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Pörred to de eerfle Utgav vun de Evangelien.

Veele plattdütſche Lüd hebbt blot en hochbütích Chriſtendom, un

holt fit den GOtt, de blot boddütſch to ſe ſpridt, un to den ſe man

hochdütſch ſpreken fünnt, ſowiet vunt Lief, as dat Plattdütſche vun dat

Gochdütſche af is. Daher gift dat ſo veele Chriſten , de blot en Sünndagss

Chriſtendom kennt. Gott bewahr uns darvör in Gnaden un help, dat

dat Chriſtendom den Susrod bi uns antredt un för Plattdütſche of

plattdütſch ward. Darto much düſſe plattdütſche Bibel belpen, de malins

en tru Helper vun unſen Dottor Luther bett maken laten. Dar in dree

þunnert Jahrn of de plattdütſche Sprat fik ännert hett, ſo hef it düt un

dat ännern mußt.

Wer awer teen Plattdütſch mag , de bedent, dat bet pör twee

Qunnert Jahrn in unſe Land in de Rark plattdütſch predigt , ſungen,

bedt is, dat wi en plattdütſche Bibel, en plattdütſch Geſangbot, en platt:

dütſchen Ratechiffen harrn, un de ſlechtſten Tieden weern dat grade nich.

Gott gev je uns wedder .

Mit dat Evangelium gev it den eerſten Deel vun de Vibel rut .

It öwergev düſle Öwerſettung de Leſers, wete weet, wat de platt

dütſche Sprat för en Bedüdung för unſe Volt hett. So GOtt mi dat

Leven un Sin Gnad gift , ſchüllt de övrigen Böker vun de billige Schrift

folgen. 3t wil eerſt mal hörn, wat de Lüb, de de Sat verſtaht, an

de Öwerfettung nich gefalln deiht, damit it mit den guden Rath , den

ſe mi geven ward, wieder arbeiden kann. Gott de HErr awer ſegen dat

Warf, dat dardörch Sin billige Nam ünner de Plattdütſchen ver

berrlicht ward !

De Serutgever.
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Min leeve Leſer ! Dörch Gott's Gnad is dat plattdütſche nie
Teſtament un de Pſalmen na de Öwerſettung vun Dr. Johann Bugen:

hagen nu fardig warn, un dat grad in dat Jahr, da wi Gott darvör danken

dobt , dat düſſe true Mann vör veer þunnert Jahrn to Welt famen is .

De HErr ward nu de Gnad of geven, dat Sin Hillige Wort in de

plattdütſche Sprať de plattdütſchen Chriſten wedder wat nußen deiht,

damit je unſ HErrgotts Wort richtig verſtahn lehrt. It höp, ſe ward

dat denn ok richtig to Sarten nehmen , denn to de Tied, as dat

Evangelium in unſ Moderſprat predigt war, harr dat Chriſtendom doch

en anner Utſehn, as hüt to Dags. Do wulln de Lüd of fo leven, as

ſe lehrt warn. Nu awer wült je jo lehrt warrn, og je leven muchen .

De Plattdütſchen fünd awer üminer Lüd weſt, de wenig Inact , awer

veel dahn hebbt, de nich för de Fedder, awer fört Handanleggen weern .

Se ſünd ümmer Lüd weſen, de langſam wat faten dän , barrn ſe dat

awer eenmal fat, ſo heeln je dat of faſt un ſtunn darvör in up Leveri

un Dod. Jk höp, dat plattdütſche Chriſtendom ſchall dat of niody wedder

bewieſen , un wenn dat darben fummt, denn ſchüllt ji mal ſehn , denn bett

dat Art mit dat Chriſtendom . Un dat wull it ſo geern beleven , dat wi

hier in Norden, in plattdütſchen Landen , ſon Chriſtendom wedder kreegen,

daran man fin bartlich Freud hebben kann , jo dat man dat garnicy

begriepen kunn, wa dat Minſchen geven mag, de feen ordentlige Chriſten

weſen wüllt . Un dat höp it heel ſeker, dat de plattdütſche Bibel darto

wedder helpen ward, dat GDtts Wort von veele Lüd wedder beter ver .

ſtahn ward. Wenn man't eerſt richtig verſteibt, denn mutt man dat wol

leef hebben, dat is gar to föt darto . Un wenn man't leef hett, denn

will man of darna leven , denn dat is gar to lcevlich un bringt den

redyten Freden .

Nu hollt man mi frielich vör , bat veele Plattdüſche gar teen

Plattdütſch leſen künnt . Dat makt nids, denn lehrt je dat. Mi ia't

ganz leef, wenn ſe de plattdütſche Bibel ümmer heel langſam leſen mütt,

denn öwer dat sochdütſche hüppt ſe ſo weg un ſeht blot de Bokſtaven ,

nich awer wat je bedüdt ; un de Vibel will doch geern redyt mit Bedact

leſ't warrn , wenn een ſe recht geneten will , ſo as man en Leevesbreef

lejen deiht, wo man bi jede Wort recht ſtill holt un ſit dat int Hart

drüct. Un wenn du nu de plattdütſche Bibel mit de hochdütſche vergliekſt,

denn ſchaſt mal ſehn , je mehr du di in de Bibel rin leſen deibſt un rin

ſtudeerſt, je ſöter ſmedt ſe , un deſto beter genütt man ſe , denn de Köſt



baben up is ümmer wat hart bi dat Brod, un nich för jedereen fiit

Mundwarł. Nu, wenn du de hillige Schrift ſo red )t mit Bedad )t leſert

un geneten deihſt, denn glöv if, gifſt du mi recht, wenn it fegg : De

Þoddütſchen hebbt veel vör uns vörut, awer ſo cernſt, as de Plattdütſchen

ſnaden fünnt, fünnt ſe't nich, un jo bartlich eerſt recht nich , in Gotts

Wort geiht in de plattdütſche Sprał doch eerit recht int Hart .

Min leeve Leſer, licht is mi dat nich warn , den olen Jobann

Bugenhagen oder Dr.Pommer,tas Luther en nennt tett, in dat Platt :

dütịch, wat wi nu ſpreken doht , reden to laten , un it dank unjen HErr

gott ganz beſonners, dat Þe mi den Mann to Help ſchickt hett , de wiet

un breet de plattdütſche Spraf wedder to Ehrn brocht hett, un de mi ot

toeerſt in min Jungsjahrn de plattdütſche Sprał wedder hett leef gewinn

lehrt ; it meen den Profeſſor Dr. Klaus Groth in Kiel , mit den fin

Help de Sat ſo geraden is, as ſe dörch Gotts Gnad warn is.

be bett mit groten Fliet un mit hartliche Leev to ſin plattdütſden

Landslüd, de ganze Arbeit ut den Grunn dörchſebn un gehörig afſliept,

as dat ſon Mann verſteiht, de in de Sał to Hus is . He hett mi mit

Nath un Daht holpen , darum will it den Mann hier an düſſe Stell den

bartlichſten Dank utſpreken, denn den bett be verdeent. He hett nll rör

veele Jahru upmarkjam darup makt, dat wi en plattdütſche Bibel hebben

inuſſen in hett ini dardörch den eerſten Anſtot to de Arbeit geven ; un

be freut ſit nu ganz königlicy, dat he in ſin oln Dag' dat nod jehn

dörft, wat he ſiet veele Jahrn ſif wünidit hett . Un init em freut ſik

de truen Lüd, de mi beden hebbt, de Bibel in de plattdütiche Spraf

wedder rut to geven för de plattdütſchen Landslüd, denn ut mi fülbn

barr it dat wol dody nidh anfungen . Wenn de Leſer numarfen deiht ,

dat wi uns ümmer bemöht hebbt, de Sak beter to maken, ſo ward he

fit nich wunnern , wenn he füht, dat wi nich ümmer, as de Gelehrten

dat nennt, fonſequent verfahrn fünd, un vör deſülve Sat nich ümmer de :

jülvigen Wör' brukt hebbt . Wi höpt , dar ward uns nu veele mit ebrn

Hath helpen, bi en nie utgav de Sať noch beter to maken .

Nu reiſ denn in GOtts Nain ! GOtts Wort hett Gotts Segen ,

un wat vun Em kummt, dat ſchall wol gut dohn. Darum ſegg ik :

Plattdütſch nie Teſtament , in GOtts Nam herut! Un wenn Gott

will, reiſt dat ole Teſtament mal na . Gott help in Gnaden , dat Sin

Wort uns ümmer föter ward, damit wi dat flietig leſt un nod Flietiger

darna dobt , denn ward dat anners bi uns utjehu , aj dat nu utjüht.

Kropp, den 24. Auguſt 1885,

in dat Jahr, do wi dat 400jährige

Jubiläumton Andenken an Dr.

3ohann Bugenhagen fin Geburtsdag

fiern dän.

Johannes Paulſen.
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Evangelium St. Matthäi.

1. D

Dat 1. Kapitel. Manaſſe tügete Amon . Amon

tügete Joſia.
üt is dat Bok vun de

Geburt JEfu Chriſti
, fin Bröder, un de Ticd vun de

11. Joſia tügete Jechonia un

de dar is en Söhn Davids, en

Söhn vun Abraham .
babyloniſche Gefangenſchaft.

lut. 1, 32. 3, 23. Röm .1 , 8. 1. 12.Na de babyloniſche Gefangen

2. Abraham tügete Zjaak. Jſaat ichaft tügete Jechonia Sealthiel .

tügete Jakob. Jakob tügete Juba Sealthiel tügete Zorobabel.

un ſin Bröder . 13. Zorobabel tügete Abiud.

3. Juda tügete Pharez un Sara Abiud tügete Eliadhim . Eliachim

vun de Thamar. Pharez tügete tügete Aſor.

Hezron . Hezron tügete Ram . 14. Aſor tügete Zadok. Zadok

4. Kam tügete Aminadab. Ami- tügete Achin. Achin tügete Eliud.

nadab tügete Nahaſſon. Nahaſſon 15. Eliud tügete Eleaſar. Eleaſar

tügete Salma. tügete Matthan . Matthan tügete

5. Salma tügete Boas run de Jakob.

Rahab . Boas tügete Obed vun 16. Jakob tügete Joſeph, den

de Ruth . Obed tügete Jeſſe. Mann vun Maria, vun de is ge

6. Jeſſe tügete den König David. barn JEfus, de dar heet Chriſtus.

De König David tügete Salomo 17. Ale Generatſchonen vun

vun Uria ſin Fru. Abraham bet to David ſünd veer :

7. Salomo tügete Roboam . Ko- tein, vun David bet to de babylo

boam tügete Abia. Abia tügeteniſche Gefangenſchaft ſünd veertein ,

Aſja. vun de babyloniſche Gefangenſchaft

8. Aſja tügete Joſaphat. Joja- bet to Chriſtus ſünd wedder veer:

phat tügete Joram . Joram tügetc tein Generatſchonen.

Dſia. 18. Dat gung awer init de Ge

9. Dſia tügete Jotham. Jotham burt Chriſti ſo to : Maria, Sin

tügete Achas. Achas tügete Ezechia. Moder, weer mit Joſeph verſpraken .

10. Ezechia tügete Manaſſe. Ehr he ſe nu na ſin Hus hal,

1



2 Ev. Matthäi 1. 2.

begeev ſik dat, dat ſe ſwanger war | Morgenlandſwanger war | Morgenland na Jeruſalem un

vun den billigen GEiſt. ſä’n : Lut. 2, 4. 6. 7 .

Luk. 1 , 27. 2, 6. 2. Wo is de Juden ehr nie

19. Awer Joſeph, chi Mann, geborne König ? Wi hebbt Sin

weer fromm un wul ſe nich in en Steern ſehn in dat Morgenland

ſlechten Rop bringen ; dach, ſe awer un ſünd kamen um Em antobeden.

heemlidy to verlaten . 4. Moj. 5, 15 .
4. Moj. 24, 17. Jeſ. 60, 3 .

20. As he nu noch ſo bi fik 3. As dat de König Herodes

denken dä, ſüh , do erſchien em börn dä, verfchr he fit un mit

en Engel vun den HErrn in den
em heel Jeruſalem .

Drom, un ſä : Joſeph , du Söhn 4. 'Un he leet toſamenkamen alle

Davids, weſ nich bang, Maria, Hohenpreſters un Schriftgelehrten

din Fru, to bi to nehmen, denn mank Sat Volk un forſch vun ſe ,

wat in ehr empfangen is, is vun wo Chriſtus ſchuw gebarn warrn.

den hilligen GEiſt. Lut. 1, 35.
5. Un ſe ſä’n em : To Beth

21. Un ſe ward en Söhn to rehem in bat jüdiſche Land , denn

Welt bringen , den ſchaſt du JEfus jo ſteiht dar ſchreven dörch den

heeten , denn He ward Sin Volk Prophet : Mich. 5, 1. 30h . 7, 42.

felig maken vun ehr Sünn .
6. Un bu Bethlehem in dat jü

Luk. 1 , 81. 2, 21. Apoſt. 4 , 12. 10, 43 .

22. Dat is awer geichehn, bar- diſche Land, du büſt lang nid de

mit erfüllt war , wat de HErrlüttſte vun de jüdiſchen Städte,

dörch den Propheteu ſeggt hett, de denn ut di ſhall kamen de Herzog,

dar ſprict :
De öwer Min Volk Israel en

23. Süh , en Jungfer ward HErr weſen idyal.

ſwanger warrnun en Söhn to
7. Do leet Herodes heemlich de

Welt bringen, un je ward Sin Wieſen to ſik kamen un forſch mit

Nam Emanuel heeten, dat heet up Fliet vun ſe, wann ſe den Stern

dütſch: GOtt mit uns. 3ef . 7, 14 .
ſehn harrn .

24. As nu Joſeph upwaken Sä,
8. Denn wies he ſe na Beth

dä he, wat den HErrn Sin Engel lehem un jä : Treckt hen un forſcht

em befahln harr, un nehin ſin fru flietig na bat Kind, un wenn ji

to fik. dat findt, ſo ſeggt mi dat wedder,

25. Awer ſe leven nid, as Mann bat ik ok kam un bat anbeden doh .

un Fru toſamen, bet dat ſe ehrn eer
9. As je nu den König hört

ſten Söhnto Weltbrocht harr, un he harrn, trođen ſe hen, un füh, de

nenn Sin Nam JEſus. Luk . 2, 7.
Steern , den ſe in dat Morgen

land ſehn harrn, gung vör ſe hen,
Dat 2. Kapitel.

bet dat he kcem un ſtilſtunn öwer

1. Dº JEfus gebarn weer toden Ort, wodat kind weer .
Bethlehem in dat jüdiſche 10. As ſe nu den Steern ſeegen,

Land, to König Herodes ſin Tied, warn ſe hochvergnögt ;

ſüh, do keemen de Wieſen ut dat | 11. Un gungen in dat Hus un



Ev. Matthäi 2. 3. 3

funn dat Kind mit Maria, Sin 19. Do awer Herodes dod weer,

Moder , un fulln dal un beden ſüh, do erſchien de Engel vun den

dat an , un dän ehr Schäße up, HErrn Joſeph in en Drom in

ſchenkten Em Gold, Wiehrok un Egyptenland un ſprok:

Myrrhen . Pf. 72, 10. 15. 3ef. 60, 6. 20. Stah upunnimm datsind

12. Un GOtt befohl ſe in en un Sin Moder to di un gah hen

Drom, dat ſe nich wedder ſchuln na dat land Jsrael, denn de ſünd

na Herodes gahn, un ſe trockenbod ,de bat Kind an datLeven wulli .

up en annern Weg in ehr Land. 21. Un he ſtunn up un nehm

13. As ſe awer wegtrođen weern, dat Kind un Sin Moder to ſit

erſchien de Engel vun den HErrn un keem in dat Land Jsrael .

den Joſeph in en Drom un jä : 22. Do he awer hörn dä, dat

Stah up un nimm dat Kind un Archelaus Königin dat jüdiſcheLand

Sin Moder to di un flüch na weer an de Stä vun fin Vader

Egyptenland, un bliev dar bet Ik Herodes, war he bang, darhen to

di dat ſegg , denn Herodes föcht dat gahn, un in en Drom kreeg he Be

Kind, un will dat umbringen laten . fehl vun GOtt un trock na Galiläa.

14. Un he ſtunn up un nehm 23. Un bar gung he, um in en

dat Kind un Sin Moder to ſit bi Stadt to wahn, de Nazareth heet,

de Nacht un reiſ heemlich af na darmit erfüllt war, wat ſeggt is

Egyptenland. dörch den Prophet : He ſchall Na

15. Un be blev dar bet na He- zarener heeten .

rodes ſin Dod, up dat erfüllt war, Luk. 1 , 26. Jeſ. 11 , 1. 53, 2. 3.

wat de HErr dörch den Prophet Dat 3. Kapitel.

ſeggt hett, de dar ſprickt : Ut Egyp
1 .

ten hef ik Min Söhn ropen . Şof. 11,1 . TO
o de Tied keem Johannes

16. Do Herodes nu ſeeg , dat
de Döper un predig in

he vun de Wieſen bedragen weer, de Wüſtenie vun dat jüdiſche Land ,
Mark. 1 , 4. Luk. 3,

war he heel wütig un ſchick ut,
2. Un jä : Doht Buße , dat

un leet alle Kinner in Bethlehem , Himmelriek is neeg herbi kamen.

un an ehr ganzen Grenzen, dod
3. Un he is de , vun den de

maken, de tweejährig un darunner Prophet Jeſaias ſeggt hett , un

weern , na de Tied, de he mit Fliet ſprafen: Dar is en Prediger ſin

vun de Wieſen erfahrn harr .
Stimm in de Wüſtenie : Makt den

17. Do is geſchehn, wat jeggt HErrn den Weg torecht, un makt

is vun den Prophet Jeremias, Sin Stieg eben.
Jef. 40, 3 .

wenn he ſprickt: Jer. 31, 15 . Mark. 1 , 3. Luk . 3, 4. Joh. 1 , 24 .

18. Up de Bargen hett man 4. Awer he, Johannes, harr en

en Geſchrigg hört, veel Klagen, Kleed vun Rameelshaar un en

Weenen un Hulen. Rahelween öwer leddern Gürdel um ſin Lenden . Sin

ehr Kinner un wull ſif nich tröſten Spies weer Heuſchređen un wille

laten, wiel ſe nich mehr leven . Honnig. 2. Kön. 1 , 8. Mart. 1 , 6.

3 .

1 *



4 Ev. Matthäi 3. 4.

5. Do gung to em rut de Stadt | af un ſprok : Ik hef wull nödig,

Jeruſalem un bat ganze jüdiſche dat ik vun Di döft warr, un Du

Land un alle Länner an den Jordan . kummſt to mi?

6. Un leeten fik vun em Göpen 15. Awer Jeſus antwort un

in den Jordan un bekenn ehr iprok to em : Lat dat nu man ſo

Sünn. weſen, för uns ſchickt ſik bat, alle

7. As he nu veele Phariſäer un Gerechtigkeit to erfülln . Do geev

Sadducäer to ſin Döp kamen ſeeg, he dat to .

ſprok he to ſe : Ji Adderngeſlecht,| 16. Un as JEſus nu döft weer,

wer hett ju denn wieſt, dat ji den ſteeg He bald ut dat Water rut,

tokünftigen Torn entlopen ward ? un ſüh, de Himmel dä ſik up

ºut. 3, 7. öwer Em . Un Johannes jeeg GOtt

8. Seht to , boht rechtſchapen Sin GEiſt, as en Duv, rünner

Frücht vun de Buß. Lut. 3, 8. fahrn un öwer Em kamen .

9. Denkt man jo nich, dat ji bi ju 17. Un füh, en Stimm vun den

ſeggen wüllt : Wi hebbt Abraham Himmel ſprok : Düt is Min leeve

ton Vader. gk ſegg ju , GOtt Söhn , an Den Jk en Wolge

kann Abraham ut düſſe Steen falin hef.

Kinner upwecken . Luk. 3, 8.

Dat 4. Kapitel.
10. De Art is de Böm all an de

Woddel leggt . Darum, weke Bom
1 .

Dº
10 war JEſus vun den

keen gude Frucht bringt, de ward GEiſt in de Wüſtenie

afhaut un in dat Füer ſmeeten . föhrt, up dat He vun den Düvel

Kap. 7, 16. lut. 3, 9. Joh. 15, 2. 6. verſöcht war.

11. gk döp ju init Water to Mart. 1 , 12. Luk. 4, 1. 5. Mof . 8, 3.

Buße, De awer na mi kummt, is 2. Un as He veertig Dag’ un

ſtarker as ik , Den ik ok nich veertig Nächt faſtet harr, hunger

würdig bün , Sin Schoh to drägen. Em .
2. Moſ, 34, 28 .

De ward ju mit den billigen GEiſt 3. Un de Verſöker trä to Em

un mit Füer döpen . un ſprok : Büſt Du GOtt Sin Söhn,

Mart. 1, 8. Joh. 1 , 26. Apoſt. 1 , 5 . ſo ſprik , dat Süſſe Steen Brod

12. Un He hett Sin Wörp- warrn. 1. Theff. 3, 5. Matth. 3, 17 .

ſchüffel in Sin Hand, He ward 4. Un He antwortun ſprok :

Sin Döſchdeel fegen un den Weeten Dar ſteiht ſchreven : DeMiních lept

in de Schün ſammeln, awer dat nich alleen vun Brod, ſonnern vun

Kaff ward He upbrenn mit ewig jede Wort , dat ut GOtt Sin

Füer. 5. Moj. 8, 3.

13. Un düſſe Tied keem JEfus 5. Do föhr Em de Düvel mit

ut Galiläa an den Jordan to Jo- fik in de billige Stadt un ſtell

hannes, up dat He Sik vun em Em up de Zinn vun den Tempel,

döpen leet. 6. Un ſprok to Em : Büſt Du

14. Awer Johannes wehr Em GOtt Sin Söhn, ſo lat Di dar

Mund geiht.

1
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rünner, denn bar ſteiht ſchreven : den Dod ſin Schatten, de is en

He ward Sin Engeln öwer di Licht upgahn.

Befehl dohn, un ſe ward di up del 17. Vur de Tied an fung JE

Hann drägen , up dat du din Föt ſus an to predigen un to leggen :

nich an en Steen ſtöttſt. Pf. 91 , 11 . Doht Buße, dat Himmelriek is neeg

7. Do ſprok JEſus to em : Web- herbikamen . Mart. 1 , 14. 15. Lut.4 ,16.

berum ſteiht ſchreven: Du ſchaſt 18. As nu JEſus an dat ga

GOtt, din HErrn, nich verſöken. liläiſche Meer gung, ſeeg He twee
6. Moj. 6 , 16. Lut. 4, 12.

Bröder, Simon, de dar heet Pe

8. Wedderum föhr Em de Düvel trus, un Andreas, ſin Broder, de

mit ſit up en heel hogen Barglīmeeten ehr Netten in de See,

un wieſ Em alle Nieke up de denn ſe weern Fiſchers.

Welt un ehr Herrlichkeit.
Mart. 1 , 16. 19. lut. 5 , 2.

9. Un ſproť to Em : Dat will
19. Un He ſprok to ſe : Folgt

ik Di altoſam geven, ſo Du dal- Mi na, Jť wių ju to Minſchen

falln un mi anbeden deihſt. fiſchers maken. Mart. 1 , 17.

Lut. 4 , 6. 7.

10. Do ſprok JEſus to em :
20. Sogliek verleeten ſe ehr

Pack di dun Mi weg, Satan, denn Netten un folgten Em na .

dar ſteiht ſchreven : Du ſchaſt GOtt,
Jer. 16. Ezech. 47.

Din HErrn, anbeden un Em alleen
21. Un do He vun dar wieder

beenen . 5. Moj. 6, 13. Lut. 4, 8 .
gung, ſeeg He twee anner Brö

11. Do verleet Em de Düvel. der, Jakobus, den Söhn vun Ze

Un jüh , do koemen de Engel toEm bebäus,un Johannes , ſin Broder,

un beenten Em. Ebr. 1 , 14. in en Schip mit ehrn Vader Ze

12. Do nu JEfus hör, dat Jo- bedäus , dat ſe ehr Netten flicken

hannes öwerantwort weer, trod He dän, un He reep ſe .

in dat galiläiſche Land, lut. 4, 14.
22. Un ſogliek verleeten ſe dat

13. Ün verleet de Stadt Naza- Schip un ehrn Vader un folgten

reth un wahn to Capernaum , dat
Em na .

dar liggt an de See, an de Gren
23. Un JEſus gung umher in

zen dun Zabulon un Nephthalim ; dat ganze jüdiſche Land , lehrte in

Mart. 1, 21. Lut. 4, 31 . ehr Scholen un predig dat Evan

14. Up dat erfüllt war, wat dar gelium vun dat Riek un heel

jeggt is vun den Prophet Je allerlei Süken un Krankheit unner

ſaias, de dar ſpridt: Ieſ. 9, 1 . bat Volk. ºut. 4, 15, 81 .

15. Dat Land Zabulon un dat | 24. Un datGerücht vun Em drung

Land Nephthalim an den Seeweg, dörch dat ganze ſyriſche Land . Un

up gündſiet vun den Jordan, un je brochten to Em allerlie Kranke

dat heidniſche Galiläa , mit mancherlie Säken un Qualn

16. Dat Volk, dat in de Düſter - behaft, de Beſectnen, de Maand

nis ſitt, hett en grot Licht ſehn, ſüchtigen un de Gichtigen. Un He

un de dar ſitt an den Ort vunmak ſe all geſund. Mart.6, 66.
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25. Un veel Volk folg Em na 12. Weſt fröhlich un hebbt guden

vun Galiläa, vun de tein Städte, Moth, dat ſchall ju in den Himmel

vun Jeruſalem , ut dat jüdiſche Land wol belohnt warrn . Denn ſo hebbt

un vun gündſiet vun den Jordan. ſe verfolgt de Propheten, de vör

Lut. 6, 17.
ju weſt ſünd. Jat. 5 , 10.

Dat 5. Kapitel.
13. fi ſünd dat Solt vun de

Eer. Wenn nu bat Solt dumm

1. D. He awer dat Volt ſeeg, ward, womit ſchallman denn ſolten ?
gung He up en Barg un Dat is to Nicks mehr nüt, as

ſett ſik, un Sin Jünger treden dat man dat rutſchüdd un lett dat

to 8m . vun de Lüb wegperrn .

2. Un He dä Sin Mund up, Mart. 9, 50. Luk. 14, 34.

lehr ſe un ſprok: Luk. 6, 20 . 14. Ji ſünd dat Licht vun de

3. Selig ſünd de, de dar geiſt- Welt. De Stadt, de up en Barg

lich arm ſünd, denn dat Himmel-| liggt, kann nich verborgen weſen.

riek is chr . Jeſ. 57, 15. 15. Man ſtickt ok nich en licht

4. Selig ſünd de, de dar leed an un ſett dat unner den Schepel,

drägt, denn de ſchüllt tröſt warrn . ſonnern up en Lüchter, ſo lücht

Pf. 126 , 5. Jeſ. 61, 2. Lut. 6 , 21 . dat denn alle, de in dat Hus ſünd .

5. Selig fünd de Sachtmödigen,
Mark. 4, 21 .

denn ſe ward dat Eerdriek beſitten. vör de Lüb , dat ſê ju guden Warke
16. Alſo lat ju licht lüchten

Bi. 25, 13. 37 , 11. 3e . 60, 21.

6. Selig ſünd, de bar hungert lehn un ju Lader in denHimmel
1. Pet. 2, 12.

un döſtet na de Gerechtigkeit, denn prieſen doht.
17. Ji ( chüllt nich meenen , datje ſchüllt ſatt warrn . Luk. 6, 21 .

7. Selig ſündde Barmhartigen, gk kamen bün,dat Geſetz oder de

denn ſe ſchüllt Barmhartigkeit Propheten uptolöſen. It bün nich

kriegen .
kamen, uptolöſen , ſonnern to er

Spr. 21 , 21. Jak. 2, 13.

fülln . Matth. 3, 15. Röm. 3, 31.

8. Selig ſünd, de rein vun Harten

ſünd , denn je ſchüllt GOtt ſehn . bet dat Himmel un Eer vergaht,
18. Denn Ik ſegg ju wahrlich:

Pf. 51 , 12. 1. Joh. 3, 2. 3.

9. Selig ſünd de Fredenſtifters, ſchall nid de lüttſte Bokſtav noch

denn ſe ſchüllt GOtt Sin Rinner en Tüttel vun dat Geſep vergahn,

heeten . Ebr. 12, 14. Jat. 3, 18. bet dat dat all geſchehn is .

10. Selig ſünd de, de um de
Luk. 16, 17. 21 , 33 .

Gerechtigkeit willn verfolgt ward, ten Gebote uplöſt un lehrt de Lüd
19. Wer nu een vun düſſe lüt

denn dat Himmelriek is ehr .
To, de idyal de Lüttſte heeten in1. Pet. 3 , 14.

11. Selig ſünd ji , wenn ju de dat Himmelriek. Wer sat awer

Minſden um Minetwillin ſmäht deiht un lehrt,de ſchall grot heeten
un verfolgt un redt allerlie Ömles in dat Himmelriek. Jak. 2, 10.

wedder ju , ſo ſe dat leegt. 20. Denn It ſegg ju : Dat weſ?

Lut. 6, 22. 1. Pet. 4, 14. denn, dat ju Gerechtigkeit beter



Cv. Matthäi 5. 7
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is as de Schriftgelehrten un Pha- Dog, ſo riet dat ut un ſmiet

riſäers ehr, ſo ſchüllt ji nich in dat vun di . Dat is di beter,

dat Himmelriek kamen. bat pun bin lidmaten een per:

21. Ji hebbt hört, dat to de Oln darot un nich de ganze Lief in

ſeggt is : Du ſchaſt Nüms dod ma- de Höll ſmeeten ward .

fen, denn wer Eon dod makt, de
Matth. 18, 9. Mart. 9, 47.

chall dat Gericht ſchüllig weſen . 30. Argert di din rechte Hand,

2. Moj. 20, 13. 3. Moj. 24, 17 . ſo hau ſe af un ſmiet ſe vun di .

22. Jt awer ſegg ju : Wer mit Dat is beter, dat vun din Lid

ſin Broder ſtrieden deiht, de is maten een verdarot un nich din

dat Gericht ſchüllig. Wer awer ganze Lief in de Höl (meeten

to ſin Broder ſeggt : Racha, de ward .

is to dat hölliſche Füer ſhüllig.Füer ſchüllig. 31. Dar is of ſeggt : Wer ſik
1. Joh . 3, 15. 2. Moj. 18, 21 .

vun ſin Fru ſcheedt, de ſchall ehr

23. Darum , wenn du din Gav geven en Scheedebref.

den Altar opfern deihſt un warrſt Matth.19, 7. 6.Moj. 24, 1.Mart. 10, s .

denn daran denken, dat din Bro
Luf. 16, 18. 1. Cor. 7, 10 .

der wat gegen di hett,
32. Jk awer ſegg ju : Wer ſik

Mart. 11 , 25 . vun ſin Fru ſcheeden deiht (dat weſ?

24. So lat dar vör den Altar denn um Ehebruch), de makt, dat

din Gav un gah eerſt hen un ver- ſe de Ehe brickt; un wer en ſcheeden

dräg di mit din Broder, un kumm Fru friet, de brickt de Ehe .

denn un opfer din Gay . 33. Ji hebbt wieder hört, dat to

25. Weſ bald fredſam gegen din de Oln ſeggt is : Du ſchaſt keen

Wedderpart, ſo lang du noch mit falſchen Eed dohn un íchaſt Gott

em up den Weg büſt, up dat didin Eed holn . 2. Mof. 20, 7.

de Wedderſaker nich den Richter 34. Jť awer ſegg ju, dat ji

ömergeven deiht , un de Richter teenenfalls ſwörn ſchüllt, weder

öwergift di den Deener, un du bi den Himmel, denn de is GOtt

warrſt in dat Stochus ſmeeten . Sin Stohl ;

Matth. 6, 24. 18, 35. lut. 12, 58. Matth. 28, 22. Jeſ. 66, 1. Apoft. 7, 49 .

26. Ik legg di : Wahrlich, du 35. Noch bi de Eer, denn de is

warrſt dar nich rut kamen, bet du Sin Fotſchemel, noch bi Jeruſa

den leşten Pennig betahlt heſt. lem , denn ſe is en groten König
Matth. 18, 34 . fin Stadt.

27. Ji hebbt hört, dat to de Din 36. Ok ſchaſt du nich bi din

jeggt is : Du ſchaſt nich ehebreken. Kopp ſwörn, denn du kannſt nich

2. Moj. 20, 14. 3. Moj. 20, 10.

28. Jt awer ſegg ju : Wer en maken.
en eenzig Haar witt oder ſwart

Fru anſüht, ſe to begehrn , de hett 37. Ju Red ſhall weſen: Ja,

all mit ehr de the braken in fin ja , nee, nee . Wat daröwer is,

Hart. dat is pun Ömel .

29. Argert di awer din rechte 2. Cor. 1 , 17. Jat. 5 , 12.
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Hebbet

38. Ji hebbt hört, dat dar ſeggt Dat 6. Kapitel.

is : Dog um Dog, Tän um Tän.

2. Moj. 21, 23. 24. 3. Mol. 24, 19. 20. 1 . ebbt acht up ju Almoſen,

39. It awer ſegg ju : Ji ſchült dat ji de nich gevt vör

dat Öwel nich wedderſtreven, ſon - be Lüd, dat ji dun ſe ſehn ward,

nern wenn di Jemand en Slag ii hebbt anners keen Lohn bi ju

gift up de rechte Back, denn hol Vader in den Himmel.

de anner ok hen. 2. Wenn du nu Almoſen gifſt,

40. Un wenn Jemand mit di lo ſchaſt du nich vör di baſunen

ſtrieden will un din Rock nehmen, laten, as de Heuchlers doht in de

den lat ok din Mantel. Scholen un up de Straten, up dat

Luk. 6, 29. 1. Cor. 6 , 7. ſe vun de Lüd prieſt ward . Wahr

41. Un wenn di Jemand nödigt lich, Il ſegg ju, be hebbt ehin

eer! Mil, ſo gah twee mit em . Lohn all weg. Röm . 12, 8.

42. Gif den , de di beden deiht , un 3. Wenn du awer Almoſen gifſt,

wenn di nich vun den, de dun di af- |ío lat din linke Hand nich weeten ,

borgen wil . lut. 6, 30.33. 5. Moj.15, 7. wat de rechte deiht,

43. Ji hebbt hört, dat dar ſeggt is : 4. Up dat din Almoſen verborgen

Du ſchaft din Nächſten leeven un weſ', un din Vader, de in dat

din Fiend haſſen. 8. Moj. 19, 18 . Verborgene ſüht, ward di dat apen

44. Ik awer ſegg ju : Leevt ju bar vergeln. Luk. 14, 14.

Fiende, ſegent , de ju flucht, doht | 5. Un wenn du beden deihſt, ſchaſt

wol de, de ju haßt. Bedt för du nich weſen as de Heuchlers, de

de, de ju beleidigt un verfolgt. dar geern ſtahtun bedt in de
Luf. 23, 34. Apoft. 7, 59.

Scholen un an de Stratenecken ,

45. Up dat ji Kinner ſünd vun up dat ſe vun de Lüd ſehn ward.

ju Vader in den Himmel. Denn Wahrlich, gk ſegg ju, ſe hebbt

He lett Sin Sünn upgahn öwer ehrn Lohn al weg .

de Böſen un de Guden un lett
6. Wenn du awer beden beibſt,

regen öwer de Gerechten un delio gah in din Kamer un ſlutde

Ungerechten . Döhr to un bed to din Vader in

46. Denn, wenn ji de leef hebbt, dat Verborgene. Un din Vader,

ſo ju leef hebbt, wat ward ji för de in dat Verborgene füht, ward

Lohn hebben ? Doht dat de Töll- di dat apenbar vergeln.

ners nich ok ? fut. 6, 32.
2. Kön. 4, 33.

47. Un wenn ji blot to ju Brö- 7. Un wenn ji beden doht, ſchüllt

ders fründlich doht, wat doht ji ji nich veel plappern, as de Heiden,

bar Beſonneres mit ? Dont de denn ſe meent, ſe ward hört, wenn

Tölners nich ok ſo ? ſe veele Worte makt.

48. Darum ſdült ji vullkamen
Jeſ. 1 , 15. Jer. 7, 15 .

weſen, gliek as ju Vader in den
8. Darum ſchüllt ji ju de nich

Himmel vulkamen is .
glieken. Ju Vader weet, wat ji

18. Moj. 11 , 44. 19, 2. lut. 6 , 36. Jnödig hebbt, ehr ji Em beden doht.
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9. Darum ſchült ji alſo beden : / 20. Sammelt ju awer Sdäße

Unſ Vader in den Himmel. Din in den Himmel , wo je wedder
Nam warr billigt. kut. 11. 2. Motten noch Roſt freet , un wo

10. Din Riek tomm . Din Will de Deev nich nagrav , noch ſtehlt.

geſchehup de Eer , as in den Lut. 12, 83.

Himmel.
21. Denn wo ju Schaß is , dar

Lut. 12, 34.

11. Unſ däglich Brod gifuns hüt.is of ju Hart.

12. Un vergif uns unſe Schuld, den Lief. Wenn din Dog een22. Dat Dog is dat licht vun

as wi pergevt unſe Schülligers.

13. Un föhr uns nic in Ver- foldig is, ſo ward din ganze Lief
ſökung, ſonnern erlös uns pun dat Licht weſen.

Öwel. Denn Din is dat Riek
23. Wenn awer din Dog bös

un de Kraft un deHerrlichkeitin is, ſo wardbin ganze Lief düſter
weſen . Wenn awer dat Licht,

Ewigkeit. Amen .
dat in di is , Düſternis is , wa

14. Denn wenn ji de Minſchen
grot ward denn de Finſternis ſülbſt

ehr Fehler vergevt, ſo ward ju
weſen.

himmliſche Vader ju ju Fehler ok
24. Reen tann twee Herren

Dergeven .
deenen. Entweder he ward den een

15. Wenn ji awer de Minſchen
ehr Fehler nich vergevt, ſo warðhaſſen un den annern leef hebben,

ju Vader ju ju Fehler of nich den annern verachten. Jitünnt nich
oder ward den een anhangen un

pergeven .
GOtt deenen un den Mammon .

16. Wenn ji faſtet, ſo ſchüllt ji 1. Rön. 18, 21. lut.16, 18. 2. Ror. 6, 15.

nich ſuer utſehn as de Heuchlers, 25. Darum ſegg Ik ju : Sorgt

denn je verſtellt ehr Geſicht, up nich för ju Leven, wat ji eten un

dat je pör de Lüd ſchient mit ehr drinken mült, of nich för ju Lief,

Utſehn. Wahrlich, gk ſegg ju, wat ji antređen ward. Is dat

de hebbt ehrn Lohn al weg.
Leven nich mehr as de Spies? un

Jeſ. 58, 5. 6 .

17. Wenn du awer faſten deihſt, | Spr'16, 3.
de Lief mehr as de Kleder ? Pſ. 37, 5.

Spr 16, 3. Luk. 12, 22. Phil. 4 , 6 .

ſo ſalv din Ropp un waſch din Ge- 1. Tim. 6, 6, 1. Pet. 5, 7. Ebr . 13, 5 .

ſicht, 26. Kiekt de Vageln unner den

18 Up dat du nich ſchienſt vör Himmel an, de ſai't nich, de arnt

de Lüd mit din Faſten, ſonnern nich, de ſammelt nich in de Schün ,

vör din Vader, De verborgen is , un ju himmliſche Vader nährt ſe

un din Vader, de in dat Ver- doc . Sünd ji denn nich veel

borgene füht, ward di dat apenbar mehr as de ? lut. 12, 24.

vergeln . 27. Wer is dar mank ju, de

19. Ji ſchüllt ju keen Schäße fik en Eel länger maken kann,

ſammeln up de Eer, wo je de wenn he of noch ſo veel darum

Motten un de Roſt freet, un wo ſorgen deiht ?

de Deep barna gravt un ſtehlt. 28. Un worum ſorgt ji för
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Kledung ? Kiekt de killn up dat | 4. Oder wa dörfſt du leggen to

Feld an, wa de maßt, ſe arbeit din Broder : Hol ſtill, ik wil di

nich un ſpinnt ok nich. den Splidder ut din Dog trecken ?

29. gk ſegg ju, dat of Salomo Un ſüh, en Balken is in din Dog.

in all ſin Herrlichkeit nich kledt 5. Du Heuchler, trek toeerſt den

weſt is as een vun e.
Balken ut din Dog, un denn ſüh

1. Kön. 4 , 21 .

30. Wenn denn GOtt bat Gras to, wa du den Splidder ut din

Broder ſin Dog trecken kannſt.
up dat Feld ſo kledt , dat doch

Sir. 18 , 21. lut. 6, 42.

hüt ſteiht un morgen in den Aben
6. Ji ſchüllt dat Hilligdom nich

ſmeeten ward, ſchul He dat nich |de Hunn geven, un ju Parlen

veelmehr för ju dohn ? O, ji Kleen-lichüūt ji nich vör de Swien ſmie

glövigen ! Matth. 28, 26. Matth. 16, 8 .
ten , up dat de ſe nich unnerperrt mit

31. Darum ſchüllt ji nich ſorgen ehr Föt un ſit umwend un ju

un ſeggen : Wat ſchüllt wi eten ?
terriet .

Wat ſchüllt wi drinken ? Womit
7. Bedt, ſo ward ju geven ; ſökt,

ſchült wi uns kleden ?

ward ji finnen , floppt an , ſo
32. Na all dat tracht de Hei- |Warð vör ju updahn . Mart. 11 , 24.

den . Denn ju himmliſche Vader

weet, dat ji dat all nödig hebbt.
8. Denn wer dar bedt, de krigt,

un wer dar ſöcht, de findt, unLut. 12, 30.

33. Tracht toeerſt na Gotts wer ankloppt, vör den ward updahn .
Rick un na Sin Gerechtigkeit, Spr. 8, 17.

ſo ward ju all dat tofalun. 9. Wer is mank ju Minſchen,

1. Mön. 3, 13. $ . 37, 4. wenn em ſin Söhn um Brod bedt,

24. Darum ſorgt nich för den de em en Steen anbeeden deiht?

annern Morgen, denn de morgende 10. Oder wenn he em bedt um

Dag ward för tat Sine ſorgen . en Fiſch, de emen Slang an

Dat is genog, dat en jegliche Dag beeden deiht ?

ſin eegen Plag hett .
11. So ji denn, de ji doch bös

2. Mof. 16, 19 .

ſünd, künut doch ju Rinner gude
Dat 7. Kapitel. Gaven geven, wa veelmehr ward

1.
1 .

Richt
icht nich, up dat ji nich ju Vader in den Himmel de wat

richt ward . Gudes geven , de Em darum bedt .

Lut. 6, 37. Röm. 2, 1. 1. Cor. 4, 5. Luk. 11 , 13. Fat. 1, 17.

2. Denn mit wat för en Gericht 12. Auns, wat ji wüllt, dat de

ji richten doht, ſchüllt ji richt warrn, Lüd ju dohn ſchüllt, dat boht ji

un mit wat för en Mat ji meeten ſe , dat is dat Geſcļ und de Pro

doht, ſchal ju wedder meeten warrn. pheten .

3. Wat ſühſt du awer den Splid lut. 6, 31. Matth. 22,40. Röm. 13, 8. 10 .

der in din Broder ſin Dog un 13. Gaht in dörch de enge Port.

warrſt nich gewahr den Balken Denn de Port is wiet, un de

in din eegen Dog? Weg is breed, de to de Verdamm :
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nis föhrt, un de ſünd veele, del Ik hef ju noch nie kennt, wiekt

darup wandelt. Lut. 13, 24 . all vun Mi, ji Öweldäders .

14. Un de Port is eng, un de
Matth. 25 , 41. Pf. 6, 9.

Weg is ſmal , de to dat leven
24. Wer darum up Süß Min

föhrn deiht, un dar ſünd wenige, Ned hörn deiht un deiht darna, den

de em findt. Apoſt. 14, 22.
verglieť Ik mit en kloken Mann,

15. Seht ju vör vör de falſchen

de ſin Hus up Felſen bu'n dä.

Luk. 6, 47.

Propheten, de in Schapskleder to 25. Ás nu en Slagregen full,

ju kamen doht , inwennig awer ſünd un veel Water keem, in de Winn

je rietende Wölf.
weihn un ſtötten an dat Hus,

Jer. 14, 14. Apoſt. 20, 29.

full’t doch nich um , denn dat weer
16. An ehr Frücht idüllt ji je

up en Felſen bu't. Matth. 16, 18.

kennen lehrn . Rann man of Dru
26. Un wer düß Min Red hörn

ven ſammeln vun de Dorn oderDorn oder deiht un deiht nich darna, de is

Fiegen vun de Dieſteln ?
liek en dwatſchen Minſch, de ſin

Lut. 6, 44. Jat. 3 , 12. 1. Tim. 5, 24. 25.

17. So bringt jede gude Bom Hus up Sand bu't Hett.

27. As nu Slagregen full, un
gude Frücht, awer en fuln Bom

veel Water feem, un de Winn
bringt böſe Frücht.

18. En gude Bom kann nich 80 fulldat un då en groten Fall
.

weihn un an dat Hus ſtötten ,

böſe Frücht bringen, un en fule þeſ . 13, 11 .

Bom kann nich gude Frücht brin- 28. Un dat begeef ſik, as Jeſus

gen . Matth. 12, 33. düt ſeggt harr, verfehrn ſik de Lüd

19. Jede Bom, de keen gude öwer Sin Lehr. Mart.1 , 22. lut.4, 32 .

Frucht bringt, ward afhaut un 29. Denn He predig gewaltig

in dat Füer ſmeeten. un nich as de Schriftgelehrden.
Matth. 3, 10. Lut. 3, 9. Joh. 16, 2. 6.

20. Darum ſchüllt ji ſe an ehr Dat 8. Kapitel.

Frücht erkenn lehrn .
1. D•He awer vun den Barg

21. Dar ward nich all, de to dal gung, folg Em veel

Mi jeggt : HErr, HErr, in dat Volk na.

Himmelriek kam, blot de den Willn 2. Un ſüb, en utſäßigen Mann

doht vun Min Vader in den keem un bä Em an un ſprok :

Himmel . Möm. 2, 13. Jak. 1 , 22. 25. HErr, wenn Du wullt, kannſt Du

22. Veele ward to Mi leggen mi rein maken . Mart. 1 , 40. lut. 5 , 12.

an den Dag : HErr, HErr, hebbt 3. Un JEſus ſtreck Sin Hand

mi nich in Din Nam weiſſagt ? ut, rör em an un ſproť : Ik will’t

Hebbt wi nich in Din Nam Dü- dohn, weſ rein ! Un alſobald weer

vels utdreven ? Hebbt wi nich in he vun ſin Utſat rein .

Din Nam veele Warte dahn ? 4. Un Jeſus ſprok to em : Süh

Luk. 6, 46. 13, 26. 27. to , ſegg dat Nüms, gah awer hen

23. Denn will gk ſe bekenn : un wieſ di de Preſters un opfer
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din Gav, de Moſes befahln hett, | 14. Un JEjus keem in Petrus

to en Tügnis öwer ſe. ſin Hus un ſeeg , dat ſin Swieger

lut. 17, 14. 3. Moj. 14, 2. moder leeg un harr bat Fever.

5. Do awer JEſus to Kaper Mark. 1 , 29. Lut. 4, 38.

naum ingung, keem en Hauptmann 15. Do greep He ehr Hand an,

to Em, de bä Em, un dat Fever verleet ſe . Un ſe

6. Un ſprok: HErr, min Knecht ſtunn up un deen Em . Malth. 9, 25.

liggt to Hus un is gichtkrant un 16. Den ſülven Abend awer

hett grote Wehdag. brochen ſe veel Beſetene to Em.

7. JEſus ſprok to em : Ik will Un He drev de Geiſter ut mit

kamen un em geſund maken. Worten un mak allerlie Kranke

8. De Hauptmann antworte un geſund. Mart. 1 , 32. Lut. 4, 40.

{prok: HErr, ik bün nich weert, 17. Up dat erfüllt war, wat

dat Du ünner min Dack geihſt, ſeggt is vun den Propheten ge

ſonnern ſprick blot een Wort, ſo ſaias, de dar ſprickt: He bett unſe

ward min Knecht geſund. Swachheit up Sik nahmen un

9. Denn ik bün en Minſch, darto unſe Süt hett He dragen.

de Obrigkeit unnerdahn, un hef
Jeſ. 53, 4. 5. 1. Pet. 2, 24.

unner mi Kriegsknechte . Awer wenn
18. Un as JEſus veel Volk

iť ſegg to een : Gah hen, ſo geiht um Sik ſeeg, befohl He, gündſiet

he, un to en annern : Kumm her, vun de See hinöwer to föhrn.

ſo kummt he, un to min Knecht : 19. Un en Schriftgelehrde keem

Doh dat, ſo deiht he dat . to Em, de ſprok to Em : Meiſter,

10. Do JEſus dat hör, der ik will Di folgen , wo Du hen

wunner He Sit un ſprok to de , geihſt . Lut. 9, 57.

weke Em nafolgten : Wahrlich, 20. JEſus ſä to em : De Vöß

Il ſegg ju , ſon Glov hef Jť in hebbt Ruln un de Vageln unner

Israel nich funn. den Himmel hebbt Neſter, awer

11. Awer It leggju : Veele de Minſchenſöhn hett nich , wo

ward kamen vun Oſten in Weſten He Sin Kopp henleggt .

un mit Abraham un Sjaakun
21. Un en annern mank Sin

Jakob in dat Himmelriet ſitten . Jüngers ſprok to Em : HErr, gif

Jef. 49, 12. Lut. 13, 28. 29. mi Frilöv, dat ik hengah un to

12. Awer de Rinner vun dat Riek eerſt min Vader begrav .

ward utſtött in de üterſte Düſter- 22. Amer JEſus ſprok to em :

nis, dar ward Hulen un Tän - Folg du Mi na un lat de Doden

klappern weſen . Matth. 22, 13. 25, 30. ehr Doden begraven. 1. Tim . 5, 6.

13. Un Ejus ſprok to den 23. Un He ſteeg in dat Schipp,

Hauptmann : Gah hen, di ſchall un Sin Jüngers folgen Em .

geſchehn, as du glovt heſt. Un Mart. 1 , 36. Lut. 8. 22.

ſin Knecht war geſund to befül- 24. Un füh, do keem en grot

vige Stunn. Matth. 9, 29. 15, 28. Unwedder, ſo dat ok dat lüttje
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Schipp vun de Waggen bedeckt war, ſä’n dat all , un wa dat mit de

un He ſleep. Jon. 1, 4 , 5. Beſeeten togahn weer.

25. Un de Jünger gungen to 34. Un füh, do gung de ganze

Em, weckten Em up un ſproken : Stadt rut, Jeſus in de Möt. Un

HErr, help uns , wi kamt ſunſt um . as ſe Em ſehn dä’n, beden ſe Em,

26. Do ſä He to ſe : Ji Keleen- dat He vun ehr Grenzen wieken

glövigen, warum ſünd ji ſo bang ?wul. Mark. 5, 17. Luk. 8, 37.

Un ſtunn up un bedroh den Wind

un de See, do war dat ganz ſtill. Dat 9. Kapitel.

Matth. 6, 30 .

1 . 10 tredt He in dat Schipp
27. De Minſchen awer wunnern

un fohr wedder röwer un
ſit un ſproken : Wat is dat för kecm in Sin Stadt.

en Mann, dat Em de Wind un
2. Un ſüh, do brochen ſe to Em

de See gehorſam ſünd ?
en Gichtigen, de leeg up en Bett .

Spr. 80, 4.

28. Un He keem gündſiet vun de
Do nu JEſus ehrn Glov ſeeg,

See in de Gegend vun de Gerge- bi guden Moth, Min Söhn, Din
ſprok He to den Gichtigen : Weſ?

jener. Do lepen Em twee Beſecten Sünden fünd si vergeven.

in de Möt, de keemen ut de Doden
Mart. 2, 1. Lut. 5, 18.

kulen un weern heelgrimmig, ſo dat 3. Un jüh, wetc mank de Schrift

Nüms deſülveStrat wannern kunn. gelehrden ſproken bi ſit ſülpſt:
Mart. 5 , 1. lut . 8, 26.

29. Un füh , de ſchregen un
Düffe läſtert GOtt.

4. Do awer JEſus ehr Gedanken
ſproken : O JEſus, Du GOttes

Söhn, wat hebbt wimit Di to ſeeg, ſprok He: Worúm denkt ji

dohn ? Büſt Du herkamen uns to
ſo Arges in ju Harten ?

5. Wat is lichter, to ſeggen : Di
pienigen, ehr dat Tied is ?

ſünd din Sünden vergeven, oder
lut. 4 , 41 .

30. Dar weer awer in de Frern to ſeggen : Stah up un gah ?

en grote Drift Swien up de 6. Up dat ji awer weten doht,

Weid. dat de Minſchenſöhn Macht

31. Do beden Em de Düpels hett, up de Eer de Sünden to

un ſproken : Wullt Du uns ut- vergeven, ſproť He to den Gich

brieven, ſo gif uns Frilöv, in de tigen : Stah up, nimm din Bett

Drift Swien to fahrn . up un gah na Hus.

32. Un He ſprok: Fahrt hen ! 7. Un he ſtunn up un gung to

Do fahın ſe ut un fahrn in de Hus.

Drift Swien . Un füh, de ganze 8. Do dat Volk dat ſeeg , ver

Drift Swien ſtört fik vun de ſteile wunner dat fik un pries GOtt, de

Hög in de See un verſop darin . ſon Macht de Minſchen geven hett.

Eut. 8, 32. 88. 9. Un do JEfus vun dar gung,

33. Un de Harr's leepen weg ſeeg He en Miních in de Toll

un gungen hen in de Stadt un bob ſitten, de heet Matthäus, un
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fecm een

ſprok to em : Folg Mi na . Un 18. Do He ſo mit ſe reden dä,

he ſtunn up in folg Em. vun de Öwerſten un

10. Un dat begeev fik, dat He ſmeet fik vör Em dal un ſprok :

to Diſch ſeet in dat Hus, ſüb , HErr, min Dochter is eben ſtor

do keemen veel Töllners un Sün- ven, awer kummun legg Din

ners un ſeeten mit JEfus in Sin Hand up ſe, ſo ward ſe lebendig.

Jüngers to Diſch. Mark. 5, 22. Int. 8, 41 .

11. As dat de Phariſäers ſehn 19. Un Jeſus ſtunn up un folg

dän, ſproken ſe to Sin Jüngers : em na un Sin Jünger.

Worum itt ju Meiſter mit de 20. Un ſüb, en Fru, de twölf

Töllners un Sünners ? Jahr ben Blodgang hatt harr,

12. As dat JEſus hör, ſprok keem vun achtern to Em un röhr

He to ſe : De Starken brukt keen den Soun vun Sin Kleed an .

Dokter, awer de Kranken . lut . 5 , 81.
Mart. 5, 25.

13. Gaht awer hen un lehrt,
21. Denn ſe ſprok bi ſik ſülvſt :

wat dat is : Je hef Wolgefalin Mug ik blot Sin Sleed anröhrn,

ſo war it geſund .
an Barmhartigkeit un nidh an

22. Do wenn Sik Jejus um
Opfer. Ik bün kamen, de Sünners
to Buß to ropen, un nich de Ge- un ſeg ehr an un ſprok: Hef gu

rechten .
den Moth , Min Dochter, din

1. Sam. 15, 22.

14. Unnerdeß teemen Johannes war geſund to deſülvige Stunn.
Glov hett di holpen. Un de Fru

ſin Jünger to Em un ſproken :

Worum faſt wi un de Phariſäers
23. Un as He in den Öwerſten

ſo veel, un Din Jüngers faſtfin Hus keem un ſeeg de Flöters,
un den Larm vun dat Volk,

nich ? Mark. 2, 18. Luf. 5 , 33.

24. Sprok He to ſe : Gaht weg,
15. JEſus ſprok to ſe : Wa

fünnt de Hochtiedslid Leed Dregen, dob, ſonnern ốat ſlöppt .
denn dat lüttje Mäden is nich

ſo lang de Brüdigam bi ſe isu dob, ſonnern dat ſlöppt. Un je

belachen Em .

De Tied ward awer kamen, dat de
25. As awer dat Volk rutjagt

Brüdigam vun ſe nahm ward,

denn ward ſe faſten. Joh. 3, 29 .
weer, gung He hen un fat ehr

an de Hand. Do ſtunn dat lüttje
16. Keen flickt en ole Kleed

mit en lappen vun nie Tüg,
26. Un düſſe Geſchicht war lud

denn de Lappen ritt doch wedder
bar öwer dat ganze Land.

vun dat Kleed, un dat lock warð
Luk. 7, 17 .

gröter.
27. Un as JEſus nu vun dar

17. Man deiht of nich Moſt in wieder gung, leepen twee Blinde

ole Wienbälge, ſunſt ritt de Wien- achter Em her , de ſchregen un

bälge , un de Moſt löpt ut, un ſproken : D, du Davids Söhn , er

de Wienbälge kamt um . Sonnern barm Di öwer uns .

man deiht Moſt in nie Wienbälge, Matth. 15, 22, 20, 30 .

ſo ward ſe beið toſam holn warrn . 28. Un do He to Hus keem,

Mäden up .
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ganze Land.

gungen de Blinden to Em . Un

Dat 10. Kapitel.
JEſus ſprok to fe : Glovt ii, dat

Jk jo wat dohn kann ?
1. Un Hereep Sin twölf Jün

ſproken ſe to Em : HErr, ja ! gers to Sik un gev ſe

29. Do röhr He de Ogen an un Macht öwer de unreinen Geiſter,

ſprok: Ju geſcheh na ju Glov ! dat ſe dcſülvigen utdreeven un heeln

Matth. 8, 13. allerlie Süf un allerlie Krankheit.

30. Un ehr Ogen warn apen Mark. 6, 7. Luf. 9, 1 .

dahn . Un JEſus bedroh ſe un 2. De Namen awer vun de twölf

ſprof : Seht nu to , dat Nüms wat Apoſtels ſünd düſſe: De eerſte Si

barvun hört . Mark. 1 , 43. 7, 36. mon, heet Petrus, un Andreas,

31. Awer ſe gungen ut un ſin Broder , Jakobus , Zebedäi

maken Em bekannt in datſülvige Söhn, un Johannes ſin Broder.
Mart. 3, 16. Apoſt. 1 , 18.

32. As düſſe nu rut weern, do 3. Philippus, un Bartholomäus,

brochen ſe em en Minſch, de meer Thomas, un Matthäus, de Töu

ſtumm un beſeeten .
ner, Jakobus, Alphäi Söhu, Leb

Matth.12, 22. Lut. 11 , 14. bäus, mit den Tonam Thaddäus,

33. Un as de Düvel utdreven 4. Simon vun Rana, un Judas

weer, fung de Stumme an to Iichariot, de Em verraden dä.

jprefen . Ún dat Volk wunner fit) 5. Düſſe Twölf ſchick JEſus ut,

un ſprot: So wat is in Israel gebot ſe un ſprok: Gaht nich up

noch nich ſehn warn . de Heiden ehr Strat un treckt nich

34. Awer de Phariſäers ſproken : in de Samariter chr Städte ;

He drivt de Düvels ut förch den 6. Sonnern gabt hen to be ver

Öwerſten vun de Düvels. loren Schap ut dat Hus Israel.

Lut. 11, 15. 12, 24. Matth. 16, 24. Apoft. 18, 46 .

35. Un JEſus gung umher in 7. Gaht awer un predigt un

alle Städte un Flocken, lehrte in ſprekt: Dat Himmelriekis neeg herbi

ehr Scholen un predig dat Evan- kamen. Matth. 8, 2. 4, 17. lut. 10, 9 .

gelium vun dat Niek un heel aller 8. Makt de Kranken geſund, rei

lie Sük un allerlie Krankheit mank nigt de Utſäßigen, weckt de Doden

dat Volk. Matth. 4, 23. up , drievt de Düvels ut. Umſunſt

36. Un do He dat Volk ſeeg, hebbt ji dat kregen, umſunſt gevt

jammer Em dat, denn ſe weern dat ok .

verſmacht un verſtreut as de Schap, 9. Ji ſchüllt nich Gold, noch

de keen Harr hebbt. Mart. 6, 34. Sülver, noch Erz in ju Gürtel

37. Do ſproť He to Sin Jün- hebben ; Mart. 6, 8. Lut. 9, 3.

gers: De Aarn is grot, awer wenig 10. Ok keen Taſch up den Weg,
ſünd de Arbeitslüb . Lut. 10 , 2 . ok nich twee Röck, keen Schoh,

32. Darum bedt den HErrn vunok keen Stock. Denn en Arbeits

de Aarn, dat He Arbeitslüd in mann is ſin Spies weerth.

Sin Aarn (diden beiht. 11. Wo ji awer in en Stadt
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oder Flecken gaht, dar befragt ju , 21. Dar ward awer cen Broder

ob dar jemand in is, de dat weert den annern ton Dod öwerantwor:

is, un blift bi de, bet ji darpun ten, un de Vader den Söhn, un

tredt . Mart. 6, 10. Lut. 10, 8. 10 . de Rinner ward fik upſetten ge

12. Wo ji awer in en Hus gaht, gen ehr Ölern un ſe ton Dod

ſo gröt datſülvige. fut 10, 6. 6. helpen .

13. Unſo datſüldige Hus dat weert 22. Un ji ſchüllt haßt warrn vun

is, ſo ſchall ju Freden up ſe kamen . jeden um Min Nams willn . Wer

Is dat dat awer nid werth, ſo ward awer bet an dat Enn uthölt, de

ſiť ju Fred wedder to ju kehrn . ward ſelig warrn. Lut. 21, 17.

14. Un wo jemand ju nich an- 23. Wenn ſe ju awer in en Stadt

nehm ward noch ju Red hörn, ſo verfolgt, ſo flücht in en anner.

gaht rut vun datſülvige Hus oder Wahrlich, It ſegg ju , ji ward dörch

Stadt un ſlaht den Stoff af vun de Städ in Jsrael nich to Enn kamen,

ju Föt . Mart. 6 , 11 . bet dat des Minſchen Söhn kummt.

Lut . 9, 5. Apoſt. 18, 51. 16, 7 . 24. De Jünger is nich öwer

15. Wahrlich, Jk ſegg ju : De ſin Meiſter noch de Knecht öwer

Sodomer un Gomorrer ehr Land ſin Herr.
Joh. 13, 16.

ward dat erdräglicher gahn an't 25. Dat is den Jünger genog ,

jüngſte Gericht as ſon Stadi .
dat he is as ſin Meiſter, un de

16. Seht, jk ſchick ju as de Knecht as ſin Herr. Hebbt ſe den
Schap mitten mank de Wölf.Husvader Beelzebub nennt,

darum weſt klok as de Slangen veelmehr ward je Sin Huslüd ſo
wa

un ahn Falſchheit as de Duven. hecten . Matth. 12, 24.

lul. 10, 3. Röm. 16, 19.

17. Nehmt ju awer in acht vör
26. Darum weľ nich bang vör

de Minſchen, denn ſe mard ju ſe. Dar is Nids verborgen, dat

öwerantworten vör ehr Rathüſ un nidh apenbar ward, un iš Nicks

ward ju geißeln in chr Scholen.Theemlich, dat man nich weten

Matth. 24, 9. lut. 21, 12.
ward. Mart. 4, 22. Lut. 8, 17.

18. Un man ward ju vör Für- | 27. Wat ik ju ſegg in Düſtern,

ſten un Königs föhrn um Minet- dat redt int Licht, un wat ji hört

willn, to en Tügnis öwer ſe un in dat Dhr, dat predigt up dat

öwer de Heiden. Mart. 13, 9 .
Dack. Lut. 12, 3.

19. Wenn ſe ju nu ward öwer 28. Un weſt nich bang vör de,

antworten, ſo ſorgt nich, wa oder weke den lief dod makt un de

wat ji reden ſchüllt. Denn dat Seel nich dod maken könnt. Weſt

chall ju to de Stunn geven warın , awer bang vör den, de Lief un

wat ji reden ſchült.
Seel in de Höll verdarpen kann.

Mart. 13, 11. Luk. 12, 11 , 21 , 14. 29. Kofft man nich twee Spar

20. Denn ji ſünd dat nich, de lings för een Pennig ? Un keen

darred, ſonnern ju Vader Sin GEiſt vun de fallt up de Eer ahn ju

is dat, de dörch ju reden deiht . / Vader.
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30. Nu awer ſünd of ju Haar en Prophet ſin Lohn hebben . Wer

up den Kopp all tellt. en Gerechten upnimmt in en Ge

31. Darum weſ't nich bang, ji rechten ſin Nam , de challen

ſünd beter as veel Dacklünken . Gerechten ſin lohn hebben .

32. Darum , wer Mi bekennt vör 1. Kön. 17, 10. 18 , 4 .

de Vinſchen, den wil jkbekennen 42. Un wer een vun düſſe Lütt
vör Min himmliſchen Vader. ſten ſin Döß miten Beker kolt

33. Wer Mi awer verleugnet Water löſcht in en Jünger ſin

vör de Minſchen, den will ºse Nam, wahrlich, gk ſegg ju, dat

verleugnen vör Min himmliſchen Idall em nich unbelohnt blieven .
Vader. Matth. 25, 40. Mart. 9, 41 .

Luł. 9, 26.

34. Ji jdüllt nich meenen, dat Dat 11. Kapitel.

Ik kamen bün , Freden to bringen

up de Eer. Ik bün nich kamen, 1. Unin dat begeef ſik, do JE:

Freden to bringen, ſonnern bat ſus ſon Gebot Sin Jün

Swerdt. gers geven harr, gung He vun dar

35. Denn Jť bün kamen, den wieder, to lehrn un to predigen

Minichen to vertörnen mit fin in ehr Städte .

Vader un de Dochter gegen ehr . 2. As awer Johannes int Ge

Moder un den Söhn fin Fru fängnis de Warke vun Chriſtushörn
gegen ehrn Mann ſin Moder. dä, ſchick he twee vun ſin fün

Mich. 7, 6. Luk. 14, 26. gers hen . Luk. 7, 18. 19.

36. Un ward de egen Huslüd 3. Un leet Em ſeggen : Büſt Du ,

den Miních ſin Fiend weſen . De dar kamen ſchall, oder ſchüllt

37. Wer awer Vader oder Mo- wi up en annern töven ?

der mehr leef hett as Mi, de is
5. Moj. 18 , 15.

Mi nich weerth. Un wer Söhn 4. JEſus antworte un ſprok to

oder Dochter mehr leef hett as de: Gaht hen un ſeggt Johannes
Mi, de is Mi nich weerth . wedder, wat ji ſeht un hört.

5. Mof. 38, 9. Lut. 14, 26. 5. De Blinden ſeht, un de Lah
38. Un wer nich ſin Krüz up men gaht, un de Útſäßigen ward

fik nimmt un Mi nafolgt , de rein, un de Doven hört, de Do

is Mi nich weerth . Matth. 16, 24 . den ſtaht up, un de Armen warð

39. Wer ſin leven findt , de bat Evangelium predigt. Matth . 15, 30.

ſchall dat verleern , un wer ſin Jef. 35 , 5. Lut. 7, 22. Jeſ. 61 , 1 .

Leven verlüſt um Mintwilln , de 6. Un ſelig is , wer ſik nich an Mi

hal dat finnen . lut. 17, 33 . argern deiht. Matth. 13, 57

40. Wer ju upnimmt, de nimmt 7. As de hengungen , fung JE:

Mi up, un wer Mi upnimmt, de ſus an to reden to dat Volk vun

nimmt Den up, De Mi ſchickt hett. Johannes: Wat ſünd ji rutgahn in

Matth. 18, 5. lul. 10, 16.30h. 13,20. de Wüſtenie to ſehn ? Wült ji

41. Wer en Prophet upnimmt en Rohr ſehn, dat de Wind hen

in en Prophet ſin Nam , de ſchallun her weiht ? Lut . 7, 24.

2
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8. Oder wat ſünd ji rutgahn to un drunk nid ); ſo ſeggt ſe : He hett

ſehn ? Wulin ji en Minſdh ſehn den Düvel. Matth. 3, 4. lut. 7 , 20.

in weeke Kleder ? Seht, de dar 19. Den Minſchen ſin Söhn is

weeke Kleber drägt, ſünd in de kamen, itt un drinkt; ſo ſeggt ſe :

Könige ehr Hüſ. Süh, wat is de Minſdh för en

9. Oder wat ſünd ji rutgahn to Frcter un Wienſüper, en Geſell

fehn? Wulln ji en Prophet ſehn ? vun de Tölners un de Sünners.

Ja, ik ſegg ju, de of mehr is Un deWiesheitmutt fik rechtfardigen

as en Prophet. lut. 1 , 76. 7, 28. laten vun ehr Kinner. Matth. 9, 10 .

10. Denn düſſe is dat, vun den 20. Do fung He an, de Städte

ſchreven ſteiht: Süh, yt ſchick Min to ſcheln, in weke de meiſten vun

Engel vör Di her, de. Din Weg Sin Daden geſchehn weern , un

vör Di bereiten dall. de fik doch nich betert harin.

Mal. 3,1. Mart.1,2.21. Web di, Chorazin! Weh di,
11. Wahrlich, It ſegg ju : Mank Bethſaida ! Weern ſon Daden to

alle, de vun Fruens gebarn ſünd , Tyrus un Sidon geſchehn , as bi

is Nüms upkamen, de grötter is as ju geſchehn fünd, de harrn vör

Johannes de Döper. Awer de Tieden in'n Sack un in de Aich

Lüttſte in dat Himmelriek is grötter Buße dahn. Int. 10, 13.

as he . Luk . 7, 28. 22. Doch Ik ſegg ju : Dat ward

12. Awer vun Johannes den Tyrus un Sidon erdräglicher gahn

Döper ſin Dag bet nu her lidt an't jüngſte Gericht denn ju .

dat Himmelriek Gewalt. Un de 23. Un bu, Capernaum , de du

Gewalt doht, de ritt dat to fit. büſt erhaben bet to den Himmel,
Lut. 16, 16. du warrſt bet in de Höll runner

13. Denn alle Propheten un ſtött warrn. Denn wenn to So :

dat Geſetz hebbt weiſjagt bet up som de Daden geſchehn weern, de

Johannes. bi di geſchehn ſünd, ſe ſtunn noch

14. Un, ſo ji dat wüllt annehmen, hüdigen Dags. 3ej. 14, 12.

he is Elias , de dar ſchall tokünf- ' 24. Doch Jk ſegg ju : Dat ward

tig weſen. Mal. 4 , 5. Matth. 17, 12 . dat Sodomer Land erdräglicher

15. Wer Ohrn hett to hörn, gahn an't jüngſte Gericht as di .

de hör to . Mark. 7, 16.
25. To deſülvige Tied antworte

16. Mit wem . ſchall It awer Jeſus un ſprok: gk pries Di,

düt Geſlecht verglieken ? Dat is Dader un HErr vun den Himmelun

as lüttje Kinner, de up den de Eer, dat Du ſo wat de Wieſen

Markt ſitt un ropt gegen chr un de Kloken verborgen heſt un

Geſellen , Luk. 7, 81. beſt dat de Unmündigen apenbart.

17. Un ſprekt : Wi hebbt ju fleut Luk. 10, 21. 1. Cor. 1 , 27.

un ji wuln nich danzen ; wi hebbt 26. Ja, Vader, denn dat is ſo

ju klagt, un ji wulln nich weenen. gefällig weſt vör Di.

18. Johannes is kamen , eet nich! 27. Alle Dinge fünd Mi öwer
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geven vun Min Vader. Un Nüms 6. IX awer ſegg ju , dat hier De

kennt den Söhn, as alleen de Vader ;is, De ok grötter is as de Tempel.

un Nüms kennt den Vader, as alleen 7. Wenn ji awer weten dän ,

de Söhn, un wen dat de Söhn will wat dat is : jk hef Wolgefalln

apenbarn, Matth. 28, 18. Pf. 8, 7. an de Barmhartigkeit un nich an

Joh. 3, 35. 17, 2. 1. Cor. 15, 27 .

Eph. 1 , 22. Phil. 2, 9. Ebr. 2 , 8. dat Opfer, ſo harrn ji de Unſchül

28. Kamt her to Mi, alle, de ligen nicht verdammt.

ji möd un beladen ſünd, Ik will
Matth. 9, 13. 1. Sam . 15, 22.

ju erquicen. Jef. 55, 1. Jer. 31, 25.
8. De Minſdhenföhn is en HErr

29. Nehmt up ju Min Joch ok öwer den Sabbat.

un lernt vun Mi, denn Jt bün
9. Un He gung vun bar weg

jachtınödigun
vun Harten de un keem in de Schol.

mödig, ſo ward ji Ruh finnen för , 10. Un ſüb, dar weer en Minich ,

ju Seelen. Jer. 6, 16 .
de barr en verdrögte Hand. Un ſe

30. Denn Min Joch is ſanft frogen Em un ſproken: Is dat ok

un Min laſt is licht. 1. Joh. 6, 3.
recht, updenSabbat geſund to maken ?

Up dat ſe en Sak to em harrn.

Dat 12. Kapitel. 11. Awer He ſprok to ſe : Wer

1. IEjus
'o de Tied gung Jejus dörch is dar mank ju, wenn he en Schap

de Saat up en Sabbat; hett, dat em up en Sabbat in en

un Sin Jüngers harrn Hunger, Grav fallt, de dat nich anſaten

fungen an, de Ahrn uttorieten un un wedder ruttreden dä ?

to eten . Mart. 2, 23. Lut. 6, 1 .
12. Wa veel beter is nu en

2. Do dat de Phariſäerø ſeegen, Minſch as en Echap ? Darum

ſproken ſe to Em : Süh , Din kann man wull up en Sabbat wat

Jüngers dont, wat fik nich paßt Gudes dohn.

up en Sabbat to dohn . 13. Do ſprok He to den Minſchen :

2. Moj. 20, 10 . Streck din Hand ut.. Un he

3. He awer ſprok to ſe : Hebbt ſtreck ſe ut, un ſe war wedder

ji nich left, wat David dä, as geſund as de anner.

he un de mit em weern, Hunger 14. Do gungen de Phariſäer

harrn ? 1. Sam. 21 , 6. Lat. 6, 3.
rut un heeln en Rath öwer Em ,

4. Wa be in dat Gotteshus gung ma ſe Em dod maken kunnen .

un eet de Schaubrode up, de em Pf. 2, 2. Mart. 3, 6. lut . 6, 11 .

doch nich tokeemen to eten, un de 15. Awer do JEſus dat hör ,

mit em weern , ſonnern alleen de mať He Sik darvun. Un Em folg

Preſters. 2. Moj. 29, 83. Mark. 2, 26 . veel Volk na , unHemakſe all geſund.

5. Oder hebbt ji nich leſt in dat 16. Un bedroh ſe, dat ſe Em

Geſetz, wa de Preſters up den nich verraden dän. Matth. 9, 30.

Sabbat in den Tempel den Sab- 17. Up dat erfüllt war, fat dar

bat breken un dodh ahn Schuld ſeggt is dörch den Prophet Je
ſünd ? ſaias, de dar ſprickt: Jef . 42, 1 .

2 *
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1

1

.

18. Süb, dat is Min Knecht, 27. Wenn Ik awer de Düvels

den Ik utwählt hef , un Min dörch Beelzebub utdrieven doh,

Allerleevſten, an den Min Seel dörch wen drievt denn ju Kinner

en Wolgefalln hett. It will Min ſe ut ? Darum ward ſe ju Richters

GEiſt up Em leggen, un He ſchau weſen .

de Heiden dat Gericht verkündigen . 28. So It awer de Düvels

Matth. 3, 17. Jeſ. 11, 2 . dörch Gott Sin GEiſt utdrieven doh,

19. He ward nich ſtrieden noch ſo is jo GOttes Riek to ju kamen.

ſchrien,un man warð Sin Schrien 1. Joh. 3 , 8 .

nich hörn up de Straten . 29. Oder wa kann jemand in

20. Dat inkni&te Rohr ward en Starken fin Hus gahn un ſin

He nich tweibreken, un den glim- Husgerät roven , dat weſ denn, dat

menden Docht ward He nich ut- he eerſt den Starfen anbinnen deiht

löſchen, bet dat He utföðrt dat Ge- un em denn ſin Hus utrovt.

Jef. 49, 27.

richt to'n Sieg. Jeſ. 61. Şef . 34 , 16. 330. Wer nich mit Mi is , de is
21. Un de Heiden ward ир

Sin

Đam böpen.

gegen Mi, un wer nich mit Mi

ſammelt, de verſtreut. lut . 11 , 23.

22. Do war en beſeten Minſd |' 31. Darum ſegg gk ju : Alle

to Em brocht, de weer blind un Sünn un Läſterung ward den Min

ſtumm, un He mať em geſund, dat ichen vergeven , awer de Läſterung

de Blinde un Stumme ſpreken un wedder den GEiſt ward den Min

ſehn kunn . Matth. 9, 32.
ſchen nich vergeven .

23. Un all dat Voll war bang Mart. 3, 28. 29. Luk . 12, 10. Ebr. 6 , 4.6 .

un ſprok : Is Düß nich David
Ebr. 10, 29.

ſin Söhn?
32. Un wer wat redt gegen

Matth. 9 , 33.

24. Awer de Phariſäcr, as ſe
den Minſdyenſöhn den ward dat

dat hörn , ſproken ſe: HC drifft vergeven ; awer wer wat redt ge

de Düvels nich anners ut as dörd gen den billigen GEiſt, den ward

Beelzebub, den Öwerſten vun de
dat nich vergeven , nich in düſſe

noch in de anner Welt. lut. 12, 10 .
Düvels.

33. Sett entweder en guden Bom ,
Matth. 9, 34. Mart. 3 , 22. Luk. 11, 15.

25. JEſus awer mark ehr Gelo ward deFrucht gut weſen , oder

danken un ſprok to ſe:' Jede ſett en fulen Bom , ſo ward de

Niek, wenn dat mit ſit ſülbſt uncens Frucht ful. Denn an de Frucht

ward, dat ward wüſte, un jede kennt man den Bom .
Matth. 7, 17. Lut. 6. 44 .

Stadt oder Hus, wenn dat mit

ſit jälvſt uneens ward , kann nich ji wat Gudes reden , dewiel ji
34. Ji Adderngetücht, wa künnt

beſtahn . fuk . 11 , 17.

bös ſünd ? Wovun dat Hart vul
26. Wenn denn een Satan den

is , darvun geiht de Mund öwer.

annern utdrifft, ſo mutt he mit luk. 6, 45.

ſik fülvſt uneens weſen, wa kann 35. En gude Minſch bringt wat

denn ſin Riek beſtahn ? Gudes hervör ut ſin gude Hart
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ſin Sưat , un en böſe Minſch |den Minſch utfahrn is , ſo dörch

bringt Böſes hervör ut ſin böſen wannert he wüſte Stä’n , föcht

Schaş . Nuh un findt de nich. lut. 11 , 24.

36. Awer jk jegg ju, dat de 44. So ſprickt he denn : Ik will

Minſchen möt Rekenſchop geven wedder umkehrn in min Hus, wo

up dat jüngſte Gericht vun jede ik utgahn bün. Un wenn he

unnüşe Wort, dat ſe ſpraken hebbt. kummt, ſo findt he dat lerrig, fegt
Eph, 4, 29. un müct.

37. Ut din Hart ſchaſt du recht- 45. So geiht he hen un nimmt

fardigt warrn , un ut din Worde to fix jöven annere Geiſter , de

chaſt du verdammt warrn .
ſlechter ſünd as he ſülven, un wenn

Hiob 15, 6. Luk . 19 , 22 .

38. Do antworten eenige mankle rinkamt, wahnt ſe darin, un ward

de Særiftgelehrten un Phariſäers et mit denſülvigen Miních arger
Alo ward

un ſproken : Meiſter, wi mucen as dat vörher weer.

geern en Teken vun Di ſehn .
dat ok düt böſe Geflecht gahn .

Matth. 16, 1. Mark. 8, 11 .
2. Pet. 2 , 20 .

39. Un He antworte un ſprok: 46. Do He noch alſo to dat

De böſe un chebreteriſche Art jöcht Volk reden dä, füh, doſtunn Sin

en Tcken, un dar warð ehr teen Moder un Sin Bröder buten,

Teken geven as alleen dat Teken de wulln mit Em ſpreken.

Mart. 3, 31. lut . 8, 19 .

vun den Prophet Jonas.
47. Do ſprok Een to Em : Süh,

Matth. 16, 4. Luk. 11 , 29. 30.

40. Denn jo, as Jonas dree Din Moder un Din Bröder ſtaht

Dag’ un dree Nächte in den Wal- buten un wüllt mit Di ſpreken .

fiſch ſin Buk weer, ſo ward de
48. He antwort awer un ſprok

Minſdhcnſöhn dree Dag’ un dree to den, de Em dat ſeggen sä :

Wer is Min Moder ? Un wer
Nächte merrn in de Eer weſen. Wer

Jon. 2, 1. 2 .
fünd Min Bröber ?

41. De Lüd vun Ninive ward 49. Un reck Sin Hand ut

uptreden up dat jüngſte Gericht öwer Sin Jüngers un ſprok : Süh

mit düt Geſlecht un ward dat dar, dat is Min Moder un Min

verdammen , denn ſe dän Buße Bröder.

na Jonas ſin Predigt . Un füh , 50. Denn wer den Willn deiht

hier is mehr as Jonas . Zon . 3, 5 . vun Min Vader in den Himmel,

42. De Königin vun den Süden deſülvige is Min Broder, Sweſter

ward uptreden up dat jüngſte Ge- un Moder. Matth. 7 , 21. Joh. 6 , 40.

richt mit düt Geſlecht un ward

dat verdammen , denn ſe keem dun Dat 18. Kapitel,

dat Enn vun de Ger, Salomo

ſin Wiesheit to hörn . Un ſüh, 1. Up denſülvigen Dag gung

hier is mehr as Salomo . JEſus ut dat Hus un

1. Kön. 10, 1. Luk. 11 , 31 . ſett Sit an de See. Mart. 4, 1 .

43. Wenn de unreine Geiſt pun 2. Un veel Volk verſammel fik
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1

to Em alſo, dat He in dat Schipp hört ſe nich , denn ſe verſtaht

ſteeg un ſeet , un all dat Volk dat nich.

ſtunn an dat Öwer. 14. Un öwer ſe ward de Wieſ

3. Un He redte to ſe veelerlie ſagung vun Jeſaias erfüllt, de dar

dörch Gliekniſſe un ſprok : Seht, ſeggt : Mit de Ohrn ward ji hörn

dar ging en Saimann ut to un ward dat nich verſtahn, un

fai?n . Mart. 4, 3. Lut. 8, 4. mit ſehen Ogen ward ji ſehn un

4. Un indem he ſai' , full wat bat nich begriepen.

an den Weg ; do keemen de Vageln Bef: 6, 9. 10. Mart. 4, 12. lut. 8, 10.

un freeten dat up . 15. Denn dat Hart vun düt Volk

5. Wat full in dat ſteenige is verſtođt, un ehr Ohrn hört nich

Land, dar dat nich veel Eer Harr, recht, un chr Ogen ſlummert, up

un gung bald up, darum, dat dat dat ſe nich enmal mit de Ogen

keen deepe Eer harr.
ſeht un mit de Dhrn hört un mit

6. As nu awer de Sünn up
dat Hart verſtaht un ſik bekehrt,

gung , welk dat, un wiel dat keen dat ik ſe helpen dä.

Wuttel harr, war dat verbrennt .
16. Awer ſelig ſünd ju Ogen,

7. Wat ful_mant de Dorn, dat ſe ſcht, un ju Ohrn, dat ſe

un de Dorn wuſſen up un heeln hört.
Lut. 10, 23 .

dat unner. 17. Wahrlich, It ſegg ju : Veele

8. Wat full up en gut Land Propheten un Gerechte hebbt be

un drog Frucht, wat hunnert- gehrt, to ſehn, wat ji ſeht, un

fältig,wat fößtigfältig, wat Sörtig- hebbt dat nich ſehn, un to hörn,

fältig. wat ji hört , un hebbt dat nich hört.

Luk. 10, 24 .

9. Wer Ohrn hett , to hörn, 18. So hört nu düt Glieknis

vun den Saimann. Mart. 4 , 14 .

10. Un de Jüngers keemen to
19. Wenn jemand dat Wort vun

Em un ſproken: Warum redit dat Riek hört un nid verſteiht, ſo

Du to ſe dörd Gliekniſfe ? kummt de Böſe un ritt weg, wat

Mart. 4, 10. Luk. 8, 9 .

11. He antworte un ſprok: Ju bar ſai't is in fin Hart, un de

is geven, dat ji dat Geheemnis is dat, de an den Weg ſai't is .

vun dat Himmelriek verſtaht; düſſe 20. De awer up dat ſteenige

awer is dat nich geven .
Land ſai’t is is de : wenn jemand

Matth. 11 , 25. Mart. 4, 11. dat Wort hört un batſülve bald

12. Denn wer bar hett, den annimmt mit Freuden. Jef. 58, 2.

ward wat geven , dat he dat vull-| 21. Awer he hett keen Wutteln

kamen hett , wer awer nicks hett, vun in ſik , ſonnern he is wedder

den ward of nahmen , wat he hett . wendig, wenn ſik Drövſalun

Matth. 25, 29 . Verfolgung erheven deiht wegen

13. Darum red it to ſe dörch dat Wort, ſo argert he ſit bald .

Gliekniſje. Denn mit ſehen Ogen Eph . 3, 17.

reht ſe nich, un mit hören Ohrn 22. De awerunner de Dorn

de hör .
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war. lut. 18, 21 .

ſai't is , is de, wenn Jemand datſriek is liek en Sempforn , dat en

Wort hört un de Sorg vun düſſe Minſch neem un ſai’ dat up ſin

Welt un Bedrug vun de Riek- Acker . Mark. 4, 31. Luk. 18, 19.

dom erſtickt dat Wort un bringt 32. Dat is dat lüttſte vun alle

keen Frucht. lut. 18, 32. 1. Tim. 6, 9. Saatforns, wenn dat awer up

23. De awer in dat gude land waßt, ſo is dat dat gröttſte mank

ſai't is , is de : wenn jemand dat den Rohl un ward en Bom, dat

Wort hört un verſteiht dat un denn de Vageln unner den Himmel kamt

of Frucht bringt ; un wat briggt un wahnt unner ſin Twiegen.

hunnertfältig, wat awer fößtig- 33. En anner Glicknis redte He

fältig , wat dörtigfältig . to ſe : Dat Himmelriek is en

24. He lä ſe en anner Gliek- Suerdeeg liek, den en Fru neem

nis vör un ſprok: Dat Himmel- un meng batmank drec Schepel

riek is liek en Minſch, de gude |Mehl, bet dat dat alltoſamen ſuer

Saat up ſin Aker ſai't.

25. Do awer de Lüd ſleepen , 34. Au düt redte Jeſus dörch

keem ſin Fiend un ſai’ Unkrut Gliekniſſe to bat Volk, un ahn

twiſchen den Weeten un gung weg. Gliekniſſe redte He nich to ſe.

26. Do nu bat Arut waſſen un Mart. 4, 33.

Frucht bringen då , do funn fik 35. Up dat erfüllt war, wat

ok dat Unkrut. ſeggt is dörch den Prophet, de

27. Do keemen de Knechten to dar ſprickt: Jk will Min Mund

den Husvader un ſproken : Herr, updohn in Gliekniſſe un will ut

heſt du nich guden Samen up ſpreken de Beemlichkeiten vun An

din Acker ſai't ? Woher hett he fang vun de Welt. Pf. 78, 2.

denn dat Unkrut? 36. Do leet JEſus dat Volk

28. He ſprok to de : Dat hett vun Sik un gung to Hus . Un

de Fiend dahn. Do ſproken ' de Sin Jünger keemen to Em un

Knechten : Schüllt wi hengahn un ſproken : Düd’uns de Glickniſſe

dat utrietın ? vun dat Unkrut up ben Acker.

29. He ſprok : Nee, darmit ji 37. He antworte un ſprok to

nich togliek den Weeten mit ut- ſe: De Minſchenföhn is dat, De

riet, wenn ji dat Unkrut utriet. ben guden Samen ſai't.

30. Lat dat beid toſamen waſſen 38. De Acer is de Welt.

bet to de Aarn, un um de Tied vun gude Samen fünd de Kinner vun

de Aarn will iť to de Meiers ſeg- dat Riek. Dat Unkrut ſünd de

gen : Sammelt toeerſt dat Unkrut to- Kinner vun de Bosheit.

hop un bindt dat in Bündels, dat 39. De Fiend, de ſe ſai't, is de

man dat verbrenn, awer den Wee- Düvel. De Aarn is dat Enn

ten ſammelt mi in min Schün. vun de Welt. De Meiers ſünd

31. En anner Glieknis lä He de Engeln. Offenb. 14, 15.

ſe vörun ſprok : Dat Himmel- 1 40. So as man nu dat Un

De
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krut utritt un int Füer verbrennt, aben ſmieten, bar ward Hulen un

ſo ward dat ok an dat Enn vun Tänklappern weſen .

düſſe Welt gahn. 51. Un JEſus ſprok to ſe :

41. De Minſchenföhn ward Sin Hebbt ji dat Alns verſtahn ? Se

Engeln ſchicken , un ſe ward ſam - ſproken: Ja, HErr. Do ſprok He :

meln ut Sin Riek alle Argerniſſe, 52. Darum , jede Schriftgelehrte,

un de dar Unrecht doht, to dat Himmelriek gelehrt , is liek

Matth. 24, 31. 49. 25, 32.
en Husvader , de ut ſin Schatz

42. Un ward ſe in den Füer- Nies un Dles hervördriggt.

aben ſmieten , dar ward weſen Hulen
53. Un dat begeev fik, do JE

un Tänklappern. Matth. 8. 12. 22, 14 ſus düſſe Gliekniſſe redt harr, gung

43. Denn ward de Gerechten He weg vun dar.

lüchten as de Sünn in ehrn Va
54. Un keem in Sin Vaderland

der Sin Riek. Wer Ohrn hettun lehr ſe in ehr Schol alſo,

to hörn, de hör. Dan. 12, 3.
dat ſe fik entſetten un ſproken :

44. Awermals is dat Himmel- Woher hett Düſſe ſon Klokheit

rick liek en verborgen Schatz in
un ſon Daden ?

den A &er, den en Minſd funn 55. Js He nich de Söhn vun

un verſteek em un gung hen vör
en Timmermann ? Heet nich Sin

Freuden öwer denſülvigen un ver- Moder Maria ? un Sin Bröder

koff Auns, wat he harr, un koff Jakob, un Joſes, un Simon un
ben Acker . Matth . 16, 24. Phil. 3, 7 .

Judas ? Mart. 6, 3. lut. 4 , 22.

45. Awermals is dat Himmel- 56. Un Sin Sweſtern, ſünd ſe

rick gliek en Kopmann, de gude nich alle bi ung ? Woher hett He

Parlen föch. benn alles ?

46. Un so he en köſtliche Parl| 57. Un ſe argerten ſik an Em.

funn , gung he hen un verkoff, JEfus awer ſprok to ſe : En

wat he harr, un koff deſülvige. Prophet gelt narmens weniger as
Spr. 8, 10. 11 .

47. Awermals is dat Himmel- in ſin Vaderland un in fin Hus.
Mart. 6, 4. Joh. 4, 44.

riek liek en Nett, dat in de See
58. Un He dä dar nich veele

ſmetert is , womit man alle Slag Teken wegen ehrn Unglov .

Fiſch fangt.

48. Wenn dat awer vull is, jo Dat 14. Kapitel.

treckt ſe dat rut an dat Öwer, ſitt un

ſammelt de guden in en Fatt toſamen, Tos
' o de Tied keem dat Gerücht

amer de fulen ſmiet ſe weg.
vun JEſus vör den Veer

49. Alſo ward dat ok an dat fürſten Herodes.

Enn vun de Welt gahn. De En =
2. Un he ſprok to ſin finechten:

geln ward utgahn un de Böſen Düſſe is Johannes de Döper, he

vun de Gerechten ſcheeden .
is vun de Doden upſtahn, darum

Matth . 25, 82. Mart. 12, 27 . deiht He ſon Daden.

50. Un ward ſe in den Füer- 3. Denn Herodes harr Johannes
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de her.

grepen , bunden un in dat Stockhus 14. Un JEſus gung hervör un

imeten wegen de Herodias , de Fru leeg dat grote Volk, un dat dä Em

vun ſin Broder Philippus. leed um datſülve un mak ehr Kran

Mart. 6, 17. lut. 3, 19. 20. ken geſund . Joh. 6, 5 .

4. Denn Johannes hair to em 15. Up den Abend treden Sin

jeggt : Dat is nich redyt, dat du Jüngers to Em un ſproken : Düt

je ton Fru heſt. 3. Moj. 18, 16. is en Wüſtenie, un de Nacht brickt

5. Un he harr em geern dod ma- an : lat dat Volk vun Di, dat ſe

ken laten , awer he weer bang vör in en Flecken gaht un ſik Spies

dat Volk, denn ſe heelnem för kopt. Joh. 6 , 5 .

en Prophet. 16. Awer JEſus ſprok to ſe :

6. As awer Herodes ſin Ge Dat is nich vun nöden, dat ſe

burtsdag fiern dä, do danz He- hengaht; gevt ji ſe to eten .

rodias ehr Dochter vör ſe . Dat lut. 9, 13.

gefull Herodes bannig. 17. Se ſproken : Wi hebbt hier

7. Darum verſprok he ehr mit nicks as ficf Brode un twee Fiſch.

en Eed , he wullehr geven, wat 18. Un He ſprok : Bringt Mi

ſe förrern dä .

8. Un as ſe tovör vun ehr Mo- 19. Un He leet dat Volk ſik

der africht weer , ſprok ſe : Gif lagern up dat Gras un neem de

mi her up en Schöttel Johannes fief Brode un de twee Fiſch, ſeeg

den Döper fin Kopp . up to den Himmel un dank un

9. Un de König war trurig . broť ſe un geed de Brode de Jün

Doch wegen den Eed un wegen gers, un de Jüngers geeven ſe dat

de, de mit em to Diſch ſeeten, Volk.

befohl he, ehr den to geven. 20. Un ſe eeten all un warn

10. Un ſchick hen un leet Jo- ſatt un ſammeln up, wat öwrig

hannes den Kopp afhaun in dat blev vun de Brocken, twölf Körv

Stochus .
vull . Mark. 6, 42. 43. Lut. 9, 17.

11. Un ſin Kopp war brocht 21. De awer eten harrn , de weern

up en Schöttel un de lüttje Diern bi fiefduſend Mann, ahn Wiewer

geven, un ſe broch em na ehr un Kinner.

Mober. 22. Un alſobald dreev Jeſus

12. Do keemen ſin Jüngerø un Sin Jünger, dat ſe in dat Schipp

neemen fin Lieknam un begraven ſteegen un vör Em röwer fahrn,

em un teemen un vertelln dat bet dat He dat Volk vun Sik leet .

JEſus. Mart. Mart. 6, 45. Joh . 6, 17.

13. Do dat JEſus hör, week 23. Un do He dat Volk vun

He vun dar up en Schipp in en Siť laten harr, ſteeg He up en
Wüſtenie alleen . Un as dat Volt Barg alleen , um to beden. Un

dat hör, folg Em dat na to Fot abends weer He dar alleen .
ut be Städte. Mark. 6, 31. 32. 24. Un dat Schipp weer all

29 .
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merrn up de See un lee Noth |blot den Som vun Sin Kled an

vun de Waggen, denn de Wind röhrten . Un alle, de ben an

weer ſe towedber .
röhrten , warn geſund .

25. Awer in de veerte Nacht

wach keem JEſus to ſe un gung
Dat 15. Kapitel.

up den See .

1 . D
feemen to Em de

26. Un do Em de Jüngers ſeegen Schriftgelchrten un Pha

up den See gahn, verfehrn ſeº ſit riſäers vun Jeruſalem un ſproken :

un ſproken : Dat is en Spök, un
2. Warum öwertredt Din Jün:

ſchreegen ut Furcht. Lut. 24,37.
gers de Öldſten chr Upfäße? Se

27. Awer alſobald ſprok Jeſus waſcht ehr Hann nich, wenn ſe

mit ſe un ſä : Weſt nich bang, Brod eten doht .

Ik bün dat, fürcht ju nid ). 3. He antworte un ſprok to ſe :

Warum öwertredt ji denn Gott
28. Petrus awer antworte Em

Sin Gebode um ju Upſäße

un ſprok : HErr, büſt Du dat, ſo

heet mi to Di kamen up dat Water.
wegen ?

29. Un He ſprof : Rumm her ! Vader un Moder ehrn ; wer awer
4. GOtt hett geboden : Du ſchaſt

Un Petrus ſteeg ut dat Schipp Vader un Moder flucht, de ſchall

un gung up dat Water, dat he den Dod ſtarven.

to Jeſus keem.
2. Moj. 20, 12 21 , 17. Mart. 7, 10.

30. He ſeeg awer en ſtarken 5. Awer ji lehrt : Wer to den

Wind. Do verfehr he ſik un fung, Vader oder to de Moder ſprickt:

an, unnertogahn, ſchreeg un ſprok : Wenn ik dat opfer, ſo is dat för di

HErr, help mi.
veel beter, de deiht wol. Spr. 28, 24.

31. JEſus awer reck alſobald 6. Darmit geſchüht dat , dat

de Hand ut un fat em an un ſprok Nüms mehr ſin Vader oder Mo

to em : O du Kleenglövige, warum der ehrt , un hebbt alſo GOtt

twiefelſt du ? Matth.6,30. 8 , 26. Jat. 1,6. Sin Gebode uphaben um ju Up

32. Un ſe ſteegen in dat Schipp, jätze willen .

un de Wind war ſtill.
7. Ji Heuchlers, dat hett wul Je

33. De awer in dat Schipp weern , ſaias vun ju weiſſagt un ſpraken :

keemen , fulln vör Em dal un Jef. 29, 13. Mart. 7, 6.

ſproken : Du büſt wahrhaftig GOtt 8. Düt Volk kummt to Mi mit

Sin Söhn . Matth. 16, 16 . ſin Mund un ehrt Mi mit ſin

33. Un ſe fahrn röwer un Lippen, awer chr Hart is wiet af

keemen in dat Land Genezareth . vun Mi.

Mart. 6, 53 . 9. Awer vergevens deent ſe Mi,

35. Un as de Lüd an denſülven dewiel ſe lehrt ſon Lehrn, de nicks

Ort Em gewahr warn, ſchickten ſe as Minſchengebode ſünd.

ut in dat ganze Land umher un 10. Un He reep dat Volt to

brochen allerlie Ungeſunde to Em, Sik un ſprok to ſe : Hört to un

36. Un beden Em, dat ſe man verſtaht bat !
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11. Wat to den Mund ingeiht, 22. Un ſüh, en kananäiſche Fru

dat makt den Minſch nich unrein , gung ut deſülve Grenz un ſchreeg

awer wat to den Mund utgeibt, Em na un ſprok : Ach , HErr,

dat makt den Minſch unrein. Du Söhn Davids, erbarm Di

12. Do treden Sin Jüngere to öwer mi. Min Dochterward vun den

Em un ſproken : Weetſt Du ok, Düvel öwel plagt . Matth. 20, 30.

dat de Phariſäers fik argert, as 23. Un He antworte ehr nich en

ſe bat Wort hört ? Wort. Do treden Sin Jüngers

13. Awer He antworte un ſprok : to Em un beden Em un ſpro

Ade Planten, de Min himmliſche ken : Lat ehr doch vun Di, denn

Vader nich plant hett, de ward ſe ſchriggt uns na .

utreeten.
24. He awer antworte un ſprok :

14. Lat ſe fahrn , ſe fünd blinde Ik bün nich ſchickt, as blot to

Blindenföhrers . Wenn awer en de verlarn Schap vun bat Hus

Blinde den annern föhrt, ſo fallt Israel. Matth. 10, 6 Apoft. 3, 26.

je beide in de Kul .
25. Se keem awer un full vör

Lut. 6, 39. Röm. 2, 19. Em dal un ſprok : HErr, help mi !

15. Do antworte Petrus un 26. Awer He antworte un ſprok :

ſprok to Em : HErr, düd’ uns Dat is nich fien, dat man de Nina

düt Sliefnis.
ner bat Brod nimmt unmitt

16. Un JEſus ſprok to je : dat vör de Hunn'. Mark. 7, 27 .

Sünd ji denn ok noch unver
27. Se ſprok : Ja, HErr, doch

ſtännig ?
eet de lüttjen Hunn' vun de Kro

17. Markt ji noch nich, dat alles,
meni, de vun ehr Herrn ehr Di

mat to den Mund ingeiht, dat geiht idhen falt.

in den But un ward Sörch den
28. Do antworte Jeſus un

natürlichen Gang utſmeten .
ſprok to ehr : D , Fru, din Glov

18. Wat awer ton Mund rut- is grot, di geſcheh, as du wullt.

geiht, dat kummt ut dat Hart, Un ehr Dochter war geſund to

un dat makt den Minſch unrein. beſüldige Stunn. Matth. 8, 10. 13.

Jat. 3, 6. 10.

29. Un JEſus gung vun dar
19. Denn ut dat Hart kamt wieder un keem an den galiläiſden

böſe Gedanken , Mord, Ehebreken, See un gung up en Barg un

Horerie, Deverie, falſche Tügniſſe, jett Sik dal. Mark. 7 , 31 .

Läſterung. Matth. 9,4. 1. Moj.6,5. 8,21.
30. Un veel Volk keem to Em,

20. Dat ſünd de Stücke, de den de harrn mit ſit Lahme, Blinde,

Minſch unrein makt. Awer mit Stumme, Kröpels un veele annere

Hann to eten , de nich wuſchen ſünd, un ſmeten je JEſus vör de Föt,

makt den Minſch nich unrein,
un He mak ſe geſund. Matth. 11, 5.

21. Un JEſus gung ut vun dar 21 , 14. Jef. 35 , 5. Luk. 7, 22 .

un troc ſit heemlich torügg in de 31. Dat ſik dat Volk wunner,

Gegend vun Tyrus un Sidon. as ſe ſeegen, dat de Stummen
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ſpreken dän , de Kröpels geſund | He ſe en Teken vun den Himmel

warn , de Lahmen gungen, de Blin- jen leet. Mart. 8, 11.

den ſehn dän, un prieſen den GOtt 2. Awer He antworte un ſprok

Israels. to ſe : Des Abends ſprekt ji : Dat

32. Un JEſus reep Sin Jün- ward en ſchönen Dag warrn , denn

gers to Sik un ſprok : Mi jam- de Himmel is roth; luf. 12, 54.

mert dat Volk, denn ſe ſünd nu 3. Un des Morgens ſprekt ji :

wul dree Dag’ bi Mi bleven Dat warð hüt Unwedder warrn,

un hebbt Nicks to eten , un Ik denn de Himmel is roth un düſter.

will ſe nich hungrig vun Mi la- Ii Heuchlers , den Himmel ſin

ten, up dat ſe nich up den Weg Geſtalt künnt ji beordeeln , künnt

verſmachten doht. ji denn nich of de Teken vun

Mark. 8, 1. Matth. 20 , 34. düſſe Tied beordeeln ? Matth. 11 , 4 .

33. Do ſprofen Sin Jüngers | 4. Düſſe böſe un chebrekeriſche

to Em : Wo künnt wi hier ſo veel Art föcht en Teken , un keen Te

Brod herkriegen in de Wüſtenie
, ten ſchau ſe geven warın as dat

dat wi ſo veel Volk ſatt makt ? Teken vun den Prophet Jonas.

34. Un JEſus ſprok to ſe : Un He verleet ſe un gung darvun.

Wa veel Brode hebbt ji ? Se ſpro- Matth. 12,39. 40. lut. 11 , 29. 30. 3on. 2, 1 .

ken : Söven, un en beten Fiſch. 5. Un as Sin Jüngers röwer

35. Un He leet dat Volt fit föhrt weern , harrn ſe vergeten,

up de Eer henleggen, Brod mit ſik to nehmen.

36. Un neem de föven Brode 6. JEſus awer ſproť to ſe :

un de Fiſch, dankte, brok ſe un Seht to un höd ju vör de Phari

geev ſe Sin Jüngers , unde jäer un Sadducäer ehrn Suerdeeg .

Jüngers geeven je dat Volk. Mart. 8, 15. Luk. 12, 1. 1. Cor.5 , 6. Gal. 5,9

Mark. 8, 6 7. Do dachen ſe bi ſit fülvſt un

37. Un ſe eeten all un warn ſatt iproken: Dat mard dat weſen, dat
un neemen up , wat öwrig bleven wifeen Brod mit uns nahmen hebbt.

weer vun Kromen , jöven Körv
8. Do dat Jeſus hör, ſprok He

vull . Mark. 8, 8.

38. Un de dar eten harrn, dat kümmert ji ju doch, dat ji keen
to je : Ji Kleenglövigen , wat be

weern veerduſend Mann ahn de Brod mit ju nahmen hebbt?

Fruens un Rinner. Matth. 6 , 30 .

39. Un as He sat Volk harr 9. Vernehmt ji noch Nicks ? Denkt

vun fik laten , ſtecg He in en ji nich an de fief Vrode mank de

Schipp un keem in de Grenz vun Fiefduſend, un wa veel Körv ji

Magdala. do upſammelt hebbt ?

Dat 16. Kapitel.
Matth . 14, 17. Mart. 8, 19. Joh. 6, 9.

10. Ok nich an de föven Brode

1 .

D
o treden de Phariſäers un inant de Veerduſend , un wa veel

Sadducäers to Em ; de Rörv ji dar upſammelt hebbt ?

verſöchten Em un verlangten , dat Matth. 15, 34. 37. Mart. 8, 20 .
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11. Wa verſtaht ji denn nich, toſamen bunnen weſen , un al, wat

dat Ik ju nich ſegg vun dat Brod, du up de Eer los maken wariſt,

wenn gk ſegg : Höd ju vör de ſchall of in den Himmel los weſen.

Phariſäers un Sadducäers ehrn
Matth. 18, 18.

Suerdeeg ?
20. Do verbo He Sin Jün

12. Do verſtunn ſe , dat He nich gers , dat ſe nüms ſeggen ſchulln,

ſeggt harr, dat ſe ſik höden ſchullin | dat He JEſus, de Chriſt, meer.
Matth. 17, 9.

vör den Suerdeeg vun dat Brod,
21. Vun de Tied an fung JE:

ſonnern vör de Phariſäers un ljus an un wies Sin Jüngers,

Sadducäers ehr Lehr.
wa He müß na Jeruſalem gahn

1. Cor. 5, 6. Gal. 5 , 9.

13. Do keem Jejus in de Ge- un veel lieden vun dc Öldſten

gend vun de Stadt Cäſarea Phi- ten un dod makt warrn un an den
un Hohepreſters un Schriftgelehr

lippi un frog Sin Jüngers un
drüdden Dag wedder upſtahn .

ſprok : Wat ſeggt de Lüd, dat de
Matth. 17, 22.

Minſchenſöhn is ? Mart. 8, 27 . 22. Un Petrus neem Em to ſię,

14. Se ſproken : Weke ſeggt, fahr Em an un ſprok : HErr,

Tu büſt Johannes de Döper, delichou Di Sülvſt, lat Di ſo wat

annern , Du biſt Elias, weke, Du nich wedderfahrn.

büſt Jeremias oder een vun de 23. Awer He wenn Sik um un

Propheten. ſprok to Petrus : Mať di vun Mi,

15. He ſprok to ſe : Wat ſeggt Satan, du büſt Mi towedder, denn

ji denn, wer Ik bün ? du meenſt nich, wat göttlich, ſon

16. Do antworte Simon Petrus nern wat minſchlich is .

un ſprok : Du biſt Chriſtus, den
2. Sam. 19, 22. Mart. 8, 33.

lebendigen GOtt Sin Söhn .
24. Do ſprok JEſus to Sin

Mart. 8, 29. Joh. 1, 49, 6, 69.
Jüngers: Will Mi Jemand na

17. Un JEſus antworte un ſprok folgen, de mutt ſit ſülbſt upgeven

to em : Selig büſt du, Simon, un ſin Krüz up ſit nehmen un

Jonas Söhn ; denn Fleeſch un
Mi nafolgen .

Blod hett Ši dat nich apenbart, 25. Denn wer ſin Leven beholn
Matth . 10, 38. Marf. 8, 34. Lut. 9, 23.

jonnern Min Vader in den Him- will
, de ſchall dat verleern ; wer

mel. 1. Cor. 2, 10. Gal. 1 , 16 .
awer ſin leven verlüſt Minet

18. Un it ſegg di of : Du büſt
wegen , de ſchall dat finnen.

Petrus, un up düſſen Fels will Luk. 17, 33.

JE Min Gemeen buen , un de 26. Wat hülp dat den Minſchen ,

Porten vun de Höl ſchüllt ſe nich wenn he de ganze Welt gewunn

to nidhte maken. Joh. 1 , 42. un neem doch Schaden an ſin

19. Un It will di de Slötel Scel ? Oder wat kann de Minſch

to dat Himmelriek geven. AU, geven, dat he ſin Seel wedder in

wat du up de Eer toſamen binnen löſt ? Mark. 8, 36. lut . 9, 25. Þf. 49, 9.

warrſt, ſchall of in den Himmel | 27. Denn dat ward ſo togahn,
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1. U "

dat de Minſchenföhn kummt in dän, ſeegen ſe Nüms as JEſus

Sin Vader Sin Herrlichkeit mit alleen .

Sin Engeln , un denn ward He 9. Un as ſe den Barg dal gun

Jedereen geven na ſin Warke . gen, befohl ſe JEſus un ſprok :

Matth. 25 , 31. Röm. 2, 6.
Ji ſchüllt düt Geſicht Nüms ſeggen,

28. Wahrlich, Jť jegg ju: Hier bet de Minſchenſöhn vun de Do

ſtaht weke , de den Dod nich ſme- den upſtahn is . Matth. 16 , 20 .

den ward, bet dat ſe den Minſchen
10. Un Sin Jüngers frogen

föhn kamen ſeht in Sin Rick.
Em un ſproken : Wat ſeggt denn

art. 9, 1. ºut. 9, 27.

de Schriftgelehrten , Elias mutt

Dat 17. Kapitel. eerſt kamen ? Matth . 11 , 14. Mal. 4 , 5.

11. JEſus antworte un ſprok
' n föß Dag ' naher neem

to ſe : Elias ſchall jo eerſt kamen
JEſus to Sik Petrus,

un Alns torecht bringen.
Jakobus in Johannes, ſin Bro

Mark. 9, 13.

der , un föhr ſe afſieden up en
12. Doch Ik legy ju : Elias is

hogen Barg . Mart. 9, 2 .

al kamen , un ſe hebbt em nich
2. Un war verklärt vör ſe, un fennt, ſonnern hebbt an em dahn,

Sin Geſicht lüch as de Sünn , wat je wulln . So ward of den

un Sin Kleder war witt as en Minſchenſöhn vun ſe lieden möten .
Licht. Joh . 1 , 14. 2. Bet . 1 , 16. 17 .

Matth. 11, 14. 14, 9.

3. Un ſih, do ſcegen ſe Moſes 13. Do verſtunn de Jüngers,

un Elias, de reden mit Em.
dat He vun Johannes den Döper

ºut. 9, 31 .
to je ſpraken harr .

4. Petrus awer antworte un

ſprok to JEſus: HErr, hier is gut
14. Un as ſe to dat Volk fa

weſen; wenn Du mullt, ſo lat ung men dän, tred en Minſch to ſe

hier dree Hütten maken , een för un full Em to Föten ,
Mark. 9, 17. lut . 9 , 38.

Di, cen för Moſes, een för Elias .

5. As he noch ſo ſpreken dä, di öwer min Söhi, deiin he is
15. Un ſprok : HErr, erbarm

füh, do öwerſchatt ſe en helle
Wolf. Un füh, en Stimm ut de maandſüchtig un hett en ſware

Wolf ſprok: Düt is Min leeve | lieden, he fallt oft in dat Füer

un oft in dat Water ;
Söhn, an Den Jť en Wolgefalln

hef, Den ſchüllt ji hörn.
16. Un ik hef em to Din Jün

Matth. 3, 17. 2. Pet. 1 , 17 . gers brocht, un ſe kunnen em nich

6. As de Jüngers dat hörn däu, helpen.

fulln ſe dal up ehr Geſicht un 17. JEſus awer antworte un

verfehrn ſit gewaltig . ſprof: O du unglövige un ver

7. JEſus awer tred to ſe, rög kehrte Geſlecht, wa lang ſchall je bi

je an un ſprok : Staht up un ju weſen ? Wa lang ſchall Jť ju

fürcht ju nich. Dan. 8 , 19. 10, 10 . dulden ? Bringt Mi em her !

8. As ſe awer chr Ogen up- 18. Un JEſus bedroh em, un

1



Ev. Matthäi 17. 18. 31

de Düvel fahr vun em ut, un de Vun de Fremden. JEſusJEſus ſprok

junge Minſch war geſund to de- to em : So ſünd de Kinner frie .

fülvige Stunn. 27. Up dat wiſe awer nich ar

19. Do treden Sin Jüngers gern doht, ſo gah hen an den See

to Em alleen un ſproken : Warum un ſmiet din Angel ut, un den

kunnen wi em nich utdrieven ? eerſten Fiſch, de ſit upgift, den

20. JEſus awer antworte un nimm , un wenn du ſin Mund

ſprok to ſe : Wegen ju Unglov . updeihſt, warrſt du en Stater fins

Denn It ſegg ju : Wahrlich , wenn nen, denſülven nimm un gif em

Luk. 23, 2 .ji Glop hebbt as en Sempkorn, för Mi un di.

ſo mögt ji to düſſen Varg leggen :
Dat 18. Kapitel.

Mak di vun hier darhen, ſo ward
1 .

he fik wegmaken , un juward TOPo beſülvige Stunn treden

Nicks unmöglich weſen. de Jüngers to Jeſus un

Matth. 21 , 21. Mart. 11, 23. ſproken : Wer is de Gröttſte in
lut. 17, 6 .

dat Himmelriek ? Mart. 9, 34.

21. Awer Süſſe Art fahrt nich
2. JEfus roep en Kind to Sik

ut, denn dörch Beden un Faſten. un ſett dat merrn mank ſe,

22. Do ſe awer ehr Weſen harrn 3. Un ſprok : Wahrlich, Jť ſegg

in Galiläa , ſprok Jeſus to fe:lju, dat weſ' denn , dat ji um

Dat is tokünftig, dat de Min- kehrt un ward as de Kinner, ſo

idenföhn öwerantwort ward in ward ji nich in dat Himmelriek

de Minichen ehr Hann ; kamen. Matth. 19, 14 .

Matth. 20, 17. 18. Mart. 9 , 31.
Mart. 10, 15. 1. Cor. 14, 20.

Lul. 9, 22. 18, 31 .

4. Wer ſik ſülvſt Yütt makt as
23. Un ſe ward Em dod maken, düt Kind, de is de gröttſte in dat

un den drütten Dag warð He

medder upſtahn. Un ſe warn heel |5. Un wer ſon Kind upnimmt in
1. Pet. 5 , 6.Himmelriek.

bedrövt.

Min Nam, de nimmt Mi up.
24. As je nu na Capernaum

Matth. 10, 40.

keemen , gungen de Lüd, de den 6. Wer awer een vun düſſe Ge

Zinsgroſchen inheven dän, to Petrus ringſten argern deiht, de an Mi

un ſproken : Pleggt ju Meiſter gloven doht, den weer dat beter ,

nich den Stücrgroſchen to geven ? dat en Mölſteen an ſin Hals hangt

2. Moj. 30, 13. 2. Chron. 24, 6 ,
war , un dat he verſapen war in

25. He jä : Ja. Un as he to de See , wo ſe am deepſten is.

Hus keem , keem em Jeſus tovör Mart. 9,42. lut. 17, 1. 2. Röm. 14, 13.

un ſprok: Wat dünft di, Simon ? 7. Wche öwer de Welt wegen

Vun wen nehmt de Könige up de Argernis. Dat mutt jo Arger

de Eer den Tol oder dat Ropp- nis kamen , doch wehe den Minſch,

geld ? vun ehr Kinner oder vun dörch den Argernis kummt .

de Fremden ? 8. So di awer din Hand oder

26. Do ſprok Petrus to Em : Idin Fot argert , ſo hau em af
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un ſmietem vun di, Dat is 16. Hört he di nich , ſo nimm

beter , dat du to dat leven lahm oder noch een oder twee to di, up dat

as en Kröpel ingeihſt, as dat du alle Sak beſtah up tweer oder

twee Hann un twee Föt heſt un dreer Tügen Mund.

warrſt in dat ewige Füer ſmeten . 17. Hört he de nich , ſo ſegg dat

Matth. 5 , 30. Mark. 9 , 43. 45. de Gemeen . Hört he de Gemeen

9. Un ſo di din Dog argert, nich , To hol em as en Heiden un

riet dat ut un ſmiet dat vun di. Töllner.

Dat is di beter, dat du cenögig 18. Wahrlich, It ſegg ju: Wat

to dat leven ingeihſt, as dat du
ji up de Eer binnen ward , ſchall

twee Ogen heſt in warrſt in dat of in den Himmel bunnen weſen, un

hölliſche Füer ſmeten . Mart. 9, 47.
wat ji up de Eer los maken ward,

10. Seht to, dat ji nidh een lichall of in den Himmel los weſen .

vun düſſe Lüttjen verachten doht, Matth, 16, 19. Joh. 20, 23.

denn Ik ſegg ju : Ehr Engeln 19. Wieder ſegg It ju : Wenn

in den Himmel ſeht alletied Min twee mank ju eens ward up de Ecr,,

Vader Sin Angeſicht in den warum dat is , dat je beden wüllt,

Himmel. dat ſchall ſe wedderfahrn vun

11. Denn de Minſchenſöhn is Min Vader in den Himmel.

kamen, ſelig to maken, wat ver- 20. Denn wo twee oder free

Tarn is . Matth. 9, 13. Mart. 2 , 17. verſammelt ſünd in Min Nam ,

Luk. 19, 10. 1. Tim . 1 , 15 .

dar bün Ik merrn mank ſe.
12. Wat dünkt ju ? Wenn ir

21. Do trä Petrus to Em un

gend en Miních hunnert Schap iprok: HErr, wa oft nutt ikdenn

hett , un een vun deſülvigen ver
min Broder, de an mi ſündigen

bieſtern deiht, lett henid, de neegen: deiht,pergeven ? Js ſöven Mal

unneegentig up de Bargen , geiht

hen un föcht dat verbieſterte ?
22. JEſus ſprok to em : JK

Luf. 15, 4. Jer. 50, 6. Şef . 34, 11. 12.

13. Un wenn dat ſit begift, dat legg di, nid, ſöven Mal, ſonnern

be dat findt, wahrlich, It ſegg föventig mal jöven Mal.

iu, he freut ſit bar mehr öwer 23. Darum is das Himmelriek

as öwer de neegenunnecgentig, de liek en König, de mit ſin Knechten

nich verbieſtert ſünd .
reken wull.

14. Alſo is dat ok nich ju Va 24. Un as he anfung to reken ,

der in den Himmel Sin Will , keem em een vör , de weer em

dat jemand vun düſſe Lüttien ver- teinduſend Pund ſchüllig.

larn ward. 2. Pet. 3, 9 . 25. As he nu nich harr to be

15. Sündigt awer din Broder taln , befohl de Herr, to verkopen

an di, ſo gah hen un ſtraf enem un ſin Fru un ſin Kinner

twiſchen di un em alleen . Hörtun Auns, wat he harr, un darmit

he di , ſo beſt du din Broder to betaln .

wunnen . 3. Moj. 19, 17. Lut. 17, 3. 26. Do full de Knecht dal un

genog ?
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bä em an un ſprok : Herr, hef
Dat 19. Kapitel.

Geduld mit mi, ik wil di Alns

betaln.
1 . Un

In dat begev fik, do JE

27. Do dä de Knecht den Herrn brocht hair, mak " He Sik up ut
ſus düſſe Red to Enn

leed un leet em los , un de Shuld Saliläa un keem in de Grenzen

ſchenk be em ok.
vun dat jüdiſche Land, up gündſiet

28. Do gung deſülve Knecht rut vun den Jordan . Mark. 10, 1 .

un funn een vun ſin Mitknechts, 2. Un veel Volk folg Em na,

de weer em hunnert Groſchen ſchül- un He mať ſe darfülbſt geſund.

lig . Un he greep em an, fat em 3. Do treden de Phariſäers to

an de Kehl un ſprok : Betal mi, Em , verföchten Em un ſproken

wat du mi ſchüllig büſt.
to Em : Is dat ok recht, dat ſik

29. Do full ſin Mitknecht bal en Mann icheeden deiht vun ſin

un bä em un ſprok: Hef Geduld Fru wegen irgend en Orſak ?

mit mi, ik will di dns betaln . 4. He antworte awer un ſprok

30. He wull awer nich, ſonnern to ſe : Hebbt ji nich left, dat, De

gung hen un ſmectem in dat in den Anfang den Minſch makt

Stodhus, bet dat he betal, wat hett, De mak, dat en Mann un en

he ſchülig weer. Fru weſen ſchuu. 1. Moj. 1 , 27.

31. Do awer ſin Mitknechten dat 5. Un ſprok : Darum ward en

ſeegen, warn ſe heel bedrövt un Minſch Vader un Moder verlaten

keemen un brochten vör ehrn Herrn un an jin Fru hangen, un de

alles, wat ſit todragen harr. Twee ward een Fleeſch weſen .

1. Moj. 2, 24. Mart. 10, 7. 1. Cor. 6, 16 .

32. Do leet ſin Herr em vör Eph. 5 , 31 .

fik kamen un ſprok to em : Du 6. So ſünd ſe nu nich twee,

Schaltsknecht, au din Schuld hef ſonnern een Fleeſch. Wat nu GOtt

ik di pergeven , wiel bat du mitoſamenfogt hett , dat (dall de

beden bäſt ; Minſch nich ſcheeden. 1. Cor. 7, 10 .

33. Schulſt du di denn nich ok . 7. Do ſproken ſe : Warum hett

erbarmen ömer din Mitknecht, as denn Moſes gebaden, en Scheede

it mi öwer di erbarmt hef? bref to geven uu ſik pun ſe to

Matth. 5, 7. Fat. 2, 13 . ſcheeden ? Matth. 5, 31. Mart. 10, 4 .

34. Un ſin Herr war falſch un 8. He ſprok to ſe : Moſes hett

öwergevem de Pienigers , bet ju Frilöv geven, ju to ſcheeden vun

dat he betal alles , wat he ſchüllig ju Fruens wegen ju Hart ſin

Matth. 6, 26. º | Hartigkeit . Vun Anbeginn is dat

35. Alſo ward ju Min himm- nich ſo weſt.

lijshe Vader of dohn, wenn ji nid 9. Jt legg ju awer: Wer ſif
vergent vun ju Harten, Jedereen vun fin Fru ſcheeden deiht

ſin Broder ſin Fehlers .
(dat weſ ' denn wegen Horerie),

Mart. 11 , 25. 26. un friet en anner, de brict de

weer,

3
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Eh, un wer de ſcheeden Fru friet, | breken . Du ſchaft nich ſtehlen. Du

de brickt ok de Eh . ſchaſt nich falſch Tügnis geven .

10. Do ſproken de Jüngers to
2. Mof. 20, 13.

Vader un Moder.
Em : Steiht en Mann ſin Sak mit

19. Ehre Vader un

ſin Fru alſo , ſo is dat nidh gut, un du ſchaft din Nächſten leef

to frien.
hebben as di fülvſt. Matth. 15, 4.

11. He ſprok awer to ſe : Dat
20. Do ſprok de Jüngling to

Wort fat nich jeder, ſonnern de, Em : Dathef ik Auns holnvun

den dat geven is . 1. Cor. 7, 7. 17.
min Jugend up, wat fehlt mi noch ?

12. Denn bar ſünd weke ver
21. JEſus ſprok to em : Wult

ſneden , de ſünd ut ehr Moder du vullkamen weſen, ſo gah hen ,

ehrn Lief ſo gebarn . Un bar verkop , wat du heſt, un gif dat

ſünd weke verſneden, de vun de de Armen, ſo warrſt du en Schatz

Minſchen verſneden ſünd. Un dar in den Himmel hebben, un kumm

ſünd weke verſneden, de fit fülbſt un folg Mi na.

verſneden hebbt wegen dat Himmel- 22. Do deJünglingdatWort
Matth. 6 , 20. Luk. 16, 9. 12, 33.

riet. Wer dat faten kann , de hör, gung he bedrövt vun Em,

fat dat .
denn he harr veele Göder.

13. Do warn lüttje Kinner to Pf. 62, 11. Lut. 12, 15 19.

Em brocht, dat He de Hann up
23. JEſus awer ſprok to Sin

ſe leggen un beden ſchul ; de Jün- Jüngers: Wahrlich, It ſegg ju :

gers awer fahrn ſe öwel an . En Nieken ward ſwar in dat
Mark. 10, 13. luf. 18, 15 .

14. Awer JEfus fprof: Lat de Himmelriek kamen. Marr. 4, 19. 10,23.

lüttjen Kinner betemen un wehrt Dat is lichter , dat en Kameel
24. Un wieder ſegg Jk ju :

ſe nich af, to Mi to kamen, denn hördh en Nadelohr gah, as dat en

dat Himmelriek is ehr.

Matth. 18, 2. Luk. 18, 16.
rieke Mann in dat Riek GOttes

15. Un He lå de Hann up le kamen deiht. Lut. 18, 25.

un trock barvun . 25. Do dat Sin Jüngers hörn,

16. Un füh, do trä een to Em verfehrn ſe ſik heel un ſproken :

un ſprok : Gude Meiſter , wat Wer kann denn ſelig warrn ?

ſchall it Gudes dohn, dat ik dat 26. JEſus awer ſeeg ſe an un

ewige Leven hebben mag? ſprok to ſe : Bi de Minſchen is

tuf. 18, 18. dat unmöglich, awer bi GOtt ſünd

17. He awer ſprok to em : Wat alle Dinge möglich.

heetſt du Mi gut ? Nüms is gut, | 27. Do antworte Petrus un

denn de eenige Gött. Wullt du ſprok: Süh, wi hebbt all unſe

awer to dat leven ingahn, ſo hol Saken verlaten un ſünd Di nafolgt .

de Gebode. Luk. 10, 26. 28. Wat ward uns barför ?

18. Do ſprok he to Em : Weke ? Mark. 10, 27. Luk. 18, 28.

JEſus awer ſprok : Du ſchaſt 28. JEſus awer ſprok to ſe :

nich dod maken . Duſchaſt nich ehe- Wahrlich, Jk ſegg ju, dat ji , de
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ji Mi nafolgt ſünd in de Wedder- 7. Se ſproken to em : Uns hett

geburt, wenn de Minſchenſöhn nüms meed. He ſprok to ſe:

ward ſitten up den Stohl vun Sin Gaht ji ok hen in den Wienbarg ,

Herrlichkeit, ſchült of ſitten up un wat recht weſen ward , ſchall

twölf Stöhl un richten de twölf iu ok warrn .

Geflechter vun Israel . 8. As dat nu Abend war, ſprok

Weish. 3, 8. Luk . 22, 30.
de Herr vun den Wienbarg to

29. Un wer verlett Hüſer oder ſin Schaffner: Rop de Arbeitslüd

Bröder, oder Sweſtern, oder Va- un gif ſe den Lohn un hev an

der, oder Moder, oder Fru, oder vun den legten bet to den eerſten.

Kinner, oder Acker för Min Nam,
9. Do teemen be, de um de

de marð dat hunnerifältig wedder ölpte Stunn meed weern , un en

kriegen un dat ewige Leven arven . Sjeder kreeg ſin Groſchen.

30. Uwer veele, de dar ſünd de 10. As awer de Eerſten keemen ,

Eerſten, ſchüllt de Letzten warrn , un meenen ſe, ſe warn mehr kriegen,

de Leşten ſchüllt de Eerſten weſen. (un ſe kregen of jeder ſin Gro

Matth. 20, 16. 22, 14. Mark. 10, 81. lichen .
Mart. 13, 30.

11. Un as ſe den kregen , murrn

Dat 20. Kapitel. ſe gegen den Husvader :

12. Düſſe letzten hebbt man een

1. Dat Himmelrietis, en Bus Stunn arbeidt, un du heft fe uns
vader to verglieken , demor

liek ſtellt, de wi den Dag ſin
gens utgung, Arbeitslüd to meeden

Laſt un Hitt dragen hebbt .
in ſin Wienbarg . Matth. 21, 33.

13. He antworte awer un fä
2. Un do he mit de Arbeitslüd

eenig warn weer um een Groſdhen dohdi teen Unrecht, büſt du nidh
to een vun ſe : Min Fründ, ik

ton Daglohn, ſchick he ſe hen in mit mi eens warn um een Gro

ſin Wienbarg.
ſchen ?

3. Un gung utum de frütte
14. Nimm, wat din is , un gah

Stunn un ſeeg weke annere up

den Markt müſſig ſtahn.
weg ! Ik will awer düſſe Leßten

4. Un ſprok to ſe: 'Gaht ji of geven gliek as di.

hen in den Wienbarg, ik will ju to Dohn, wat it will, mit dat,
15. Oder hef ik keen Macht,

geven, wat recht is .
wat min is ? Sühſt du darum

5. Un ſe gungen hen . Amer
ſo bös ut, dat ik ſo gut bün ?

mals gung he ut um de fößte un Röm. 9, 21 .

negende Stunn un dä ebenſo . 16. Alſo ward de Leşten de

6. Um de öldte Stunn awer Eerſten un de Eerſten de Letzten

gung he ut un funn annere weſen. Denn veele ſünd beropen,

müſſig ſtahn un ſprok to ſe : Wat awer wenige ſünd utwählt.

ſtaht ji hier den ganzen Dag 17. Un He trock rup na Je

müſſig ? ruſalem un neem to Sik de twölf

3*
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Jünger up den Weg alleen un un ſprok: Ji weet, dat de welt

ſprok to ſe : Kap. 17, 22. lichen Fürſten herrſcht un de Ober

18. Seht , wi treckt rup na herren hebbt Gewalt.

Jeruſalem un de Minſchenſöhn 26. So ſchall dat mank ju nich

ward de Hohenpreſters un Schrift- weſen, ſonnern wenn jemand will

gelehrten öwerantwordt warrn , un mank ju gewaltig weſen, de weſ ju

ſe ward Em verdammen to'n Deener.

Dod. Mark. 9, 31 . 27. Un wer bar will be Vör:

19. Un ward Em de Heiden nehmſte weſen, de weſ ju Knecht.

öwerlevern to verſpotten un toto 28. Gliek as de Minſchenföhn

geißeln un to krözigen. Un am nich kamen is , dat He Sik deenen

brütten Dag ward He wedder /lett, ſonnern dat He been un gev

upſtahn. lut. 8, 32. Sin Leven toen Erlöſung för

20. Do treden to Em Zebedäus veele.

ſin Kinner,de Moder mit ehrSöhns, Mart. 10, 45. 30h. 18, 4. Phil. 2, 7.

full vör Em dal un be' wat vun 29. Un as ſe vun Jericho ut

Em. Mart. 10, 35 . trođen, folg Em veel Volk na.

21. Un He ſproť to ehr : Wat 30. Un füh, twee Blinde ſeeten

wult du ? Se ſprok to Em : Lat an den Weg , un as ſe hörn,

düſſe min beide Söhns ſitten in dat JEſus vöröwer gung , ſchregen

Din Niek, een to rechter un den ſe un ſproken : Ach, HErr, Du

annern to linker Hand .
Söhn Davids, erbarm Di öwer

22. Awer Jeſus antworte un
uns. Mart. 10, 46. lut. 18 , 35.

ſprok : Ji weet nich, wat ji , 31. Awer dat Volt bedroh ſe ,
Awerbeden doht . Künnt ji den Keld dat ſe ſtill weſen ſculn.

drinken, den Ik drinken warr un
ſe ſchregen veel mehr un ſproken :

ju döpen laten mit de Döp, ma Ad, HErr, Du Söhn Davids ,

It mit döfft warr? Se ſproken erbarm Di öwer uns.

to Em : Ja wol !
32. JEſus awer ſtunn ſtill un

Marf. 10 , 38. Joh. 18, 10. reep ſe un ſprok: Wat wült ii,

23. Un He ſprok to ſe : Min dat jt ju dohn ſchall ?

Kelch ſchüllt ji twar drinken , un 33. Se ſproken to Em : HErr,

mit de Döp, dar It mit Söfft dat unſe Ogen updahn ward.

bün, ſchült ji mit döfft warrn.
Pred . 11, 7 .

Awer dat Sitten to Min Rechten je un He keem an ehr Ogen, un
34. Un dat dä JEſus leed för

un linken to geven , ſteiht Mi
nich to, ſonnern de, de Sať bereitfogliek kunn ehre Ogen medder

is pun Min Vader.
fehn, un ſe folgten Em na.

Kap. 14, 14. Mart. 6, 34.

24. As dat de tein hörn, warn

ſe unwillig up de twee Bröder.
Dat 21. Kapitel.

Mart. 10, 45.

DO
Jo Te nu neeg na Jeru

25. Awer JGſus reep ſe to Sik ſalem keemen , to Beth
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phage an den Ölbarg, ſchick JEſus | Stadt un ſe ſproken: Wer is

twee vun Sin Jüngers,
bat?

Mart. 11, 1. lut. 19, 29. Joh. 12, 12. 11. Dat Volk awer ſprok: Dat

2. Un ſprok to ſe : Gaht hen is de Jeſus, de Prophet vun

in den Flecken, de vör ju liggt, Nazareth ut Galiläa.

un dar ward ji en Eſelin an Lut. 7, 16. Joh. 1, 45.

bunn finn'un en Fahlen bi
12. Un JEſus gung na den

un bred
ehr ; löſt ſe up un bringt ſe ber Tempel GOttes rin,

to Mi. herut alle Verkopers un Köpers

3. Un wenn ju jemand wat ſeggen in den Tempel un ſtött um de

ward, ſo ſprekt:„ De HErr brukt Weßlers ehr Diſchen un de Duven

ſe.“ Alſobald ward be ſe ju verkopers ehr Stöhl.
Mark. 11, 15. Rap. 24, 19.

laten .

13. Un ſprok to ſe : Dar ſteiht
4. Dat geſcheeg awer Alns, ſchreven : Min Hus ſchalen

up dat erfüllt war , wat ſeggt Bethus heeten ; ji awer hebbt en

is görch den Prophet, de dar Mörderful darut makt.

ſpridt:
Joh. 56, 7. Mart. 11 , 17. Jer. 7 , 11 .

5. Seggt de Dochter Zion : 14. Un Blinde un Lahme gun

Süh , din König kummt to bi gen to Em in den Tempel, un

jachtmödig un ritt up en Eſel He mak ſe geſund . Jef. 85, 5. 6.

un up en Fahlen vun de laſtbare 15. As awer de Hohenpreſters

Ejelin . un Schriftgelehrten ſeegen de

Bach. 9, 9.30h. 12, 16. B1. 24, 8 .
Wunner, de He dä, un de Kinner

6. De Jünger gungen hen un in den Tempel ſchregen un fä’n :

dän, as JEſus ſe befahln harr. Hoſiannah, David ſin Söhn, warn

7. Un brochen de Efelin un le bös.

dat Fahlen un län ehr Kleder 16. Un ſproken to Em : Hörſt

darup un ſetten Em barup . Du ok, wat düſſe ſeggt ? JEſus

2. Kön. 9, 18. Mark. 11, 7. 8 .

ſprok to ſe : Ja, hebbt ji niemals
8. Awer veel Volk bredt de leſ't : Ut de Unmünnigen un Sög

Kleder up ten Weg ; de Annern finner ehrn Mund heſt Du Lof

haun Telgen vun de Böm un toricht! Pf. 8 , 3 .

ſtrein ſe up den Weg. 17. Un He let ſe dar un gung

9. Dat Volk awer, dat vör gung rut ut de Stadt na Bethanien

un nafolg, ſchreeg un ſprok: un blev dar .

Hoſiannah, David ſin Söhn ! 18. AsHeawer den annern Mor

Gelavt wel, de dar kummt in den gen wedder in de Stadt gung,

HErrn Sin Nam ! Hoſiannah hunger Em .

in de Hög ! 19. Un He ſeeg en Fiegen

B1. 118, 25. 26. Joh . 12, 13. bom an den Weg un gung up

10. Un as He na Jeruſalem em to un funn dar nicks up as

rintređen dä , rög fik de ganze blot Bläder un ſproť to em :

Mark. 11 , 12.
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Nu waß up di dun nu an keen ſe þeeln all Johannes för en

Frucht mehr. Un de Fiegenbom Prophet. Kap. 14, 5.

verdrög ſogliek. Luk . 13, 6. 7. 27. Un ſe antworten JEſus un

20. Un as de Jünger dat ſehn ſproken : Wi weet dat nich . Do

dän , verwunnerten ſe fik uniprok He to ſe : So ſegg gk ju

ſproken : Wa is de Fiegenbom ok nich, ut wat för Macht Jk

ſo bald verdrögt ! dat doh.

21. JEſus awer antworte un
28. Wat pünkt ju amer ? En

ſprok to ſe : Wahrlich, Je ſegg Mann harr twee Söhns un gung

ju , ſo ji Glov hebbt un nich to den eerſten un ſprok : Min

twiefelt, ſo ward ji nich alleen Söhn, gah hen un arbeid' hüt in

datſülve mit den Fiegenbom dohn, min Wienbarg.

fornnern ſo ji ſeggen ward to

Süſſen Barg: Hep di up un ſmiet ze wilt nich dohn.
29. He antwort awer un ſprok :

di in den See ! ſo ward dat ge Ik Darna dä

em dat leed un he gung hen .
ſchehn.

22. Un Alns, wat ji bedt in 30. Un he gung to den annern

dat Gebet, ſo ji gloven doht, ſo un ſprok ebenſo : He antwort

ward ji dat kriegen . Mark. 11, 24. awer un ſprok : Herr, ja, un gung

23. Un as He in den Tempel nich hen.

keem, treden to Em, as He lehr, 1. 31. Wokeen vun de beiden hett

de Hohenpreſters un de Ollſten in den Vader ſin Willen dahn ? Se

dat Volk un ſproken : Ut wat ſproken to Em : De Eerſte. JEſus

för Macht deihſt Du dat ? Un ſprok to ſe : Wahrlich, jt ſegg
wer hett Di de Macht geven ? ju : De Töllners un Horen mögt

Mart. 11, 27. wol eher in dat Himmelriet kamen ,

24. JEſus awer antworte un as ji. Lut. 2, 12. 13.

ſprok to ſe : Jk will ju of en 32. Johannes keem to ju un
Wort fragen, wenn ji Mi dat ſeggt, ſehr ju den rechten Weg un ji

wil jk ju ok ſeggen, ut wat för glovten em nidh, awer de Töd

Macht ik dat doh. ners un Horen glovten em . Un

25. Wo weer Johannes ſin ob ji dat ok ſehn dän, dän ji

Döp her ? Weer ſe vun den Him- doch keen Buß, dat ji em darna

mel oder vun de Minſchen ? Do ok glovt harrn .

dachten ſe bi ſik fülbſt un ſproken : 33. Hört en
anner Gliefnis :

Seggt wi , ſe is vun den Him- Dar weer en Husvader, de plant

mel weſt, ſo ward He to uns en Wienbarg, un trock en Tun

ſeggen : Warum glovt ji Em denn darum un grav en Wienpreſſ'?

nich ?
darin un bu' en Thorn un dä

26. Seggt wi awer, ſe is pun
an de Wiengarriers ut un

de Minſchen weſt, ſo mutt wi trock ömer Land.

uns vör dat Volk fürchten ; denn
Mart. 12, 1 .

em
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34. As nu de Wien -Aarn herbi | 43. Darum ſegg fk ju : Dat

keem, ſchick he ſin Knechts to de Riek GOttes ward vun ju nahmen

Wiengainers, dat ſe ſin Druven un de Heiden geven warın , de

in Empfang nehmen dän. ſin Früchte bringt .

35. Do neemen de Wiengarners 44. Un wer up düſſen Steen

ſin Knechten , den een ſlogen ſe, fallt, de ward terbreken ; up weken

den annern maken ſe dod , den he awer fallt, den warð he to

drütten ſteenigten ſe . Apoft. 7, 82 . Grus brücken .

36. Un nochmals ſchick he an- 45. Un as de Hohenpreſters un

nere Knechts ut , mehr as de Phariſäers Sin Glieknis hörten,

eerſten weern, un ſe maken ſe ol begrepen ſe, dat He vun ſe reden

bob . dä .

37. Darna ſchick he ſin Söhn 46. Un ſe trachten darna, wa

ut un ſprok : Se ward för Min ſe Em grepen ; awer ſe weern bang

Söhn bang weſen. dat Volk, denn dat heel Em

38. As awer de Wiengarners | för en Prophet.

den Söhn ſehn dän, ſproken ſe Lut. 7, 16. Nap. 19, 48 .

to enanner : Dat is de Arv' ,

Dat 22. Kapitel.tamt, lat uns em dod maken un

ſin Arvgod an uns bringen .
1. U "(n . JEſus antworte , un

Kap. 26, 3. 4. Mark. 12, 7 .

39. Un ſe neemen em, ſtötten
re' awermals dörch Gliek

em to den Wienbarg rutun matten niſſe to ſe un ſprof :

2. Dat Himmelriek is liek en

40. Wenn nu de Herr vun den König, den fin Söhn fin Hochtied
mat. Kap. 23, 10.

Wienbarg kamen warb, wat ward
3. Un ſchick ſin Knechten ut,

he düſſe Wiengarners dohn ?
dat je de Gäſte to de Hochtied

41 Se ſproken to Em : He repen; un je wulln nich kamen .

ward de Böſewichter bös um- 4. Awermals ſchick he annere

bringen un fin Wienbarg an Knechten ut un ſprok: Seggt de

anner Wiengarners utdohn , de Gäſte: Seht, min Mahltied hef

em de Druven to rechte Tied it fardig makt , min Oſjen un

gevt.

42. JEfus ſprok to ſe: Hebbt is fardig, kamt to de Hochtieb.
min Maſtveh is ſlacht un Auns

ji nich in de Schrift leſ't : De Kap . 21 , 36.

Steen, den de Bulüd wegſmeten 5. Awer ſe verachten dat un

hebbt, de is to en Ecſteen warn . gungen hen, de een up ſin A&er,

Vun den HErrn is dat geſchehn, de anner to ſin Hanterung.

un dat is wunnerlich vör unſe 6. Weke awer grepen ſin Knech

Ogen ? ten , verhöhnten ſe un maken ſe

Pi. 118, 22. Jeſ. 8, 14. Kap. 28 , 16. god .
Mart. 12, 10. lut. 20, 17. Apoſt. 4, 11 .

Möm. 9, 33. 1. Pet . 2, 6 . 7. Do dat de König hör, war

em bod .
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un

Rleed an.

he heel bös un ſchick fin Heer | 17. Darum ſegg uns, wat dünkt

ut un broch düſſe Mörders um Di? Is dat recht, dat man den

un lect ehr Stadt in Brand ſteken. Kaiſer Koppgeld gift oder nich ?

8. Do ſprok he to ſin Knechten : 18. Do nu JEſus chr Bos:

De Hochtied is twar farbig, awer heitmarken dä , ſprok He : Ji

de Gäſte weern dat nich weert. Heuchlers, wat verſökt ji Mi?
Pſ. 41 , 7. Mart. 12, 15 .

9. Darum gabt hen up de Stra
19. Wieſt Mi de Stüermünz!

ten un ladt to de Hochtied, wen Un ſe geven Em en Groſchen

ji finnen doht . Kap. 13, 47. 21, 43.
hen .

10. Un de Knechts gungen ut 20. Un He ſprok to ſe : Wokeen

up de Straten, un brochen to- ſin Bild un wen ſin Upſchrift is

ſamen, wen ſe funnen, Böſe un dat ?

Gude, un de Diſchen warn all 21. Se ſproken to Em : Den

vull.
Kaiſer ſin. Do ſproť He to ſe :

11. Do gung de König rin, de So gevt den Kaiſer, wat den

Gäſt to beſen , feeg en Raiſer ſin is, un GOtt, wat GOtt

Minſch , de harr teen hochtiedlich Sin is ! Mart. 12, 17.

22. As je dat hörn, verwun

12. Un ſprok to em : Fründ, nerten ſe ſik un verleten Em un

ma büſt du rinkamen un heſt dodh gungen weg.

keen hochtiedlich Kleed an ? Hel 23. Up denſülvigen Dag treden

awer ſweeg ſtill. to Em de Sadducäer, dedar meent,

13. Do ſprok de König to fin dat dar keen Uperſtahn is , un

Deeners : Bindt em Hann un Föt fragten Em,

un ſmietem in de diſte Dü Mart. 12, 18. Lul. 20, 27.

ſternis rut , dar ward Hulen un 24. Un ſproken : Meiſter, Moſes

Tänklappern weſen. hett ſeggt : Wenn Een ſtarven deiht

Kap. 8, 12. 25, 30. 24, 51 . un teen Rinner bett, ſo ſchal ſin

14. Denn veele ſünd beropen, Broder ſin Fru frien un ſin Broder

awer wenig ſünd utwählt . Kinner tügen .

Kap. 19, 30. 20, 16. Mart. 10, 18. 6. Moj. 25, 5. Mart. 12, 19. lut. 20 , 28.

15. Do gungen de Phariſäer 25. Nu ſünd bi uns jöven Brö

hen un beraden ,wa ſe Em in Sin der weſt. De eerſte frie un ſtord ;

Red fangen muchen. un wiel He keen Nakamen harr,

Mart. 12, 13. lut. 20, 20. leet be ſin Fru ſin Broder na.

16. Un ſchickten to Emehr 26. Desglieken de annere, un

Jüngers un Herodes ſin Deeners drütte, bet up den föventen .

un ſproken : Meiſter , wi weet, 27. Toleßt na Aln ſtorv ok

dat Du wahrhaftig büſt un lehrſt de Fru.

den Weg to GOtt recht un Du 28. Nu, in de Uperſtahung, wokeen

fragſt na Nüms,denn Du kümmerſt ſin Fru ward ſe weſen mank de

Di nich um de Minſchen ehr Anſehn. Jſöven ? Se hebbt ſe jo au hatt.
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29. JEſus awer antworte un 42. Un ſprok: Wa dünkt ju um

ſprok to je: Ji irrt un weet de Chriſtus ? Wen ſin Söhn is He?

Schrift nich, noch GOtt Sin Se ſproken : David ſin .

Kraft. 43. He ſprok to ſe : Wa kummt

30. In de Uperſtahung ward dat denn , dat David Emin

ſe weder frien noch fik frien laten, den Geiſt en HErr nennt, as he

ſonnern ſe ſünd ebenſo as GOtt leggt:

Sin Engeln in den Himmel. 44. De HErr hett ſeggt to

Mart. 12, 25. Lut. 20, 86 . min HErr: Sett Di to Min

31. Hebbt ji awer nich leſ’t vun Rechten, bet dat ik legg Din

de Uperſtahung vun de Doden, Fiende to den Schemel vun Din

wat ju vun GOtt ſeggt is , dar Föt.

He ſprok : Jk bün Abraham ſin Pf. 110, 1. Mart. 12, 36. Apoft. 2, 34.

GOtt, un Israel ſin GOtt un
1. Cor. 15, 25. Ebr. 1, 13.

45. Wenn Em nu David en
Jakob ſin GOtt ?

32. GOtt awer is nid de Doden HErr nennt, wa is He denn ſin

ehr GOtt, ſonnern de lebendigen Söhn ?

ebr. 2. Moſ. 3, 6. Mart. 12, 26 .
46. Un Nüms kunn Em en

33. Un as dat Volk dat hör,
Wort antworten , un wag ok

warn ſe ganz verduşt ömer Sin Lehr. Nüms vun den Dag an, Em to

Lul. 14 , 6 .

34. As awer de Phariſäer hörten ,
fragen.

bat He de Sadducäer dat Mul
Dat 23. Kapitel.

ſtoppt harr, verſammelten ſe fik.

35.UnEenmantfe,en Schrift: 1. Dº rebt.Jejus todat
gelehrte, verſöch Em un ſprok: Volk un to Sin Jün

Mart. 12, 28. Rut, 10, 25.
gers,

36. Meiſter, wat is dat vör
2. Un ſprok: Up Moſes ſin

nehmſte Gebot in dat Geſet ?
Stohl ſitt nu de Schriftgelehrten

37. JEſus awer ſprok to em : un Phariſäcrs.

Du ſchaſt leef hebben GOtt, din 3. Alnø , wat ſe ju nu ſeggt,

HErrn, vun ganzen Harten, vun dat ji holn ſchült, dat holt un

ganze Seel un vun ganzen Ge- doht dat. Awer na ehr Warke

möth. Mart. 12, 30. ſchüllt ji nich dohn. Se ſeggt

38. Dit is dat vörnehmſte un dat wol un doht dat doch nich.

gröttſte Gebot. Mal. 3, 7.

39. Dat anner awer is em liek : 4. Se bindt awer ſware un

Du ſchaſt din Neegſten leef hebben unerdrägliche Laſten un leggt ſe

as di ſülvſt. Mart. 12, 31 . de Minſchen up den Hals ; awer

40. In düſje twee Gebote hangt | ſe wült deſülpen nich mit een

dat ganze Geſeß un de Propheten. Finger anrögen . Lut. 11 , 46 .

41. Do nu de Phariſäers to- 5. Au ehr Warke awer Soht

ſamen weern, frag ſe JEſus lſe, dat ſe vun de Lüd ſehn ward .
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Se makt ehr Denkzettel breet unii een Judengenoſſen makt; un

de Söm' an ehr Kleder grot . wenn he dat warn is, makt ji

Kap. 6 , 1. 4. Moj. 15, 38.
utem en Höllenkind, twee mal

6. Se ſitt geern baben an bi
arger, as ji ſünd .

Diſch un in de Scholen.
16. Web ju , verblendte Lei

7. Un hebbt dat geern, dat ſe ter, de ji ſeggt: Wer dar ſwört

grötwarð up den Markt, un bi den Tempel, dat is Nicks,

vun de Minſchen Rabbi nennt
wer awer ſwört bi dat Gold vun

ward.

den Tempel, de is ſchüllig.
8. Awer ji ſchült ju nich Rabbi

17. Ji Narren un Blinden !

nennen laten , denn Een is ju Wat is grötter ? dat Gold , oder

Meiſter, Chriſtus; ji awer fünd de Tempel, de dat Gold Hillig

All Bröder. 2. Cor. 1 , 24.
makt ?

9. Un ſchült Nüms Vader heten 18. Wer dar ſwört bi den Altar,

up de Eer : denn Een is ju Vader, dat is Ničs ; wer awer ſwört bi

de in den Himmel is .
dat Opfer, dat darup is , de is

10. Un ji ſehüllt ju nich Meiſter
îdyüllig.

heten laten : denn Een is ju Mei 19. Ji Narren in Blinden ! Wat

ſter, Chriſtus. Joh. 13, 12.
is grötter, dat Opfer oder de Altar,

11. De Gröttſte manť ju ſchall de Bat Opfer hillig makt?

ju Deener weſen. Sap. 20, 26. 27. 2. Bet. 1 , 9.

12. Denn wer ſik ſülvſt grot 20. Darum, wer dar (wört bi

makt, de ward lütt makt, un wer den Altar, de ſmört bi denſülven

ſik fülvſt lütt makt, de ward grot un bi Auns, wat darup is .

malt.
21. Un wer dar (wört bi den

Spr. 29, 23. Hiob 22, 29. Ezech . 17, 24 .
Lüt. 14 ; 11. Kap. 18, 14. 1. Pet. 5, 5. Tempel, de ſmört bi denſülven un

13. Weh ju Schriftgelehrten bi de, de darin wahnt.

un Phariſäers, ji Heuchlers, de
22. Un wer bar ſmört bi ben

ji dat Himmelriet toſlut vör de Himmel, de ſmört bi GOtt Sin

Minſchen ! Ji kamt dar nich rin, Stohl un bi den, de darup ſitt.

un de bar rin wüllt, de lat ji
Kap. 5 , 34.

nich rin gahn .
23. Wehe ju Schriftgelehrten

14. Wehe ju Schriftgelehrten un Phariſäers, ji Heuchlers, de

un Phariſäers, ji Heuchlers, deljite
in Prozent Stüer nehmt vun de

ji de Wittwen ehr Hüſer upfreet Münz, Dil un Kümmel; un lat

un lange Gebede vörgevt ! Dar- na dat Swarſte in dat Geſek,

um ward ji deſto mehr Ver- nämlich dat Gericht,de Barmhardig

dammris kriegen.
keit un de Glov ! Düt ſchul man

Mark. 12, 40. Luk. 20, 47.
dohn un bat Anner nich laten .

15. Wehe ju Schriftgelehrten 24. Ji verblendte Leiter, de ji

un Phariſäers, ji Heuchlers, de ji Mücken ſieht un Kameele verſluct .

to Land un Water nmhertre&t, dat | 25. Weh ju Schriftgelehrten
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un Phariſäers, ji Heuchlers, de fun ward ſe verfolgen vun een

ji de Bekers un Schötteln ut- Stadt in de anner;

wennig rein holt , binnen awer ſünd
Luk. 11 , 49. Apoſt. 5, 40 .

ſe vull vun Rov un Habſucht. 35. Up dat öwer ju kummt all

fut. 11 , 39. dat gerechte Blot, dat vergaten

26. Du blinde Phariſäer, mať is up de Eer, vun den gerechten

toeerſt dat Inwennigevun den Beker Abel ſin Blot an bet to Zacharias,

un de Schöttel rein , up dat ok Barachias Söhn ſin Blot , den

dat Utwennige rein ward. ji dod makt hebbt twiſchen den

Titu $ 1 , 15.

27. Wehe ju Schriftgelehrten cap.27,25. 1. Mof.4,8. 2. Chron.24,21.22.
Tempel un den Altar.

un Phariſäers, ji Heuchlers, de ji Lut. 11 , 51 .

liet ſünd kalkte Gräwer, ' weke 36. Wahrlich, ik ſegg ju, dat

buten ſmuck utſehn doht, awer düt alltomal öwer dat Geſlecht

binnen ſünd ſe vull vun Doden- kamen ward.

knaken un allerhand Unflat. 37. Jeruſalem , Jeruſalem , de

28. Alſo ji ok ; vun buten ſchient du dod makt heſt de Propheten

ji vor de Minſchen fromm , awer un ſteenigt, de to di ſchickt ſünd!

binnen ſünd ji vull vun Heuchelie Wa oft hef Itdin Kinner ver

un Undög. ſammeln wullt, as en Fluchehn ehr

29. Wehe ju Schriftgelehrten Küken unner ehr Flünk verſam

un Phariſäers, ji Heuchlers, de ji meln deiht, un ji hebbt nich wullt.
Luk. 13, 34.

de Prophetengräwer bu't un ſmüct 38. Seht, ju Hus ídal ju

de Gerechten ehr Gräwer.
wüſt laten warrn.

30. Un ſprekt: Weern wi to 1. Kön. 9, 7. Luk. 13, 85 .

unſe Vaders ehr Tieden weſt, ſo 39. Denn gk ſegg ju : Ji ward

wuln mi nich Deel hebben mit Mi dun nu af nich ſehn, bet dat

je an de Propheten ehr Blot. lji ſprekt: Lavt wel , de dar

31. So gevt ji twar öwer ju kummt in den HErrn Sin Nam !

fülbſt Tügnis, dat ji Kinner ſünd
Mart. 11 , 9. 10. Joh. 12, 13.

vun de , weke de Propheten dod

makt hebbt.
Dat 24. Kapitel.

Apoft. 7, 52.

32. Wolan, makt ji ok ju Va

1. U" JEfus gung weg vunbers ehr Maat pull !
ben Tempel , un Sin

33. Ji Slangen , ji Addernge- Jüngers treden to Em , dat je

tücht ! wa wült ji de Höll ehr Em wieſen den Tempel ſin Ge

Verdammnis entgahn ? Kap. 3, 7. büde.
Mart. 13, 1 .

34. Darum hört, jk ſchick to 2. JEſus awer ſprok to ſe :

ju Propheten un Kloke un Schrift- Seht ji nich dat AXns ? Wahr

gelehrten : un vun de ward ji weke lich, ik ſegg ju : Hier ward nich

bod maken un früzigen un weke een Steen up den annern blieven ,

ward ji geißeln in ju Scholende nich entwei braken ward .
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3. Un as He up den Ölbarg / ward öwerhand nehmen, ward de

ſitten dä, treden to Em Sin Jün- Leev in Veele kold warrn .

gers alleen un ſproken : Segg 2. Tim . 3, 1 .

uns, wann ward ſik dat todregen ?
13. Wer awer utholt bet an

Un wat ward dat för Teken weſen dat Enn, de ward ſelig.

Kap. 10, 22.

vun Din Tokunft un vun dat 14. Un dat Evangelium vun

Enn vun de Welt ?
bat Rieť ward predigt warrn in

4. JEſus awer antworte un de ganze Welt to en Tügnis öwer

ſprok to je : Seht to, dat ju Nüms alle Völker ; un denn ward dat

verföhrn deiht. Enn kamen . Röm. 10, 18 .

5. Denn bar warð Veele kamen 15. Wenn ji nu ſehn ward de

unner Min Nam un ſeggen : gk Gruel vun de Verwüſtung, wovun

bün Chriſtus, un warð Veele ver- ſeggt is dörch den Prophet Da

föhrn . Kap. 7, 22. 3oh . 5, 43. niel, dat he ſteiht an de billige

6.Ji ward vun Kriegen hörn Stä, (wer dat leſen deiht , de

un Geſchrigg vun Kriegen ; ſeht Mart. 13, 14. lut.21,20. Dan. 9, 26. 27.
mark ſik dat ! )

to , un ward nich bang. Dat mutt
16. Denn lop weg up de Bar

tocerſt Auns geſchehn ; awer dat
gen, wer in dat jüdiſche Land is .

Enn is noch nich dar.
17. Un wer up dat Dack is ,

7. Denn een Volk ward ſik up- de ſtieg nich'dal, um wat to haln

ſetten gegen dat anner , un een ut ſin Hus. Mark. 13, 15. 16.

Königriek öwer dat annere, un 18. Un wer up dat Feld is,

ward weſen Peſt un düre Tied de kehr nich um, ſin Kleder to

un Eerdbeven hier un dar. haln.

8. Au dat awer is de Anfang 19. Wehe awer de Swangern

vun de Noth . un Fruens, de Rinner an de Boſt

9. Alsdann ward le ju öwer- hebbt, to de Tied !

levern in Bedröfnis un ju do 20.Bedt awer,dat ju Fluch nich

maken. Un ji möt haßt warrn vör fik gahn deiht in den Winter

wegen Min Namen pun alle oder up den Sabbath. 2. Moj . 16, 29.

Völker. 21. Denn bar ward to de Tied en

Mart. 13, 9. lut. 21 , 12. Joh . 16, 2. grote Bedröfnis weſen, as nich weſt

10. Denn warð fik Veele argern is vun de Welt Anfang bet hier

un ward ſik unner enanner ver- her un as of nich warrn ward.

raden un ward ſik unner enanner 22. Un wenn düſſe Dag' nich

haſſen . Kap. 11 , 6. warn verkört , ſo war keen Miních

11. Un veele falſche Propheten ſelig. Awer wegen de Uterwählten

ward upſtahn un ward Veele ver- ward de Dag' verkört.

föhrn. Kap. 7, 10 . 23. Wenn denn Jemand to ju

12. Un wiel de Ungerechtigkeit lſeggen ward : Seht, hier is Chriſtus
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oder dar, ſo ſchüllt ji bat nich| 32. An den Fiegenbom lehrt en
gloven . Matth. 13, 21. lut. 17, 23. 21, 8. Gliefnis. Wenn ſin Twieg nu

24. Denn bar ward falſche ſaftig warð un Bläder kriggt,

Chriſti un falſche Propheten up- ſo weet ji, dat de Sommer neeg

ſtahn un grote Teken un Wunner bi is . Mart. 13, 28. lut. 21, 29.

bohn, dat ok de Uterwählten (wenn 33. Alſo ok, wenn ji dat Allns

dat möglich weer) in den Jrr- ſehn doht, ſo weet ji, dat dat neeg

dom verföhrt warrn . vör de Döhr is .

25. Seht, Ik hef ju dat vör- 34 : Wahrlich, IE ſegg ju : Düt

her jeggt . Geſlecht ward nich vergahn, bet

26. Darum , wenn ſe to ju bat Allns geſchüt.

ſeggen ward : Süh, He is in 35. Himmel un Eer warð ver

de Wüſtenie, " ſo gaht nich rut ; gahn, awer Min Worde warð nich

,,Süb, He is in de Kamer, " ſo vergahn. Mart. 13, 31. lut. 21 , 33.

gloot dat nich. 36. Vun den Dag awer un vun

27. Denn glieť as de Blitz ut- de Stunn weet Nüms , of de

geiht vun den Upgang un lüchtet bet Engeln nich in den Himmel;

to den Unnergang, ſo gau ward of ſonnern alleen Min Vader.

de Minſchenſöhn Sin Tokunft weſen .
Mark. 13, 32.

37. Gliek awer as dat to Noah's
28. Wo awer en Aas is, dar

ſammelt fik de Adlers.
Tied weer, ſo ward of de Min

Hiob . 89. 30. Hab. 1, 8. lut.17, 37. lichenföhn Sin Tokunft weſen.

1. Moj. 7,7. lut. 17, 26. 27. 1. Bet. 3, 20.
29. Awer bald na de Bedröfnis

duu düſſe Tied ward de Sünn de Dag vör de Sündfloth; ſe
38. Denn gliek as ſe weern in

un de Maand ehrn Schien ver
eten, ſe drunken, frien un leten

leern , un de Steerns ward pun
ſit frien bet an den Dag , do

den Himmel dal faln un de

Himmel ehr Kräft ward fit bes Noah in de Arch gung.

39. Un ſe achten nich, bet dat
wegen . Jej. 13, 10.

30. Un denn ward erſchienen dat
de Sündfloth keem un neem ſe

Teken vun den Minſchenſöhn in
all weg : ſo ward of weſende

den Himmel . Un denn ward hulen 40. Denn ward twee up dat
Tokunft vun den Minſchenſöhn.

alle Geſlechter op de Eer un

ward kamen ſehn den Miniđın - Feld weſen ; Een ward annahm,

ſöhn in de Wolken an den Himmel un de Anner ward verlaten warrn .

mit grote Kraft un Herrlichkeit.41. Twee ward malen in de

31. Un He ward utſchicken Sin Möl; de Een warð annahm un

Engeln mit helle Baſunen, un je de Anner ward verlaten warrn .

ward ſammeln Sin Uterwählten 42. Darum weſt wachſam ; denn

pun de reer Winden , vun een
ji weet nich, wat vör en Stunn ju

Enn an den Himmel to dat anner. HErr kamen ward . Mart. 13, 33.35.

1. Cor. 15, 52. 1. Theff. 4, 16. 43. Dat ſchüllt ji awer weten :
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Wenn en Husvader weten dä, 3. De eenfoltigen neemen ehr

up wat förn Stunn de Deef kamen Lampen, awer je neemen keen Öl

wul, ſo war he jo wachſam weſen mit ſik.

un nich in ſin Hus breken laten . 4. De Floken awer neemen Ól

1. Thefſ. 5, 2 . in ehr Gefäße, ſamt ehr Lampen.

44. Darum weſt ji ok bereit ; | 5. Do nu de Brüdigam up fik

denn de Minſchenſöhn ward kamen töven lect, warn ſe All möd un

to en Stunn, wenn ji dat nich slepen in .
Jak. 3, 2.

meent.

6. För Middernacht awer war
45. Wer is awer nu en true

en Geſchrigg : Süh , de Brüdigam

un kloke Knecht, den de Herr fummt, gaht rut , em in de Möt!

ſett hett öwer ſin Deenſten, dat
7. Do ſtunnen düſſe Jungfern

he ſe to rechte Tied Spies gift? alle up un maken ehr Lampen ſmuc.
Kap. 25, 21. Luk. 12 , 42. Ebr. 3, 5,

Lut. 12, 36 .

46. Selig is de Knecht, wenn
8. De Eenfoltigen awer ſproken

ſin Herr kummt un findt em alſo to De Klofen : Gevt uns vun ju

John .
ÖI, denn unſe Lampen gaht ut.

47. Wahrlich, Jk ſegg ju : Hel 9. Do antworten de Kloken un

ward em öwer all ſin Göder liproken : Nich alſo , up dat nich

ſetten . Kap. 25, 21. 23.
wi un ji to kort famt. Gaht

48. So awer de anner, de böſe awer hen to de Höfers, un kopt

Knecht, ward in ſin Hart ſeggen: för ju ſülven .

Min Herr kummt noch lang nich, 10. Un do fe hengungen to

49. Un fangt an, ſin Mitknechten fopen, keem de Brüdigam , un de

to ſla’n , itt un drinkt mit de dar bereit weern, gungen mit em

Bedrunkenen :

rin to de Hochtied un de Döhr
50. So ward düſſe Knecht ſin

war toſlaten . Offenb. 19, 7.

Herr kamen an den Dag, dat he 11. Tolett keemen of de an

ſik batnich verſüht, un to de nern Jungfern un ſproken : Herr,
Stunn, de he nich weet.

Herr, mak uns apen !
51. Un ward em in Stücken Luk. 13, 25 .

terrieten , un ward em ſin Lohn 12. He antworte awer un ſprok :

geven mit de Heuchlers. Dar ward Wahrlich, if ſegg ju : Ik kenn

weſen Hulen un Tänklappern. ju nich. Kap. 7, 23. Pf. 1 , 6.

Kap . 8, 12. 13, 24.

13. Darum weſt munter, denn

Dat 25. Kapitel. ji weet weder den Dag noch de

Do

Jenn ward dat Himmelriet Stunn , in de de Minſdenſöhn
kamen ward.

gliek weſen tein Jungfern, sap. 24, 42. Mart. 13, 33. lut. 21, 36.

de ehr Lampen neemen un gungen 14. Gliek as en Minſch, de

ut, den Brüdigam in de Möt.
öwer Land trock, ſin Knechten reep ,

2. Awer fief mank ſe weern un öwergev ſe ſin Göder.

eenfoltig un fief weern klok. Luk . 19, 12 .

1 .
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15. Un den Een gev he fief Zentner kregen harr un ſprok:

Zentner, den Annern twee, den Herr, ik wuß, dat du en harte

drütten een, Jedereen na Vermögen , Main büſt . Du meihſt, wo du

un trock bald weg. nich ſai't heſt, un ſammelſt, wo

16. Do gung de hen , de fief du nich ſtreut heſt.

Zentner kregen harr, un handel | 25. Un weer bang, gung hen

mit beſülvigen un gewunn anner un verſte® din Zentner in de

fief Zentner. Eer. Süh , bar heſt du , wat

17. Desglieken ok, de twee Zent- bin is.

ner kregen harr, gewunn ok anner 26. Sin Herr awer antworte

twee Zentner.
un ſprok to em : Du böſe un

18. De awer een kregen harr, fule Reinecht! wußt du, dat ik meih ,

gung hen un mak en Kul in dewo ik nich jai't hef, un ſammer,

Eer un verſtek ſinſin Herr fin Wo ik nich ſtreut hef; Rap. 18, 32.

Gels. 27. So ſchuſt du min Geld to

19. Na en lange Tied keem de de Weßlers dahn hebben un wenn

Herr vun düſſe Knechts, un heel iť kamen weer, harr ik dat Mi

Rekenſchap mit ſe.
nige to mi nahmen mit Gewinn.

20. Do tred herto, de fief Zent= 28. Darum nehmt vun em den

ner kregen harr, un legg fief anner |Zentner un gevt dat den, de tein

Zentner hen un ſprok : HErr, bu hett.

heſt mi fief Zentner dann, ' ſüh | 29. Denn wer bar hett , den

dar, ik hef barmit anner ficf ward geven warın, un he warð

Zentner verdeent . vull up hebben ; wer awer nich, hett ,

21. Do ſprok fint Hert to em :
den warð ok, wat he hett, nahmen

Ei, du fromme un true Knecht, Warrn. Slap. 18, 12. Mart.4,25. lut.8,18.
30. Un den unnüşen Knecht

du büſt öwer wenig tru weſt, ik

will di öwer veel ſetten, gah in warð weſen Hulen un Tänklappern .
ſmiet in de Düſternis rut, dar

to din Herr ſin Freud.
Kap. 8 , 12. 24, 51 .

v. 23. Kap. 24, 45.

31. Wenn awer de Minſchen
22. Do tred of herto, de twee

Zentner kregen harr un ſprok: Föhn kamen ward in Sin Herr:

Herr
, du heſt mi twee Zentnerlichkeit un alle hilligen Engeln

dahn, füh dar, it hef mit dermit Em , denn ward se ſitten up

den Stohl vun Sin Herrlichkeit.
ſülven twee anner verdeent .

Kap. 16, 27. 1. Theſſ. 4, 16.

23. Sin Herr ſprok to em : Ei, 32. Un alle Völker warð vör

du fromme un true Knecht, du Em verſammelt warrn.

büſt ömer wenig tru weſt, ik wil warð ſe vun eenanner ſcheeden, gliek

di öwer veel ſetten, gah in to din as en Schapharr de Schap vun de

HErr fin Freud. Böck ſcheeden deiht. Röm. 14, 10.

24. Do treð ok herto, de een 33. Un ward de Schap to Sin

Un He
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rechte Hand ſtellen un de Bock 42. Ik bün hungrig weſt, un

to be Linke. Ezech . 34 , 17. ji hebbt Mi Nids to eten geven .

34. Denn ward de König ſeggen Ik bün döſtig weſt un ji hebbt

to de to Sin Rechten : Ramt her Mi Nics to drinken geven .

ji Geſegneten vun Min Vader, 43. gk bün en Gaſt weſt un

arft dat Riek, dat för ju bereit |ji hebbt Mi keen Harbarg geven .

holn is vun de Welt Anfang her! Ik bün nakelt weſt un ji hebbt

35. Denn Jk bün hungrig weſt | Mi keen Kledung geven. gk bün

un ji hebbt Mi wat to eten geven . frank un gefangen weſt un ji hebbt

Ik bün döſtig weſt un ji hebbt Mi nich beſöcht.

Mi wat to drinken geven. IkIk 44. Denn ward de Em oť ant

bün en Gaſt weſt un ji hebbt worten un ſeggen : HErr, wannehr

Mi Harbarg geven. hebbt wi Di ſehn hungrig oder

Jef. 58, ?. Ezech. 18, 7: Tob. 4, 17... döſtig, oder as Gaſt, oder takelt,

36. jk bün nakelt weſt un ji oder krank, oder gefangen, un

hebbt Mi Kledung geven. Ik hebbt Di nich deent?

bün krank weſt un ji hebbt Mi
45. Denn ward He antworten

beſöcht. gt bün gefangen weſt un ſeggen : Wahrlich, gt ſegg ju :

un ji ſünd to Mi kamen.
Wat ji nich dann hebbt een vun

37. Denn ward de Gerechten düſſe " Geringſten, dat hebbt ji

Em antworten un ſeggen: HErr, Mi ok nid dahn .

wannehr hebbt wi Di hungrig fehn 46. Un ſe ward in de ewige

un Di wat to eten geven ? oder Pien gahn; awer de Gerechten in

döſtig un hebbt Di wat to drin- dat ewige leven. Joh. 5 , 29.

ten geven ?

38. Wannehr hebbt wi Di as Dat 26. Kapitel.

Gaſt ſehn un Di Harbarg geven ?
1 .

39. Wannchr hebbt wi Di frank Ur' n dat begev ſit, as JE

oder gefangen ſehn un ſünd to
ſus au düſſe Reden to

Di kamen ?
Enn brocht harr , ſproť He to

Sin Jüngers :
40. Un de König ward ant

worten un ſeggen : Wahrlich, gt 2. Ji weet, dat na twee Dag’

ſegg ju : Wat ji dabn hebbt een Oſtern wardun de Minſchenſöhn

vun düſſe Min geringſten Bröder, warð öwerlevert, dat He krüzigt

ward.
bat hebbt ji Mi dahn .

Kap. 10, 42." Spr. 19,17. Ebr.6, 10. 3.Do verſammeln fik de Ho

41. Denn ward He ok ſeggen henpreſters un Schriftgelehrten

to de to Sin linke Hand : Gaht un de Ölſten vun dat Volf in

weg vun Mi, ji Verfluchten, in den Hoheupreſter, de dar Kaiphas

dat ewige Füer, dat dar torecht heten dä , ſin Palaſt.

mattis pör den Düvel un ſin Joh. 11 , 47 .

Engeln . Kap. 7, 23. lut. 13, 27. 4. Un heeln Rath, wa ſe JEſus

Pf. 6 , 9. Offenb. 20, 10. 15. mit Liſt griepen un dod maken kunn.
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5. Se ſproken awer : Jo nich | Jüngers to JEfus un ſproken

up dat Feſt, up dat dar nich en to Em : Wo wullt Du, dat wi

Uplop ward unner dat Volk. Di bereiten , dat Dſterlaunm to

6. Do nu JEſus weer to Be- eten ? Mart. 14, 12. Lul. 22, 7. 8.

thanien, in Simon den Utſäßigen 18. He ſprok : Gaht hen in de

fin Hus, Mart. 14, 3 . Stadt to een un ſprekt to em :

7. Tred en Fru to Em , de harr De Meiſter lett di ſeggen : Min

en Glas mit köſtlich Water un |Tied is kamen , Ik will bi di

got batut up Sin Kopp, as Oſtern holn mit Min Jüngers.

He to Diſch ſeet. 3oh . 12, 3.
19. Un de Jüngers dän, as

8. As Sin Jüngers dat ſeegen , Jeſus ſe befahln harr, un maken

unwillig un ſproken : dat Oſterlamm farbig.

Wat ſchau düſſe Unrat ?
20. Un an den Abend ſett He

9. Düt Water harr mugt düer Sik to Diſch mit de Twölf.

derkofft un de Armen geven warn. Mart. 14, 7. 18. lut. 22, 14.

10. As JEſus bat marken dä, 21. Un as ſc eten dän, ſprok

ſprok He to ſe : Wat geiht ju de He : Wahrlich, gk ſegg ju , Een

Fru an ? Se hett en god Wart mank ju warð Mi verraden .

an Mi Sahn . Joh. 13 , 21 .

11. Ji hcbbt alle Tied Arme 22. Un ſe warn heel bedrövt

bi ju , awer Mi hebbt ji nich ale un fungen an, Jedereen vun ſe ,

Tied. 6. Moj. 15, 11. Mart. 14, 7. un ſän to Em : HErr, bün ik dat ?

30h. 12, 18 .
23. He antworte un ſprok :

12. Dat ſe düt Water hett up De mit de Hand mit Mi in de

Min lief gaten, dat hett ſe dahn ,up Schöttel langt, de ward Mi ver :

dat ſe Miſon Genuß bereiten deiht . raden. Mart. 14, 20 .

13. Wahrlich, It ſegg ju : Wo| 24. De Minſchenföhn geiht twar

düt Evangelium predigt ward in de darhen, as vun Em ſchreven ſteiht;

ganze Welt , bar warð man of doch wehe den Minſch , dörch den

ſeggen to ehr Gedächtnis, wat ſe He verraden ward . Dat weer

dahn hett. em beter , bat ſo en Minſch nie ge

14. Do gung hen een vun de barn weer .

Twölf, mit Namen Judas ficha 25. Do antworte Judas , de

rioth , to de Hohenpreſters, Em verraden dä, un ſprok : Bün

15. Un ſprok: Wat wült ji ik dat, Rabbi ? He ſproť to em :

mi geven ? Jk will Em ju ver- Du ſeggſt dat.

raden. Un ſe bodenem dörtig 26. As ſe awer eten dän, neem

Sülverlings. Zach. 11 , 12. JEſus dat Brod, dank un brok

16. Un vun do an föch he Ge- dat un gev dat de Jüngers un ſprok :

legenheit , dat he Em verraden då. Nehmt, eet, dat is Min lief .

17. Awer an den eerſten Dag Mart. 14, 22. lut. 22, 19. 1. Cor. 11 , 23.

pun de föten Brode treden del 27. Un He neem den Kelch, un
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un bed .

dank, gev ſe den un ſprok: Drinkt | ju hier, bet dat ik darhen gah

all barut.

28. Dat is Min Blod pun dat Mark. 14, 32. Lut. 22, 39. Joh. 18, 1.

1. Moj. 22, 5.

nie Teſtament, dat vergaten ward 37. Un neem to Sik Petrus,

för veele , to Vergevung vun de
un Zebedäus fin beiden Söhns

Sünn. un fung an to truern un to

29. Je ſegg ju : Ik warr vun bevern.

nu an nich mehr drinken vun 38. Do ſprok JEſus to ſe :

düſſe Frucht vun den Wienſtock, Min Secl is bedrövt bet an den

bet an den Dag, dar ik dat nie Dod; blievt hier un wakt mit Mi.

drinken warr mit ju in Min Mark. 14, 34 .

Vader Sin Riek . Mark. 14, 25. 39. Un gung hen, en beten

30. Un do ſe den Lofgeſang darvun , full dal up Sin Ge

ſpraken harrn, gungen ſe rut an ſicht un bä un ſprok : Min Va

den Ölbarg . Mark. 14, 26. der, is dat möglich, ſo gah düſſe

31. Do ſprok JEfus to ſe : Kelch vun Mi ; doch nich as it

In düſſe Nacht ward ji ju all will, ſonnern as Du wullt.
Luk. 22, 41 .

an Mi argern . Denn bar ſteiht 40. Un He keem to Sin Jün

ſchreven : jk warr den Harr gers un funn ſe inſlapen un ſprok

ſlan, un de Schap vun de Herde to Petrus: Künnt ji denn nich

ward ſik verlopen. en Stunn mit Mi wafen ?

Mark. 14, 17. Zach. 13, 7 .
41. Waft un bebt , up dat ji

32. Wenn Jť awer wedder up nich in Anfechtung fallen doht . De

ſtah, will Ik vör ju hergahn in
Geiſt is willig , awer dat Fleeſch

Galiläa .

is ſwack.
Marf. 14, 38 .

33. Petrus awer antworte un 42. Ton annern Mal gung

ſprok to Em : Wenn ſe fit of He wedder hen, bä un ſprok :

all an Di argein doht, ſo will ik Min Vader , is dat nich mög

mi doch nümmermehr argern . lich , dat düſſe Neld) vun Mi

34. JEſus ſprok to Em : Wahr- gah, It drink em denn ; ſo ge

lich, Ik legg di : In düſſe Nacht, icheh Din Will.
ehr de Hahn freihn deiht, warrſt 43. Un He keem un funn ſe

du Mi drce Mal verleugnen. noch eenmal ſlapen, un chr Ogen

Mart. 14 , 30. Luf. 22 , 31. Joh. 13, 38 weern vull vun Slap .

35. Petrus ſproť to Em : Un 44. Un He leet ſe un gung noch

wenn ik mit Di ſtarven ſchall, eenmal hen un bä ton drütten

ſo willik Di nid verleugnen . Mal un ſprok deſülvigen Wör' .

Datſülvige fan of alle Jüngers. 46. Do keem Hc to Sin Jün:

36. Do keem Jejus mit ſe to gers un ſprok to ſe : Ach , wült

en Hof, de heet Gethſemane, un ii nu ſlapen un ruhn ? Seht, de

ſproť to Sin Jüngers : Sett Stunn is hier, dat de Minſchen
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föhn in de Sünners ehr Hannun hef lehrt in den Tempel, un

öwergeven ward . Mart. 14, 41 . ji hebbt Mi nich grepen .

46. Staht up, lat uns gahn, 56. Awer dat is Allns geſchehn,

he is dar, de Mi verraden deiht . up dat de Propheten ehr Schrift

47. Un as He noch reden dä , erfüllt war. Do verleten Em all

ſüh , do keem Judas , een vun de de Jüngers un lepen weg . Matth.31.

Twölf, un mit em en grote Schaar 57. De awer JEſus grepen harrn ,

mit Swerdten un mit Stangen, föhrn Em to den Hohenpreſter

vun de Hohenpreſters un de Öll- Kaiphas, wo ſit de Hohenpreſters
ſten vun dat Volk. un Ölften verſammelt harrn.

Mart. 14 , 43. Luk. 22, 47. Joh. 18, 13 .

48. Un de Verräder harr ſe en 58. Petrus awer folg Em na

Teken geven un ſeggt : Weken iť vun wieden, bet in den Hohenpreſter

füſſen warr, de is dat , den griept. ſin Palaſt, un gung rin un ſett

49. Un ſogliek trä he to JEfus fik bi de Rnechts, up dat he ſeeg,

un ſprok: It gröt Di, Rabbi ! wa dat rut wull.

un küß Em. 2. Sam. 20, 9. 59. De Hohenpreſters awer un

50. JEſus awer ſproť to em : de buſten un de ganze Rath födh

Min Fründ, warum büſt du her- ten falldı Tügnis gegen Jeſus,

famen? Do treden ſe to Em, län up dat ſe Em dod maken kunnen .

de Hann an JEſus un grepen Em . 60. Un funnen keen . Un ob

51. Un füh , een vun de, de mit gliek veele falſche Tügen herto

JEſus weern , rec de Hand ut un keemen, funnen ſe doch keen. To
trod ſin Swerdt rut, un ſlog den retttreden herto twee falſche Tügen .

Hohenpreſter ſin Knecht un hau 61. Un ſproken : He hett ſeggt:
em een Ohr af.
Mart. 14, 47 lut. 22, 50. Joh. 18, 10. Ik kann GOttes Tempel afbreken

52. Do ſprok JEſus to em : un in dree Dag denſülven bu’n.

Stet sin Swerdt an ſin Stä ,
Joh. 2, 19. 21

denn wer dat Swerdt nimmt, de 62. Un de Hohepreſter ſtunn up

ſchall dörch dat Swerdt umkamen . un ſprok to Em : Antwortſt Du

53. Oder meenſt du, dat gr Nics to dat, wat düſſe gegen Di

Min Vader nich beden kunn , dat tügt?

He Mi toſchicken dä mehr as
63. Awer JEſus ſweeg ſtill.

twölf Legionen Engeln ? Dan. 7 , 10 .
Un de Hohenpreſter antworte un

54. Wa war awer de Schrift ſprok to Em : Jf beſwör Di bi

erfüüt ? Dat inutt ſo gahn .
den lebendigen GOtt, dat Du uns

Pf . 22, 7. ſeggſt, ob Du biſt Chriſtus, GOtt

55. To de Stunn ſprof Jeſus Sin Söhn . 1. Nön . 22, 16 .

to de Schaar: Ji ſünd utgahn as 64. JEſus ſprok to em : Dat is,
to en Mörder mit Swerðten un as du ſeggt heſt . Doch ſogg Je

mit Stangen, Mi to fangen . Hef ju: Vun nu af an ward dat ge

It doch jeden Dag bi ju letenichehn, dat ji ſehn ward den Min
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ſchenföhn ſitten to de rechte Hand 75. Do dach Petrus an Jeſus

vun de Kraft, un kamen in de Sin Wort, as He to em ſä : Ehr

Wolken vun den Himmel. de Hahn freihn warb, warrſt du

Matth. 16, 27. Mart. 14, 62. Pf. 110, 1. Mi dree Mal verleugnen . Un
gung

65. Do reet de Hohenpreſter ſin rut un ween bitterlich.

Kleder entwei, un ſprok : He hett

GOtt läſtert; wat brukt wi wieder Dat 27. Kapitel.

Tügnis ? Süh, nu hebbt ji Sin

Gottesläſterung hört. 1 . An
In den Morgen awer heeln

66. Wat dünkt ju ? Se ant all de Hohenpreſters un de

worten un ſproken : He hett den Ölſten vun dat Volk en Ratsſigung

Dod perdeent . 3er. 26, 11 . öwer JEſus , dat ſe Em dod maken

67. Do ſpeegen ſe ut in Sin Hän. Mart. 16, 1. lut.22,66. 30h. 18, 28.

Angeſicht un ſlogen Em mit de 2. Un bunnen Em, föhrn Em

Füſt. Enige awer ſlogen Em in hen un öwerleverten Em den Land

dat Geſicht.
3ef. 50, 6. pleger Pontius Pilatus.

68. Un ſproken : Prophezieh uns,
3. As dat Judas, de Em ver

Chriſtus, wer is dat, de Di ſlog ? raden harr, ſeeg , dat He verdammt

69. Petrus awer ſeet buten in weer to den Dod , dä em dat leed,

den Palaſt; un en Deenſtdiern trä un he broch de dörtig Sülverlings

to em un ſprok: Un du weerſt de Hohenpreſters un de Ölſten

of mit den Jeſus ut Galiläa ' wedder.

Mart. 14, 66. Luk. 22, 56. 30h. 18, 16. 4. Un ſprok: Ik hef öwel dahn,

70. He leugnete awer pör ſe all dat ik unſchüllig Blot verraden hef.

un ſprok: Ik weet nich, wat du 5. Se ſproken : Wat geiht uns

ſeggſt. bat an ? Dar ſeh du to . Un he

71. As he awer to de Döhr (meet de Sülverlings in den Tem=

rut gung, ſeeg em en anner, un pel, mak ſik darvun, gung hen, un

ſprok to de,dedar weern : Düſſe weer hung ſit up.
Apoſt. 1 , 18.

ok mit den JEfus vun Nazareth . 6. Awer de Hohenpreſters nee

72. Un he leugnete dat noch een- men de Sülverlings, un ſproken :

mal un ſwor darto : It kenn den Dat döcht nich, dat wi ſe in den

Miních nich.
Gotteskaſten leggt, denn dat is

73. Un na en lütte Wiel treden Blotgeld.

herto , de dar ſiunn, un ſproken 7. Se heeln awer en Rat un

to Petrus: Wahrlich, du büſt of koffen en Pötters - Aker barför

een vun de ; denn din Sprak ver- to'n Begräfnis för de Pilgers.

rad bi. 8. Darum is düſſe Acker nennt

74. Do fung he an, fik to ver- de Blotacker, bet up düſſen Dag.

fluchen un ſwören : Jl kenn ben 9. Dar is erfüllt, dat dar ſeggt

Minſch nich. Un gliek darup kreih is dörch den Prophet Jeremias,

de Hahn. Mart. 14 , 71. as he ſpridt : Se hebbt nahmen
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dörtig Sülverlings, womit betahlt Ölſten öwerredten dat Volt, dat

war de Verkoffte, den ſe kofften ſe um Barabbas beden ſchulln,

vun de Kinner Jsrael. un JEſus umbrochten.

Jer. 32, 6. Zach. 11 , 12. 13. Mart. 15 , 11. lut. 23, 18. Joh. 18 , 14 .

10. Un hebbt ſe geven för en 20. Do antworte nu de Land

Pötters - Acer, as mi de HErr pleger, un ſprok to ſe : Weken

befahln hett . wüllt ji unner düſſe beiden , den

11. JEfus awer ſtunn för den ik ju losgeven ſchall ? Se ſproken :

Landpleger, un de Landpleger frog Barabbas.

Em , un ſprok : Büſt Du de Ju- 22. Pilatus ſprok to ſe : Wat

den ehr König ? JEſus awer ſprok ichal ik denn maken mit JEſus,

to em : Dat is, as du ſeggſt. vun den ſeggt ward, dat He Chriſtus

12. Un as He verklagt war vun is ? Se ſproken all : Lat Em

de Hohenpreſters un Ölſten, ant- krüzigen !

worte He Nids. 23. De Landpleger ſä : Wat hett

13. Do ſprok Pilatus to Em : He denn Öwels dahn ? Se ſchre

Hörſt Du nich , wa hart ſe Di gen awer noch mehr, un ſproken :

derklagt ? Lat Em krüzigen. (Mart. 14, 24.

14. Un He antworte em nich up 24. As awer Pilatus ſeeg, dat

een Wort, alſo, dat fik ok de he Nicks utrichten dä, ſonnern dat

Landpleger heel verwunnern då. dar blot en veel grötern Uprohr

15. Up dat Feſt awer harr de mar, neem he Water, un wuſch

Landpleger de Gewohnheit, dat de Hann vör dat Volk, un ſprok:

Volt en Gefangen los to geven , Ik bün unſchüllig an dat Blot

wat för een ſe wuun. Mart. 15, 6.
vun düſſen Gerechten ; ſeht ji to .

16. He barr awer to de Tied een 5. Moj. 21 , 6.

beſonners vör alle annern Gefan = 25. Do antworte dat ganze Volk,

gen , de Barabbas heeten dä. un ſproť : Sin Blot kam öwer

17. Un as ſe verſammelt weern, uns un öwer unſe Kinner !

ſprok Pilatus to ſe : Weken wült 26. Do ge he ſe Barabbas

ji , dat ik ju los gev ? Barabbas los ; awer JEſus leet he geißeln

oder JEſus, vun den ſeggt ward, un ömerlever Em, dat He krü

He is Chriſtus ? zigt war. Mart. 15, 15.

18. Denn He wuß wol, dat ſe 27. Do neem den Landpleger ſin

Em ut Afgunſt öwerantwort harrn. Kriegsknecht: JEſus to fix in dat

19. Un as he up den Richtſtohl Richthus, un verſammelten Ömer

ſitten då, ſchick fin Fru to em Em de ganze Schaar. Mart. 15, 16.

un leet em ſeggen : Hef du Nicks 28. Un trocken Em ut un dän

to ſcaffen mit düſſen Gerechten, Em en Purpurmantel an .

ik heb hüt veel leden in den Drom 29. Un flechten en Kron dun

um Sin wegen . Dorn un ſetten ſe up Sin Kopp,

20. Awer de Hohenpreſters unlun en Rohr in Sin rechte Hand ,
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un bögten de Sinee vör Em, un ſläſterten Em , un ſchüttelten ehr

verſpotten Em , un ſproken : Gegröt Köpp, Mark. 15, 22. Pf. 22, 8 .

weſt Du, de König vun de Juden . 40. Un ſproken : De Du Gott

30. Un ſpeegen Em an, un Sin Tempel terbrickft, un bu'ſt

neemen dat Rohr un ſlogen Sin em in drec Dag’ , help Di ſülven !

Kopp Sarmit. Jeſ. 50, 6. Büſt Du GOtt Sin Söhn, ſo

31. Un as ſe Em verſpott harrn, ſtieg raf vun dat Krüz ! Joh. 2, 19.

trocken je Ein den Mantel ut un 41. Desglieken verſpotten Em ok

trocken Em Sin Kleder an, un de Hohenpreſters ſamt de Schrift

föhrn Em hen, dat ſe Em krü- gelehrten un Ölſten, un ſproken :

zigten . Mark. 15, 20. 42. Annern hett He holpen, un

32. Un indem je rut gungen , kann Sik Sülvſt nich helpen . Is

funn' ſe en Mann vunvun Ky- He König vun Israel, ſo lat Em

rene, mit Namen Simon, den nu vun dat Krüz ſtiegen, denn

dwungen ſe , dat he Em Sin wüllt wi Em gloven.

Krüz drog . 43. He hett Gott vertrut, lat

33. Un as le an de Stä kee- / de Em nu erlöſen ; denn He hett

men , de Golgatha heet, dat heet leggt: Ik bün GOtt Sin Söhn !

up dütſch : Schädelſtä , Pf. 22, 9. Weish. 2 , 18.

Mart. 15, 22. Luk. 23, 33. Joh. 19, 17. 44. Desglieken verhöhnten Em

34. Geven ſe Em Etig to drin- of de Mörders, de mit Em krüzigt

ken mitGall vermengt, un as Hedat weern . lut. 23, 39

(mecken dä, wull He dat nich drinken . 45. Un vun de fößte Stunn an

Pf. 69, 22 . waren Düſternis öwer dat ganze

35. As je Em awer früzigt harrn, Land bet to de negente Stunn .

deelten ſe ſik Sin Kleder, un ſmee- 46. Un um de negente Stunn

ten dat Lot darum , up dat erfüllt ichreeg JEſus lut, un ſprok : Eli,

war, dat ſeggt is dörch den Pro- Eli, lama ajabthani! dat is : Min

phet : Se hebbt Min Kleder mank Gött, Min GOtt , warum heſt

fik deelt, un öwer Min Nođ Du Mi verlaten ? Pi. 21 , 2.

hebbt ſe dat Lot ſmeeten .
47. Enige awer, de dar ſtunn ',

Pf . 22, 19 .

36. Un je jeeten dar un be as ſe dat hörn, ſproken ſe : He

wachten Em .
röpt den Elias !

37. Un baben öwer Sin Kopp 48. Un ſogliek leep een vun ſe
heften ſe de Orſak vun Sinhen, neem en Swamm un füll

Dod beſchreven, nämlich : Düt is em mit Etig, un ſteek em up en

JEſus, de Juden ehr König!
Rohr, un gev Em wat to drinken.

38. Un dar warn twee Mörders
49. De annern awer ſproken :

mit Em krüzigt, de een redter Holt, latmal ſehn ,ob Elias kummt

un de anner linker Hand.
un Em helpt .

luk. 23, 33 . 50. Awer JEſus ſchreeg nodo

39. De dar awer vörbi gungen , eenmal lut, un verſcheede. Mart. 15,37.
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51. Un ſüh dar, de Vörhang groten Steen vör de Döhr to dat

in den Tempel reet in twee Stücken Graf, un gung darvun. Jef. 53, 9.

entwei, vun baben bet unnen dar . 61. Dar weer awer Maria Mag

2. Moj. 26, 31.
balena un de anner Maria, 8c

52. Un de Eer bewer, un de

Felſen terreeten, un de Dodenkulen (etten ſiť liek öwer dat Graf.

dän ſik up un ſtunn up veele
62. An den annern Dag , de dar

Lieder vun de Hilligen, Se dar folg na ben Nüſtdag, keemen de

ſlapen Sän .
Hohenpreſters un Phariſäers all

53. Un gungen ut de Gräver toſam to Pilatus ,

na ſin Ulperſtahung , un keemen 63. Un ſproken: Herr, wi hebbt

in de hillige Stadt, un lieten ſit dacht, dat düſſe Verföhrer ſprok,

bi veele ſehn.
as He noch leven dä : Jk will

54. Awer de Hauptmann un de na dree Dag’ wedder upſtahn.

bi em weern , in bewachten Em , 64. Darum befehl, dat man dat

as je ſehn dän dat Erdbeven, un Graf verwahrn deiht bet an den

wat dar vör ſik gung, verfehrten drütten Dag , up dat Sin Jüngers

ſe ſik heel , un ſproken : Ganz gewiß , nich kamt un ſtehlt Em, un ſeggt

düſſe is GOtt Sin Söhn weſt. to dat Volk : He is upſtahn vun

Mark. 15, 39. de Doden , un de leßte Bedregerie

55. Un dar weern veele Wiewer, war arger as de eerſte.

de vun wieden toſehn dän,de JEſus 65. Pilatus ſprok to ſe : Dar

weern nafolgt ut Galilän, un harrn hebbt ji de Wächters, gaht hen,

Em deent.
un verwahrt dat, as ji wüllt.

56. Manf ſe weer Maria Mag- | 66. Se gungen
66. Se gungen hen, un ver

dalena , un Maria, Jakobus un wahrten dat Graf mit Wächters,

Joſes ehr Moder, un de Kinner un verſeegelten den Steen .

Zebedäus ehr Moder.

57. An den Abend awer keem Dat 28. Kapitel.

en rieten Mann , vun Arimathia,

de Joſeph heeten dä, weke of een 1 . A "
in den Abend awer vun

vun Jeſus Sin Jüngers weer . den Sabbat, de anbrickt

Mart. 15, 42. 43. Lut. 23, 50. an den Morgen vun den eerſten

58. De gung to Pilatus, un bä Fierdag vun de Sabbats, keem

um JEſus Sin Lieknam . Maria Magdalena un de anner

Do befohl Pilatus , man ſchull cm Maria , dat Graf to beſehn.

Mark. 16, 1. lut . 24, 1. Joh. 20, 1 .

59. Un Joſeph neem den Liekneem den Liek- 2. Un ſüb, dar keem en grot

nam , un wickel En in rein Erdbeven . Denn den HErrn Sin

Linn'. Engel keem vun den Himmel, trä

60. Un lä Em in ſin egen herto, un wölter den Steen vun

nie Graf, dat he in en Felſen de Döhr, un ſett fik darup.

haun laten harr ; un wölter en 3. Un ſin Geſtalt weer as de

em

ben geven .
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Bliž , un ſin Kleed witt as de bo teemen cnige vun de Wächters

Snce. Mart. 16 , 5. in de Stadt, un verkünnigten de

4. De Wächters awer verfehrten Hohenpreſters Uns, wat ſit to

ſił ut Furcht , un warn , as weern dragen harr.

ſe bob . 12. Un ſe keemen toſamen mit de

5. Awer de Engel antworte un buſten , un heeln en Rat , un

ſprok to be Fruens : Weſt nich geven de Kriegsknechts Geld nog,

bang ; ik weet, dat ji JEſus den 13. Un ſproken : Seggt : „Sin

Gekrözigten ſökt. Mart. 16,6. Lut.23,5. Jüngers keemen in de Nacht, un

6. He is nich hier ; He is up- ſtohln Em, do wi ſleepen . "

ſtahn, as He ſeggt hett. Ramt 14. Un wenn dat ward utkamon bi

her, un ſeht de Stell, wo de HErr den Landpleger, wüllt wi em to Ruh

legen hett.
Matth. 12, 40. bringen un maken, dat ji ſeker ſünd.

7. Un gaht flink hen, un ſeggt 15. Un ſe neemen dat Gelb , un

dat Sin Jüngers, dat He up- dän, as ſe lehrt weer. Düt is

ſtahn is vun de Doden. Un ſüb, en allgemeene Red bi de Juden

He warð vör ju hergahn in Ga-warn bet up den hütigen Dag .

liläa, dar ward ji Em ſehn . Süb, 16. Awer de ölden Jüngers gun

ik hef ju dat ſeggt . Matth. 26, 82. gen in Galiläa up en Barg, dar

8. Un ſe gungen flink to bathen JEſus ſe beſcheden harr.

Graf rut, mit Furcht un grote
Matth. 26 , 32.

Freud; un leepen, dat ſe dat Sin 17. Un as ſe Em ſehn dän,

Jüngers vertellten. Un as Te fulln ſe vör Em bal ; enige awer

gahn dän, Sin Jüngers dat to twiefelten. Luk. 24, 62.

vertelln ;
Mart. 16, 18. Un JEfus trå to le, red '

9. Süh, do bemöt ſe JEſus, mit ſe un ſprok : Mi is geven

un ſprok : Weſt gegröt ! Un ſe alle Gewalt in den Himmel un

treden to Em, un grepen an Sin up de Eer. Matth. 11 , 27.

Föt, un fulln vör Em dal. 19. Darum gant hen un lehrt

Mart. 16, 9. alle Völker, un döpt ſe in den

10. Do ſprok JEſus to ſe : Vader, den Söhn un den billigen

Weſt nich bang, gaht hen, un ver- GEiſt Sin Namen ; Mart. 16, 15 .

künnigt dat Min Bröder, dat ſe 20. Un lehrt ſe holn Allns, wat

hengaht in Galiläa, dar ward Te Ik ju befahln hef ! Un ſeht , Sk

Mi ſehn. 30h. 20 , 17 . bün bi ju all Dag' , bet an dat

11. As ſe amer hengungen, füh, Enn vun de Welt. Matth. 18, 20.

8.
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Evangelium St. Marci.

Dat 1. Kapitel. 10. Un ſogliek ſteeg He ut dat

1 . üt is de Anfang vun dat Water un ſeeg, datfik de Himmel

Evangelium vun JEfus updä, un den GEiſt, gliek as en

Chriſtus, GOtt Sin Söhn .
Duv, de raffeem up Em .

2. As ſchreven ſteiht in de Pro
11. Un do keem en Stimm vun

pheten : Süh, It ichic Min Engel den Himmel: Du büſt Min Yecve

vör Di her, de bar torecht mat Söhn, an den Ik Wolgefalln hef.

Matth. 3 , 17. lut. 9, 35. 2. Pet. 1 , 17.
Din Weg vör Di. Mal. 3, 1 .

3. Dat is en Stimm vun en
12. Un gliek naber drev Em de

Prediger in de Wüſtenie: Matt GEiſt in de Wüſtenie. Matth.4,1,.

den HErrn Sin Weg torecht, in
13. Un He weer dar in de

Sin Stiegen richtig!
Wüſtenic veertig Dag’ , un war

3ef. 40,3. Matth. 3, 3. lut.3,4. Joh. 1 , 28. (verſöcht vun den Satan, un weer

4. Johannes, de weer in de bi de Thiern, un de Engeln deen

Wüſtenie, döfft un predig vun ten Em.

de Döp vun de Buß, to de Ver- 14. Nadem awer Johannes öwer

gedung vun de Sünn . Matth. 3, 1 . levert weer, keem Jeſus in Ga

5. Un dat ganze jüdiſche Land liläa, un predig' dat Evangelium

gung to em rut, un devun Jeruſalem , vun GOtt Sin Riel.

leeten fik all vun em döpen in den
Matth. 4, 17. lut. 4, 15.

Jordan, un bekenn ehr Sünn. 15. Un ſprok : De Tied is er :

6. Johannes awer weer beklebt füllt, un GOtte Riek is herbi

mit Kameelshaar un mit en led- kamen. Doht Buße, un glopt

dern Gürdel um ſin Lenn, un eetan bat Evangelium ! Gal. 4, 4 .

Heuſchrecken un wilden Honnig ; 16. As He awer an dat gali

Matth. 3, 4. 3. Moj. 11 , 22. läiſche Meer gung, ſeeg He Simon

7. Un predig un ſprok: Dar un Andreas, Sin Broder, dat ſe

kummt Een na mi, de i8 ſtärker ehr Netten in den See ſmieten

as ik, den ik nich genog bün, dat dän, denn ſe weern Fiſchers.

ik mi vör Em bück, un de Reemen Matth. 4, 18. Put, 5, 2.

vun Sin Schoh uplöſen doh . 17. Un JEſus ( proť to ſe :

Matth. 3, 11.. Joh. 1. 27.
Folgt Mina ; Ik wil ju to

8. , .
He ward ju mit den billigen Geift Minſehenfiſdersmaken. Put. 5,10 .

döpen .
18. Sogliek verleeten ſe ehr

Matth. 3, 11 .

9. Un dat begev fik to düſſe 19. Un as He vun dar en beten
Netten, un folgden Em na.

Tied, dat JEſus ut Galiläa vun

Nazareth keem , un leet Sik Söpen wieder gung, ſeeg He Jakobus,

vun Johannes in den Jordan. Zebedäus SinSöhn,un Johannes,

Matth. 3, 16. fut . 3, 21. Joh. 1, 32. lſin Broder, dat je de Netten in
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ſetene ;

dat Schippflicten , un alsbald | leeg un harr dat Fever ; un gliek

reep He ſc . darup fän ſe Enr vun ehr.

20. Un ſe leten ehrn Vadex 31. -Un He trä to ehr, un rich

Zebedäus in dat Schipp mit de le up , un heel ſe bi de Hand:

Daglöhners, un folgden Em na. un dat Fever verleet ſc gliek, un

21. Un ſe gungen na Kaper : 1e deen ſe.
32. An den Abend awer, as de

naum ; un bald up de Sabbats

gung He in de Schol, un lehr.
Sünn unnergahn weer, brochten

je to Em allerlie Kranke un Be

22. Un ſe verfehrten fik ömer

Sin Lehr ; denn He Ichr gewal
Matth. 8 , 16. lut. 4 , 40.

tig, un nich a3 ° de Schriftge- jammel fit vör dc Döhr.
33. Un de ganze Stadt ver

lehrten .

23. Un dar weer in de Schol semit allerlie Süfen beladen weern ,
34. Un He holp vedle Kranke,

en Minſch , beſeten mit en un

reinen Geiſt, de ſchreeg,
un drev veele Düvels ut, un let

de Düvels nich reden , denn ſc
Lut. 4, 33.

24. Un ſprok : Hol up , wat
fennten Em. Apoſt. 16, 17 , 18 .

hebbt wi mit Di to dohn, Jeſus
35. Un des Morgens ſtunn He

Unvun Nazareth ? Du büſt kamen, up vör Dag un gung rut.

uns to verdarven . Ik weet, wer JEfus gung in en wüſte Stä

Du büſt, Gott Sin Hillige.
un bä dar . luk. 4, 42.

25. Un Jeſus bedroh em , un
36. Un Petrus, mit de , de bi

(prok : Swieg ſtill un fahr ut
em weern , gungen Em na .

37. Un as je Em funn ', ſproken
pu em ! Mart. 9, 25.

ſe to Em : Jedereen jöcht Di.
26. Un de unreine Geiſt reet

38. Un He ſprof to ſe : Lat

em, un ſchreeg lut, un fahr vun uns in de neegſte Stadt gahn, dat

om ut .

Ik dar ok predigen dob ; denn

27. Un ſe verfehrn ſit all , lo darto bün Jt kamen . Luk. 4 , 43.

dat ſe ſik unner eenanner befrogen , 39. Un He predig in ehr

un ſproken : Wat is dat? Wat Scholen in ganz Galiliäa, un drev

is dat vör en nie Lehr ? He be- de Düvels ut.

fehlt mit Gewalt de unreinen Gei
40. Un dar keem en Utſäßigen

ſter, un ſe gehorcht Em .
to Em , de bä Em , knee vör

28. Un Sin Rop war bald Em , un ſprok to Em : Wenn Du

lut umber, in de Grenzen vun wullt, ſo kannſt Du mi wol rein

Galiläa . maken . Lut. 5, 12 .

29. Un ſe gungen bald ut de 41. Un dat dä JEſus leed un

Schol; un keemen in dat Hus He reck de Hand ut, röhr em

Simons un Andreas, mit Jakobus an, un ſprok : Ik will dat dohn,

un Johannes. Matth. 8, 14. weſt rein !

30.UnSimon ſin Fru ehr Moder | 42. Un as He ſo ſprok, gung
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de Utſäßigkeit alsbald vun Em, gelehrte , de ſeeten dar, un dachen

un He war rein. in ehr Harten :

43. Un Jeſus bedroh em, un 7. Wa redt düſſe ſon Gottes

breed em alsbald pun Sik, läſterung ? Wer kann Sünn ver:

Mart. 3 , 12 . geven as alleen GOtt ? Matth. 9, 3 .

44. Un ſprok to em : Süh to, 8. Un JEſus erkenn bald in

dat du Nüms nicks ſeggſt; ſonnern Sin GEiſt, dat ſe ſo dachen bi

gah hen, un wieſ di den Preſter, fik fülvſt, un ſprok to ſe: Wat

un opfer för din Reinigung, wat denkt ji ſo wat in ju Harten ?

Moſes gebaden hett to en Tügnis Joh. 2 , 84.

öwer ſe . 3. Moj. 14, 2 . 9. Wat is lichter, to den Sicht

45. He awer, as He rut keem, kranken to ſeggen : „ Di ſünd din

fung He an , un få veel darvun, un Sünn vergeven? “ oder : „Stah

mať de Geſchich apenbar, ſo dat up, nimm din Bett, un gah na Hus ?"

He vun nu an nich mehr kunn apen
10. Up dat ji awer weet, dat

bar in de Stadt gahn, ſonnern He de Minſchenſöhn Macht hett, to

weer buten in de wüſten Gegenden, vergeven de Sünn up de Eer,

un je keemen to Em vun alle Enn. { prok He to den Jichtfranken :

Lut. 5, 15. 11. Sť ſegg bi, ſtah up, nimm

Dat 2. Kapitel.
din Bett, un gah na Hus !

12. Un gliek darup ſtunn he up,

1 . 'n na weke Daggung He neem ſin Bett, un gung rut vör

wedder na Capernaum , un all, ſo, dat ſe ſik al verfehrten, un

dat war bekannt, dat He in dat prieſen Sott , un ſproken : Wi

Hus weer. Matth. 9, 1 . hebbt ſo wat noch niemals ſchn .

2. Un alsbald verſammeln ſit 13. Un He gung wedder rut

veele, ſo dat ſe keen Plaß harrn an den Sec , un al dat Volk

of buten vör de Döhr ; un He keem to Em , un He lehrte ſe .

jä je dat Wort. 14. Un as JEſus vöröwer gung,

3. Un dar keemen weke to Em, leeg He Levi, Alphäus ſin Söhn,

de brochen en Jichtkranken, vun in de Tollbod ſitten, un ſprok to

veer Lüd dragen. em : Folg Mi na ! Un he ſtunn

4. Un as ſe nich to Em kamen up, un folg Em na . lut. 5, 27.

kunn ' vör dat Volk , dešten je 15. Un dat begev ſik, as He

dat Dack af, wo He weer, un to Diſch ſitten dä in ſin Hus,

graben dat up, un leeten dat Bett ſetten fik veele Töllners un Sün

dal, wo de Jichtkranke in leeg . ners to Diſch mit JEſus un Sin

5. As awer JEfus ehrn Glov Jüngers. Denn dat weern veele,

jeeg, ſprot He to den Jichtkranken : de Em nafolgden.

Min Söhn, din Sünn ſünd di 16. Un de Schriftgelehrten un

bergeben . Phariſäers , as ſe ſeegen, dat He

6. Dar weern awer weke Schrift- mit de Töllners un Sünners eten
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dä, jproken ſe to Sin Jürgers: Jüngers up den Sabbat, dat nich

Warum itt un drinkt He mit de recht is ?

Töllners un Sünners ? 25. Un He ſprok to ſe : Hebbt

17. As dat Jeſus hörn då, ii niemals left, wat David dahn

ſprok He to ſe : De Starken brukt hett, as dat em nödig weer, un em

keen Dokter, ſonnern de Kranken . hungern dä, ſamt de, de bi Em

Ik bün kamen, to ropen de Sünners weern ?

to Buße, un nich de Gerechten . 26. As he gung in dat Gottes

Matth. 9, 12 , 13. hus, to Abjathar, den Hohenpreſter

18. Un Johannes ſin Jüngers ſin Tied, un eet de Schaubröd,

un de Phariſäers ehr faſteten veel , de Nüms eten dörf, denn de Pre

un dar keemen weke to Em, de ſters, un he gev ſe ok de , de bi

ſproken : Warum faſtet Johannes em weern. 1. Sam. 21 , 6.

ſin Jüngers un de Phariſäers ehr, 2. Mof. 29, 32. 33. 3. Moj. 24, 9.

un Din Jüngers faſtet nich ? 27. Un He ſprok to ſe : De

Matth. 9, 14 Sabbat is för den Minſchen makt,

19. Un Jeſus ſprok to ſe : un nich de Miních för den Sab

Wa künnt de Sochtiedslüd faſten , bat ; 5. Mof. 5 , 14.

dewiel dat de Brüdigam bi ſe is ? 28. So is de Minſchenſöhn en

So lang alſo de Brüdigam bi ſe HErr ok öwer den Sabbat. lut. 6, 5 .

is, fünnt ſe nich faſten .

20. De Tied awer ward kamen, Dat 3. Kapitel.

dat de Brüdigam vun ſe nahmen

ward ; denn ward ſe faſten . 1. Un Hegung werrer in de

21. Nüms ſett en Lappen vun
Schol. Un dar weer en

Tüg up en ol Kleed; dennde nie | Minſd), de harr en verdrögteHand.
Matth. 12, 9. 10. fut. 6, 6 .

Lappen ritt dod vun dat ole Kleed,
2. Un ſc luerten up Em , ob He em

un de Reet ward gröter .

Matth. 9, 16. lut. 5, 36.
ok up den Sabbat geſund maken war,

22. Un Nüms deiht Moſt in ore up dat ſeen Sak wedder Em harrn.

Wienbälge; ſunſt territt de Moſt 3. Un He ſprok to den Miních

de Wienbälge, un de Wien ward mit de verdrögte Hand : Trä her:

verſchütt, un de Wienbälge kamt vör !

um ; ſonnern man ſdal Moſt in 4. Un He (prot to ſe : Schal

nie Bälge dohn.
man an en Sabbat wat Gudes

23. Un dat begev fik, dat Hebohn, oder wat Böſes ? dat leven

wanneln då an en Sabbat sörd erholn, oder dod maken ? Se awer

de Saat,un Sin Jüngers fungen ſmeegen ſtill.

an, in'tGahnde Ahrn uttorieten. 5. Un He ſeeg ſe heel bös an ,
Lut. 6, 1. 5. Mof. 23, 25 . un weer bedrövt öwer ehr ver

24. Un de Phariſäers ſproken ſtockt Hart,un ſprok to den Mind :

to Em : Süh to, wat dobt Din Reck din Hand ut ! Un he red
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ſe ut ; un de Hand war em ge- 16. Un gev Simon den Namen

ſund, as de annere. Petrus. Matth. 10, 2.

1. Kön. 13, 5. 17. Un Johannes, Zebedäus ſin

6. Un de Phariſäers gungen Söhn , un Johannes, Jakobus ſin

rut, un heeln alsbald en Rat mit Broder, un gev ſe den Namen

Herodes ſin Deeners öwer Em, Bneharges , dat heet up dütſch:

woans ſe Em umbrochten. Donnerskinner. Bf. 29, 3. 68, 34.

Matth. 12, 14 .

7. Awer JEfus trock Sik torügg )18. Andreas, un Philippus, un

mit Sin Jüngers an den See, Bartholomäus, un Matthäus, un

un deel Volt" folg Em na ut Thomas, un Jakobus, Alphäus

Galiläa, un ut Judäa, Joh. 6 , 1 .
ſin Söhn, un Thaddäus, un Simon

8. Un vun Jeruſalem , un ut vun Kana;

Jdumäa, vun gündſiet vun den
19. Un Judas Sicharioth, de

Jordan, un de um Tyrus un
Em verraden dä.

Sidon her wahnt, en grot Volk,
20. Un ſe keemen na Hus, un

de Sin Daden hörten un teemen dar keem dat Volk awermals to

to Sm. ſamen, ſo , dat ſe keen Plaş harrn

Mart. 6, 31 .
9. Un He ſprok to Sin Jün- to eten .

gers , hat ſe Em en lütt Schipp 21. Un as dat hörn, de um

haln dän wegen dat Volk , dat Em weern , gungen ſe rut, un

je Em nich drängten .
wulln Em holn, denn ſe ſproken :

10. Denn He mak decle geſund He warð vun Sinnen kamen.

manť ſe, ſo , dat Em öwerfalln 22. DeSchriſtgelehrten, awer, de

dän alle, de plagt weern, up dat vun Jeruſalem dal kamen weern,

je Em anröhrten. ſproken : He hett den Beelzebub,

11. Un wenn de unreinen Geiſter un dörch den Böwerſten vun de

Em ſehn dän, fulln ſe vör Em Düvels drift He de Düvels ut.

dal, ſchreegen un ſproken : Du Matth. 9, 34. Mart. 12, 24. lut. 11 , 15.

büſt GOtt Sin Söhn. lut. 4, 41 .
23. Un He reep ſe altoſamen, un

12. Un He bedroh ſe hart, liprok to ſe dörch Gliekniſſe: Wa

dat ſe Em nich apenbar maken kann een Satan den annern ut

ſchuln.
brieven ?

13. Un He gung up en Barg, 24. Wenn en Riek mit fik fülbſt

un reep to Sik, weke He wuð, unner enanner uneens ward, ſo

un de gungen hen to Em. mag dat nich beſtahn. lut. 11, 27.

14. Un He beſtell de Ewölf, I. 25. Un wenn en Hus mit ſilk

dat ſe bi Em weſen julln, un dat fülbſt unner enanner uneens warb,

He ſe utſchick to predigen .
mag dat nich beſtahn.

Matth. 10, 1. lut. 6, 13. 26. Sett fik nu de Satan gegen

15. Un dat ſe Macht harrn, de fik ſülbſt, un is mit fik ſülvſt

Süken to heelen, un de Düpels uneens, jo kann he nich beſtahn ,

uttodrieven . líonnern dat is ut mit em .



62 Ev. Marci 3. 4.

Ber8 22 .

27. Dar kann Nüms en Star- 2. Un He predig vör ſe lang

ken in ſin Hus falln, un ſin Hus- dörch Gliekniſſe. Un in Sin Pre

rat roven, dat weſ? denn, dat he digt ſprok He to ſe :

toeerſt den Starken binden deiht, 3. Hört to ! Süh, dar gung en

un denn ſin Hus berovt . Sai’mann ut to ſai'n .

28. Wahrlich, Ik legg ju : AN 4. Un dat begev fik, indem He

de Sünn ward de Minſchenkinner ſai', full wat an den Weg ; do

vergeven , ok de Gottesläſterung, keemen de Vageln unner den Him

dar ſe GOtt mit läſtern boht. mel, un freten dat up .

29. Wer awer den billigen GEiſt| 5. Wat full up dat ſteenigte

läſtert, de hett keen Vergevung land , wo dat nidh veel Eer harr,

ewiglich , ſonnern is dat ewige un gung bald up, darum, dat dat

Sericht verfulln . nich deep Eer harr .

30. Denn ic fän : He hetten 6. As nu de Sünn upgung, ver:

unreinen Geiſt. welk dat, un wiel dat keen Wod

31. Un dar keem Sin Moder del barr, verdrög dat .

un fin Bröder, un ſtunn buten, 7. Un wat full mank de Dorn,

ſchickten to Em , un leten Em ropen . un de Dorn wuſſen up , un kreegen

32. (Un dat Volk ſtunn um Em dat unner, un dat broch keen Frucht.

her .) Ún ſe ſproken to Em : Süh , 8. Un wat full up en gut Land,

Din Moder un Din Bröder buten un broch Frucht, de bar toneem

fragt na Di. un wuß ; un wat drog dörtiga

33. Un He antwort ſe , un ſprok: fältig, un wat fößtigfältig, un wat

Wer is Min Moder un Min hunnertfältig.

Bröder ?
9. Un He ſprok to ſe : Wer

34. Un He ſeeg rund um Sit Dhrn hett to hörn , de hör to !

up de Jüngers, de um Em in en 10. ún as He alleen weer, fra

Srink ſitten dän, un ſprok : Süh, gen Em um düt Glieknis , de um

dat is Min Moderun Min Em weern , ſamt de Twölf.

Bröder . 11. Un He ſprok to ſe : Ju is

35. Denn wer GOttes Willn dat geven , de Heemlichkeit vun

deiht, de is Min Broder un Min GOtt Sin Nieť to weten ; de dar

Sweſter un Min Moder. buten awer ward Auns förch

Gliefniſſe vertellt. Matth. 11 , 25.

Dat 4. Kapitel.
12. Up dat je dat mit ſchend

1. Un He fung werrer an to Ogen ſcht, un doch nich erkennt,
lehrn an den See, un veel un mit hörend Ohren hört un

Volk verſammel fik to Em , 1o , doch nich verſtaht; up dat ſe fik

bat He in en Schipp ſtiegen muß, nidh bermalins bekehrt , un ehr

un up dat Water ſitten , un all Sünn ſe vergeven ward.

dat Volk ſtunn up dat Land an 13. Un He ſprok to ſe : Ver

den See. Matth. 13, 1. lut . 8, 4. ſtaht ji düt Glieknis nich, woans

| 10
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wüllt ji denn de annern all ver- 23. Wer Ohrn hett to hörn , de

ſtahn ? hör to ! Matth . 11, 15. Offenb. 2 , 7.

14. De Sai'mann ſai't dat Wort . 24. Un ſprok to ſe : Seht to ,

15. Düſſe ſünd dat awer, de an wat ji hört. Mit wat vör en

den Weg ſünd, wo dat Wort ſai't Maat ji meeten doht, ward man

ward, un ſe dat hört hebbt, ſo ju wedder meeten ; un man ward ju ,

kummt alsbald de Satan un nimmt de ji düt hört, noch wat togeven .

Matth. 7, 2. Lut. 6 , 38.

weg dat Wort, dat in ehr Hart

jai't weer.
25. Denn wer bar hett, den

16. Aljo ok ſünd de , de up dat
ward geven, un wer nich hett,

vun den ward man nehmen ok
ſteenigte Land ſai't ſünd, wenn

je dat Wort hört hebbt , nehmt 26. Un "He ſprok : Dat Riek
dat, wat he hett .

je dat bald mit Freuden up ;
GOttes hett fik alſo , as wenn en

17. Un hebbt keen Woddel in Minich Saat up dat Land (mitt.

ſit, ſonnern ſünd wedderwenſch ; 27. Un ſlöpt , un ſteiht up Nacht

wenn ſik Bedröfnis oder Verfol-un Dag, un de Saat geiht up, un

gung vun wegen dat Wort er- waſſt, dat he't nich weet.

hevt , ſo argert ſe ſik gliek.
28. Denn de Eer bringt vun

18. Un düſje ſünd dat, de unner ehr ſülvſt toeerſt dat Gras, naher

de Dorn jai't ſünd: de dat Wort de Aarn, denn den vulen Weeten

hört ; in de Aarn .

19. Un de Sorg um düſſe Welt 29. Wenn ſe awer de Frucht brocht

un de bedreglidhe Riekdom , un veel hett, ſo ſchickt he bald de Lech

annere Lüſte gaht vin, un erſtickt hen, denn de Aarn is dar .

dat Wort, un dat blift ahn Frucht. 30. Un Heſprok : Mit wat wüllt

20. Un düſſe ſind dat, de up wi bat Niek Gottes vergliefen ?

en gut Land ſai't ſünd : de datUn dörch wat för en Glieknis

Wort hört, un nehmt dat an , in wüllt wi dat vörſtelln ?

bringt Frucht, weke dörtigfältig , 31. Glief as en Sempkorn , wenn

un weke fößtigfältig , unun weke dat ſai't ward up dat land, ſo is

hunnertfältig . dat dat lüttſte mank all de Saat

21. Un He ſprok to ſe : Stekt up de Ecr ; Matth. 13,31. lut. 18, 19 .

man ok en lidt an , dat man dat 32. Un wenn dat ſai't is, nimmt

unner en Sdiepel oder unner en dat to , un ward gröter as allo

Diſd ſtellt ? Mit nichten , ſous Rohlarten, un kriggt grote Twie

nern dat man dat up en Lüchter gen , ſo dat de Vageln unner den

ſtellt; Himmel unner ſin Schatten wah

22. Denn dar is nicks verborgen , nen fünnt.

dat nich apenbar ward, un is nicks 33. Un dörch veel ſon Glieniſſe

Heemliches, dat nich hervör kummt. Iſä He je dat Wort, nadem ſe dat

Matth. 10, 26 . begriepen kunn.
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34. Un ahn Gliekniſſe redt Heharr un Nüms kunn . em binnen,

nich to ſe ; awer beſonners lä He of nich mit Reden .

bat Sin Jüngers Allns ut. 3. Denn he weer oft mit Fot

35. Un an denſülvigen Dag des ichelln un Reden bunnen weſt, un

Abends ſprot He to ſe : Lat uns barr de Reden afrecten , un de

röwer fahrn . Fotſcheln terreven, un Nüms kunn

36. Un ſe leten dat Volk gahn, em tamm maken.

un neemen Em mit, as He in 5. Un he weer alle Tied, bi
dat Schipp weer ; un dar weern Dag un Nacht, up de Bargen;

mchr Scheep bi Em. Matth. 8, 32. un in de Gräver, ſchreeg, un ſlog

37. Un dar keem en grote Storm- fik mit Steen.

wind up , un (meet de Waggen 6. As he awer JEfus ſeeg vun

in dat Schipp, ſo, dat dat Schipp wieden, leep he to Em, full vör

pull war. Jon . 1 , 4. 5 .
Em dal, idreeg lut, un ſprok:

38. Un He weer achter up dat 7. Wat heb ik mit Di to dohn,

Schipp, un ſleep up en Küſſen. Uno JEfus, Gott, den Allerhöchſten

ſe weckten Em up, un ſproken to Sin Söhn ? Ik beſwör Di bi

Em : Meiſter, fragſt Du Nics Gott, dat Du mi nich quäln deihſt.

darna, dat wi verdarpt ?

39. Un He ſtunn up, un be
8. He awer ſprok to em : Fahr

droh den Wind, un ſprok to den rut, Ju unreine Geiſt, vun den

See: Weſ' ſtiù , un verſtumm ! 9. Un He frog em : Wa heetſt
Minſchen.

Un de Wind lä ſik, un dat war
du ? Un he antworte, un ſprof :

ſehr ſtill. Matth. 8, 26.

40.Un He ſprok to fe: Wat Legion heet ik, denn wi ſünd 'veele.

ſünd ji ſo bang ! Wa geiht dat to,
10. Un he be' Em veel, dat He

dat ji keen Glov hebbt !
ſe nich ut düſſe Gegend drep.

41. Un ſe fürchten ſit heel, un
11. Un barſülbſt an de Bargen

ſproken unner enanner: Wer is weer en grote Drift Sögen up

Hc ? Denn de Wind un de See de Weid.

ſünd Em gehorſam . Pf . 107, 25
12. Un de Düvels beden Em all

un fproken ; lat uns in de Sögen

Dat 3. Kapitel. fahrn !

13. Un ſogliek gev JEſus je
1 .

Un
in ſe keemen up gündſiet Verlöv Sarto . Do fahrn de un

pun den See in de Gaz

darener Gegend.
reinen Geiſter ut , un fahrn in de

Matth. 8 , 28. lut. 8, 26.
Sögen un de Drift ſtörmöwer

2. Un as He ut dat Schipp den Afhang in den See (dat awer

ſtiegen dä, leep Em gliek darup ut weern bi twee Duſend), un ver

de Gräver en beſeeten Minſch mit ſopen in den See.

en unreinen Geiſt in de Möt, 14. Un de Swienbarrn leepen

3. De ſin Wahnung in de Gräver weg, un vertelln dat in de Stadt
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un up dat land. Un ſe gungen un Em folgde veel Volk na , un

rut to rehn, wat dar geſchehn weer . le drängten Em.

15. Un teemen to JEfus, un 25. Un bar weer en Fru, de

ſeegen den , de vun de Düvels barr den Blodgang twölf Jahr hatt,

beſeten weer, dat he ſitten dä, un 3. Moj. 15 ,25. Matth. 9, 20. lut. 8, 43.

weer bekledt in vernünftig, un
26. Un veel leden pun veele Dok

je weern bang. ters , un barr all ehr Geld daröwer

· 16. Un de , weke dat ſehn harrn , vertehrt, un dat holp ehr nics, ſon

ſän ſe, wat den Beſetenen paſſeert nern dat war veelmehr arger mit ehr .

weer, un vun de Sögen .
27. As de vun JEjus hörn dä,

17. Un ic fungen an , un beden keem ſe in dat Volk run achtern

Em , dat he ut ehr Gegend treden dä . to, un fat Sin Kleed an .
Lut. 6 , 19. Mart. 8, 44.

18. Un as He in dat Schipp! 28. Denn ſe ſprok : Winn ik

ſteeg, be ' Em de Beſetene, dat he blot Sin Kleed anfaten kunn, jo

much bi Em weſen .
war ik geſund .

19. Awer JEſus leet em dat 29. Un up de Stä verdrög de

nich to , ſonnern ſprok to cm : Gah Born vun ehr Blod , un ſe föhl

ben in din Hus , un to din Lüd, dat an ehr Liev, dat ſe vun ehr

un vertell ſe, wat för en grote Plag geſund warn weer.

Woldath de HErr di bahn un Sik 30. Un JEſus föhl ſoglick an

öwer di erbarmt hett . Sik Sülvſt de Kraft, de vun Em

20. Un be gung her, un fung utgahn weer, un he breih Sik um

an uttoropen in de tein Städte, to dat Volk, un ſprok : Wer hett

wat för en grote Woldath JEſus Min Kleder anfat ?

em dahn harr. Un jedereen ver- 31. Un de Jüngers ſproken to

wunner fik. Em : Du fühſt, dat Di dat Volk

21. Un as Jeſus wedder röwer drängt, un ſpriđſt : Wer hett Mi

fahrn dä in dat Schipp, verſammel anfat?

ſik veel Volk to Em , un He weer 32. Un se leeg Sik um na de,

an den See. de dat bahn harr.

22. Un ſüh, dar keem een vun 33. De Fru awer weer bang ,

de Scholőbberſten , mit Namen un beverte, (denn ſe wuß, wat an

Jairus . Un as he Em ſehn dä, ehr geſchehn weer) , keem , im full

full he Em vör de Föt.
vör Em Sal, un ſä Em de ganze

Matth. 9, 18. Wahrheit.

23. Un be ' Em heel , un ſprok: 34. He awer ſprok to ehr : Min

Min Docter liggt up dat Letz; Dochter, din Glov hett di geſund

Du wulſt doch kamen , un Din makt; gah hen mit Freden , un

Hand up ſe leggen, dat ſe geſund weſ geſund vun din Plag .

ward, un lev . 35. As He noch ſo ſprok, keemien

24. Un He gung hen mit em ; /wefe vun den Sdolöbberſten ſin
5
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Lüd, un ſproken : Din Dochter is 2. Un as de Sabbat keem , fung

ſtorven, wat wult du den Meis He an to lehrn in ehr Schol. Un

ſter wieder bemöhen ? veel, de bat hörn , verwunnerten

36. JEſus. awer hör bald de fik öwer Sin Lehr, un ſproken :

Red, de dar ſeggt war, un ſprok Wo kummt denn ſo wat her? Un

to den Sdyolöbberſten : Weſ nich wat för Wiesheit is dat , de Em

bang, glov man ! Luk . 8 , 50 . geven is, un ſon Dathen, de dörch

37. Un leet Nüms Em nafolgen, Sin Hann dahn ward ?

as Petrus un Jakobus un Jo- 3. Is He nich den Timmermann,

hannes, Jakobus ſin Broder . Maria ehr Söhn, un de Broder

38. Un He keem in den Schol - vun Jakobus, un Joſes,un Judas,

öbberſten ſin Hus, un feeg dat un Simon ? Sünd nich of Sin

Getümmel un de dar heel weenten Sweſtern hier bi uns Un ſe

un hulten . 1. Moj. 50, 10 .
argerten ſik an Em. Lut. 4, 22.

39. Un Hc gung rin, un ſprok 4. JEfus awer ſprok to ſe:

to ſe: Wat larmt un 'weent" ji ? En Prophet gelt narms weniger

Dat Kind is nich ſtorven, ſonnern as in Sin Vaderland un to Hus

Joh. 4 , 44 .dat ſlöpt. Un je lachten Em ut.bi de Sinen.

30h. 11, 11. | 5. Un Hekunn dar nich en een =
40. Un He brev ſe all'rut un zige Dath dohn, blot en paarKranke

neem mit Sik dat Kind ſin ' Va- lä He de Hand up, un mak ſe

der un Moder , un de bi Em geſund.

weern, un gung rin , wo dat ſind 6. Un He wunnerte Sik öwer

liggen dä . chrn Unglov . Un He gung um

41. Un He groep de lätt Diern her in de Flecken rund herum , un

bi de Hand , un ſprok to ehr : lehrte.

Talitha kumi ! Dat is verdütſđt: 7. Un He reep de Twölf toſamen

Mäden, Jk legg di, ſtah up ! un fung an un ſchick ſe bi twee

Luk. 7, 14. un twee un gev ſc Macht öwer

42. Un ſogliek ſtunn de lätt de unreinen Geiſter.

Diern up , un gung umher; ſe weer
Matth 10, 1. lut. 9, 1 .

awer twölf Jahr old. Un ſe ver: 8. Un befohl ſe, dat ſe nicks

febrn ſik öwer de. Maten . bi fik dregen ſchulln up den Weg,

43. Un He verbod ſe hart, dat as blot en Staff, keen Taſch, keen

dat Nüms weten ſchuu ; un ſä, ſe Brod, keen Geld in den Gürtel ;

ſchulln ehr wat to eten geven .
9. Sonnern dat ſe Schoh an

harrn , un dat ſe nich twee Röck

Dat 6. Kapitel.
antrecken dän .

10. Un ſprok to ſe : Wo ji in

1 ."' n He gung ut vun dar, un en Hus gahn ward, dar blievt

keem in Sin Vaderſtadt, in, bet dat ji darvun treckt.

un Sin Jüngers folgden Em na . 11. Un de ju nich upnehmen
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noch hörn ward, vun dar gaht | 21. Un bar keem en paſſende

rut, un ſlat den Stof af vun Dag, dat Herodes up ſin Geburts

ju Föt to en Tügnis öwer ſe . dag en Abendeten gev de Böverſten

Ik legg ju : Wahrlich, dat ward un Hauptlüd un Vörnehmſten in

Sodom un Gomorra an dat jüngſte Galiläa. Matth. 14 , 6 .

Gericht erdräglicher gahn, as ſon 22. Do trä rin de Dochter vun

Stadt.
Herodias, un Sanz, un dat gefull

Matth. 10, 14. lut. 9, 5. Apoft. 13, 51. Herodes wol, un de, de mit em

12. Un ſe gungen rut un pre- an den Diſch ſeten . Do ſprok de

digten, man ſcul Buße dohn . König to delütt Diern : Be' vun mi,

13. Un dreven veele Düvels ut, wat du wullt, ik wil di dat geven.

un ſalpten veele Kranken mit OI, 23. Un ſwor ehr en Eed : Wat

un makten ſe geſund .
du warrſt vun mi beden , will ik di

14. Un dat keem vör den König geven, bet an de Hälft vun min

Herodes (denn Sin Nam weer Königriek.

nu bekannt) , un he ſproť : 30- 24. Se gung rut, un ſprok to

hannes de Döper is vun de Doden ehr Moder: Wat ſchall ik beden ?

upſtahn ; darum deiht he ſon Dathen . De ſprok: Johannes den Döper

15. Weke awer ſproken : He is ſin Kopp.

Elias ! Weke awer : He is en Pro- 25. Un ſe gung ſogliek rin mit

phet, oder een vun de Propheten. Haſt to den König, be ' un ſprok :

16. As dat awer Herodes hörn Ik will, dat du mi gifft nu ſo

dä, ſprok he: Dat is Johannes, bald up en Teller Johannes den

den iť den Kopp afſla’n laten hef, Döper fin Kopp.

de is vun de Doden upſtahn . 26. De König war bedrövt, dody

17. He awer, Herodes, harr ut- wegen den Eed, un wegen de, de

ſchickt un Johannes grepen, un in mit Em to Tafel ſitten dän,

dat Gefängnis leggt um Herodias wull he ſe nich en Fehlbed dohn

willen, ſin Broder Philippus fin laten.

Fru ; denn he harr ſe friet. 27. Un alsbald thick de König

Matth. 14, 3. lut. 3, 19. 20. den Henker hen , un hect fin

18. Johannes awer ſprok to Kopp herbringen. De gung hen ,

Herodes : Dat is nich recht, dat un ſlog em den Kopp af in dat

du din Brober ſin Fru heſt. Gefängnis.

3. Moj. 18, 16. 28. Un drog ſin Ropp her up

19. Herodes awer ſtell em na, un en Schöddel, un gev em de lütt

wul em dod maken, un kunn nich. Diern, un de litt Diern gev em

20. Herodes awer weer bang vör ehr Moder.

Johannes ; denn he muß, dat he 29. Un as dat ſin Jüngers

en fromme un hillige Mann weer, hörten, keemen ſe, un neemen ſin

un verwahrte em un gehorch em Lieknam , un in

in veele Šaken, un hör em geern. Graf.

un län em cn

5*
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30. Un de Apoſtels keemien bi | 40. Un ſe jetten ſik na Schich

JEſus toſamen , un verkünnigten ten, je hunnert un hunnert, föfdig

Em dat all, un wat ſe Sahn un un föfdig .

lehrt harrn . 41. Un He neem de fief Bröd

31. Un He ſprok to ſe : lat un de twce Fiſch un leeg up na

uns alleen in en Wüſtenie gahn, den Himmel, un dankte, un brok

un ruht ju ut ! Denn ſe weern de Bröd , un gev ſe de Jüngers,

veel, de af- un to gungen ; un bat ſe ſe vörleggen dän , un de

harrn nid Tied nog to eten . twee Fild deel He mant je all.

32. Un He fahr dar in en Schipp 42. Un ſe eten all un warn ſatt .

na de Wüſtenie alleen .
43. Un ſe ſammeln de Krömen

33. Un dat Volt ſeeg ſe weg- up, twölf Körv vull,un vun de Fiſch.

fahrn ; un veel kennten Em, un
44. Un de dar eten harrn, de

leepen darhen mit enanner to Fot

ut all de Städ’ , un keemen ſe
weern fiefduſend Mann .

tovör, un ſe keemen to Em . 45. Un alsbald drev He Sin

34. Un JEſus gung rut un ſeeg Jüngers , dat je in dat Schipp

dat grote Volk, un dat jammer treden , un vör Em röwer föhrn

Em, denn ſe weern as de Schap, na Bethſaida, bet dat He dat Volk

de keen Harr hebbt. Un He fung vun Sik leet. Matth. 14,22. Joh.6, 17.

en large Predigt an . 46. Un as He ſe vun Sik ſchafft

35. As nu de Dag binah vörbi harr, gung He up en Barg to

weer, treden Sin Jüngers to Em , beden .

un ſproken : Dat is hier wüſte, un
47. Un an den Abend weer dat

de Dag is nu darhen. Matth. 14, 16. Schipp merrn up den See, un He

36. Lat ſe vun Di, dat ſe hen- up dat Land alleen . Matth. 14 , 23.24 .

gaht in de Dörper un Flecken 48. Un He ſeeg, dat ſe Noth

umber, un kopt ſik Brod ; denn leden bidat Rudern ; denn de Wind

ſe hebbt nicks to eten .
weer ſe entgegen. Un um dc

37. JGjus awer antworte, in veerte Nachtwach keem He to ſe,

ſprok to ſe : Govt ji ſe doch to un gung up den Sec.

eten . Unſc ſproken to Em : Schüllt 49. Un He wul vör ſe öwer

wi denn hengahn un för twees gahn . Un as ſe Em ſeegen up

hunnert Penning Brod kopen , un den See umbergahn , meenten je ,

ſe to eten geven ? dat weer en Spök, un ſchregen .

38. He awer ſprok to ſe : Wa 50. Denn ſe ſeegen Em all, un

veel Brod hebbt ji ? Gaht hen un verfehrten ſik. Awer ſogliek ſprok

Teht to . Un as ſe dat erfahrn harrn , He mit ſe, un ſprok to ſe : Weſt

ſproken ſe : Ficf, un twee Fijd.getroſt ; JE bün dat, weſt nich

39. Un He befohl ſe, dat ſe bang .

ſiť all dal leggen ſchulin bi vulle 51. Un trä to ſe in dat Schipp,

Diſden, up dat gröne Gras . un de Wind legg fik. Un ſe
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verfehrten ſik un verwunnerten fik |fäers un Schriftgelehrten : Warum

ömer de Maten . wannelt Din Jüngers nich na de

52. Denn ſe weern nicks ver- Ölſten ehr Vörſchriften, ſonnern eet

ſtänniger warn öwer de Bröd, un dat Brodahn ſit deHanntowaſchen ?

ehr Hart weer ſtarr. 6. He awer antworte in ſprok

53. Un as ſe röwer fahrt weern, to ſe : Wolfien hett vun ju

keemen ſc in dat Land Genezareth Heuchlers Jeſaias wieſſagt, as dar

un landen bar . ſchreven ſteiht: Dat Volk chrt Mi

54. Un as ſe ut dat Schipp mit de lippen, awer ehr Hart is

treden, kenn ſe Em ; miet vun Mi. Jeſ. 29. 13. Matth. 15 , 7.

55. Un leepen all in de uma 7. Vergevens awer is dat, dat ſe

liggenden Länner, un fungen an, de Mi deent, wiel ſe lehrt ſon Lehr,

Kranken umber to fahrn up Betten, de nicks anners is as Minſchen

wo ſe hörten, dat He weer . Gebot.

56. Un wo He in de Flecken , 8. Ji verlat GOtt Sin Gebot

oder Städ ’, oder Dörper rin- un holt de Minſchen ehr Vorſchriften ,

gung, dar län ſe de Kranken up vun Kruken un vun Drinkgeſchirr to

ven Markt, un beden Em, dat ſe waſchen, un desglieken doht ji veel .
blot den Som vun Sin Bled 9. Un He ſprok to je : Wol fien

anröhrn muchen. hebbt ji GOtt Sin Gebot up

Dat 7. Kapitel.
haven, up dat ji ju Vörſchriften holt .

10. Denn Moſes hett ſeggt : Du
1 .

U"In de Phariſäers un weke lichaſt din Vader un din Moder

vun de Schriftgelehrten, ehren, un wer Vader oder Moder

de vun Jeruſalem kamen weern, flucht, de ſchall ſtarven.
teemen to Em. 2. Moj. 20, 12 .

2. Un as je ſeegen weke vun Sin 11. Ji awer lehrt :Wenneen
Jüngerø mit gemeen, dat is mit ſprict to Vader oder Moder :

unmuſchen Hann, dat Brod eten , „Korban, dat heet : Wenn ik dat

ſhuln je darower. opfern doh, ſo is dat di veel nüß

3. Denn de Phariſäers un au licher ; " de deiht wol. Spr. 28, 24.

de Juden eten nich, bevörſe de Hann 12. Un ſo lat ji em för ſin

mennigmal waſcht; holt alſo de Vader un fin Moder nicks mehr

Ölſten ehr Vörſchriften. dohn.

4. Un wenn ſe dun't Markt kamt, 13. Unmakt GOttesWort kraftlos

jo eet ſe nich, ſe waſcht fik denn . dörch ju Vörſchriften , de ji upſett

Un bar is noch veel mehr, dat je hebbt . Un desglicken doht ji veel .

to holn hebbt na de Öwerleverung 14. Un He reep to Sik dat ganze

dun ehr Vaders, tom Biſpill vun Volk, un ſprok to ſe : Hört Mi

Drinkgeſchirr, un Kruken, iſern Ge- | all to un verſtaht dat . Matth. 15, 10.

ſchirr, un Diſchenwaſchen. 15. Dar is nicks buten den

5. Do frogen Em nu de Phari- Minſch, dat em gemeen maken
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kunn, wenn dat in em geiht, ſon- | Em , dat He den Düvel vun ehr

nern wat vun em utgeiht, dat is Dochter utbred.

dat, wat den Minſch gemeen inakt. 27. JEſus awer ſproť to ehr :

16. Hett jemand Ohrn to hörn, Lat toeerſt de Kinner ſatt warrn .

de hör to ! Matth. 11 , 15. Mart. 13, 9. Datis nich fien , dat man de Kinner

17. Un as He vun dat Bolk in dat ehr Brod nehmen deiht, un ſmitt

Hus keem , frogen Em Sin Jün- dat vör de Hunn. Matth. 15 , 26 .

gers um düt Glieknis. Mart. 15, 16. 28. Se antwort awer, un ſprok

18. Un He ſprok to ſe : Sünd to Em : Ja, HErr, awer doch eet

ji denn of ſo unverſtännig ? Ver- de Hunn unnern Diſch vun de

ſtaht ji noch nich, dat Auns, wat Kinner ehr Krömen.

buten is un in den Minſch geiht, 29. Un He ſprok to ehr : Um

dat kann em nich gemeen maken ? dat Wort willen gah hen , de

19. Denn dat geiht nich in ſin Düvel is vun din Dochter ut

Hart, ſonnern in den But, un geihtfahrt.

ut dörch den natürlichen Gang, de 30. Un ſe gung hen in ehr Hus,

alle Spielen utfegt. un funn, dat de Düvel utfahrt

20. Un He ſprok : Wat ut den weer, un de Dochter up dat Bett

Minſdy geiht, dat makt den Minſch liggen.

gemeen ; 31. Un as He wedder utgung vun

21. Denn vun binnen, ut den de Grenzen vun Tyrus un Si

Minſch ſin Hart, gaht rut böſe don, keem He an den galiläiſchen

Gedanken , Ehebreken , Horerie, See, merrn dörch de Girenz vun

Mord. de tein Städte. Matth. 15, 29.

22. Spißboverie, Giez, Bosheit, 32. Un ſe brochen en Doven

Falſchheit, Untucht, Afgünſtigkeit, to Em, de dar ſtumm weer, un

Gottesläſterung, Hoffahrt, Unver- ſe beden Em , dat He de Hann

nunft. up em lä . Matth. 9, 32. Lut. 11 , 14.

23. Au düſſe böſen Saken gaht 33. Un He neem em vun dat

vun binnen rut , un makt den Volk alleen, un lä em de Finger

Minſch gemeen . in de Ohrn, un ſpått ut un

24. Un He ſtunn up, un gung rögde ſin Tung an. Marf. 8, 28.

vun dar in de Grenzen vun Tyrus 34. Un ſeeg up na den Himmel,

un Sidon ; un gung in en Hus, ſüfz un ſprok to em : Hephata !

un wul dat Nüms weten laten, dat is : doh di apen ! Joh. 11 , 41 .

un kunn doch nich verborgen weſen . 35. Un alsbald dän ſif ſin Ohrn

25. Denn en Fru harr vun Em up, un dat Band vun ſin Tung

hört , de ehr lütt Dochter en un- war los, un he ſproť recht.

reinen Geiſt harr, un ſe kcem, un 36. Un He verbo ſe, ſe ſchulln

full dal to Sin Föt. dat Nüms ſeggen . Awer je mehr

26. (Un dat weer en griechiſche He dat verbeeden dä, deſto mehr

Fru ut Syrophönice . ) Un ſe be' bredten ſe bat ut.



Cv. Marci 7. 8 . 71

37. Un verwunnerten ſiköwer 11. Un de Phariſäers gungen

de Maten, un ſproken : He hett rut, fungen an, ſik mit Em to

dat Auns wol makt ; de Doven befragen , verföchten Em, un be

makt He hörn, un de Stummen gehrten vun Em en Teken vun den

ſpreken . 1. Moj. 1 , 31. Himmel. Matth. 12, 38. Mart. 16, 1 .

12. Un He ſüfz in Sin Geiſt ,
Dat 8. Kapitel.

un ſprok: Wat ſöcht doch düt

1 .

I'
' o de Tied, as deel Volk Geflecht Teken ? Wahrlich, Ik

dar weer, un harrn nicks ſegg ju : Düt Geflecht ward keen

to eten , reep JEſus Sin Jüngers Teken geven .

to Sik, un ſproť to ſe : 13. Un He verleet ſe , trä wedder

2. Mi jammert dat Volk, denn in dat Schipp un fohr heröwer.

ſe ſünd nu dree Dagʻ bi Mi bleven , 14. Un ſe harrn vergeten , Brod

un hebbt nids to eten. mit fik to nehmen, un harrn nich

3. Un wenn It ſe hungrig vun mehr mit ſit up dat Schipp, as

Mi to Hus gahn leet, warn ſe een Brod . Matth. 16, 5. 6.

up den Weg verſmachten . Denn 15. Un He befohl ſe, un ſprok:

wete weern vun wieden kamen. Seht to, un ſeht ju vör vör de

4. Sin Jüngers antworten Em : Phariſäers ehrn Suerdeeg un vör

Wo nehmt wi hier Brod her in Herodes ſin Suerdeeg.

de Wüſtenie, dat wi ſe ſatt makt ?
Matth. 16, 6. Luk. 12, 1 .

5. Un He frog ſe : Wa veel Brod
16. Un ſe dachen hen un her,

hebbt ji ? Se ſproken : Söven .
un ſproken unner eenanner : Dat

6. Un He befohl dat Volk, dat is, wiel wi keen Brod hebbt .

dat ſit up de Eer lagern dä. Un
17. Un JEſus verneem dat, un

He neem de ſöven Bröd, ſprok dat iprok to ſe: Wat bekümmert ii

Dankgebet daröwer un brot ſe, un iu doch, dat ji keen Brod hebbt?

gev ſe de Jüngers, dat ſe Deſül- Verſtaht ji denn nod nics, un

ven vörleggen dän ; un ſe län ſeſünd ji noch nich verſtännig? Hebbt

dat Volk vör. ji noch en verblendt Hart in ju ?

Mart. 6, 52. Lut. 24 , 25

7. Un ſe harrn en beten Fiſch ; un
18. Hebbt Ogen, un ſeht nich,

He ſprok dat Dankgebetdaröwer,un un hebbt Ohrn, un hört nich ?

befohl, deſülvigen ok uptoðregen. Un senkt nich bar an?

8. Se eten awer un warn ſatt; |19. As Ik fief Bröd brok unner

un neemen de öwrigbleven Krö- Fiefduſend , wa veel Körv vull

men up, ſöven Körp vull.

9. Un ſe weern bi veer Duſend, ſproken : Twölf.
Krömen ſammeln ji dar up ? Se

de dar eten harrn ; un He leet Matth. 14, 19. lut. 9, 18. Joh. 6, 9. 13.

ſe pun Sit. 20. As Jk awer de föven brok

10. Un gliek darup trä He in unner de Veerduſend, wa veel Körv

en Schipp mit Sin Jüngers, un vul Krömen ſammeln ji dar up ?

teem in de Gegend Dalmanutha’s. Se ſproken : Söven. Matth. 15, 34.
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21. Un He ſprok to ſe : Wat | De Minſchenſöhn mutt veel lieden,

verſtaht ji denn nicks ? un ward perſmeten warrn vun

22. Un He keem na Bethſaida.de Ölſten un Hohenpreſters un
Un ſe brochen en Blinden to Em , Schriftgelehrten , un dod makt

un beden Em , dat He em anröhrn warrn , un öwer dree Dag’ upſtahn .

much . Mart. 6, 56 . 32. Un He re ' dat Wort frie

23. Un He neem den Blinden un apenbar. Un Petrus neem

bi de Hand un föhr em rut vör Em to ſit, un fung an, Em to

den Flecken, un ſpütt in ſin Dgen, wehren.

un lä Sin Hann up em , un frog 33. He awer dreih Sikum ,

em , ob he wat ſehn dä. leeg Sin Jüngers an, un bedroh

Mart. 7, 32. 33. Joh. 9, 6. Petrus, un ſprok : Gah achter Mi,

24. Un he ſeeg up, un ſprok : duSatan; denn du meenſt nich ,

It feh Minſdhen gahn, as wenn dat göttlich is, ſonnern dat minſch

ik Böm ſeeg.
lich is . 2. Sam . 19, 22.

25. Darna lå Hc nochmal Sin
34. Un He reep to Sik dat Volk,

Hann up fin Ogen , un befohl ſamt Sin Jüngers, un ſprok to

em , noch eenmal to ſehn . ùn helehr: Wer Mi nafolgen wil, de

war wedder torecht brodt, dat he verleugne ſit ſülbſt, un nehm ſin

Aïns (charp ſehn kunn.
Krüz up fik, un folg Mi na.

26. Un He ſchick em na Hus, un
Matth. 16, 24 .

ſprok : Gah nicy rin in den Flecken , 35. Denn wer fin Leven be

un ſegg dat of Nüms darin .
holn will, de ward dat verleern ,

Mart. 7, 36 .

27. Un JEſus gung rut, un Sin un wer ſin Leven verlüft um Mii

Jüngers , in de Märkte vun de un dat Evangelium willen , de ward

Stadt Cäſarea Philippi . Un up
bat beholn . Matth. 10, 39.

den Weg frog He Sin Jüngers ,
36. Wat hölp dat den Minich,

un ſproť to je: Wat jeggt de wenn he de ganze Welt gewinnen dä,

Lüd, dat JX bün ? Matth. 16, 13.
un neem an ſin Scel Schaden ?

28. Se antworten : Se ſeggt,
37. Oder wat kann de Miních

Du büſt Johannes de Döper, geven , darmit he ſin Seel in

weke ſeggt, Du büſt Elias , meke löſen kann ?

ſeggt
, Du büſt een vun dé Pro- 38. Wer ſik awer vör Mi un

pheten .
vör Min Wör’ ſchamt unner düt

29. Un He ſprok to ſe : gi ehebrekeriſch un fündige Geſlecht,

awer, wat ſeggt ii
, dat gk bün ? vör de ward fik den Minſdienſöhn

Do antworte Petrus, un ſprot ichamen , wenn He kamen ward in

to Em : Du büſt Chriſtus . Sin Vader Sin Herrlichkeit mit

Joh. 1 , 49 . de billigen Engeln .

30. Un He droh je, dat ſe Kap. 9 v . 1. Un He ſprok to

Nüms vun Em ſeggen ſchulln. ſe : Wabrlich, It ſeeg ju : Hier

31. Un fung an , ſe to lehrn: lſtaht weke , de ward den Dod
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em

ſe ?

nich ſmeden, bet dat ſe ſehn GOtt 12. He antworte awer, un ſprok

Sin Riek mit Kraft kamen . to ſe : Elias ſchal ja vörher kamen ,

Matth. 16, 28. ful. 9, 27. un Alln8 wedder torecht bringen ;

Dat 9. Kapitel. darto de Minſchenföhn ſchall veel

2 .
Un na föß Dag’ neem JE- lieden , un veracht warrn , as dar

ſus to Sit Petrus, Ja- idreven ſteiht.

kobus un Johannes, un föhr ſe 13. Awer gk ſegg ju : Elias

up en hogen Barg biſiet alleen , is kamen, un ſe hebbt an

un verklär Sik vör ſe . dahn, wat ſe wulln, gliek as vun

3. Un Sin Kleder warn hell, em ſchreven ſteiht. Matth. 11 , 14 .

un heel witt, as de Snee, dat 14. Un He keem to Sin Jün

keen Farver up de Eer ſe ſo witt gers, un reeg veel Volk um ſe ,

maken kann. Matth. 28 , 3. un Schriftgelehrte, de fit mit ſe

4. Un dar keem Elias mit Moſes befragen dän .

un unnerheel ſik mit Jeſus. 15. Un ſogliek, as al dat Volk

5. Un Petrus antworte un ſprok Em ſeeg , derwunnern ſe ſik, lepen

to JEjus : Nabbi , hier is gut weſen , to Em , un gröten Em.

lat uns dree Hütten maken, Di
16. Un He frog de Schrift

een , Moſes cen un Elias een .
gelehrten : Wat ſtriet ji ju mit

6. He wuß awer nich, wat he

reden dä, denn ſe weern ganz ver- 17. Een awer mank bat Volt

bieſtert.
antworte, un ſprok : Meiſter ik

7. Un dar keem en Wolk, de hef Min Söhn herbrocht to Di ,

öwerſchatt ſe . Un en Stimm ſchau Se hett en ſprakloſen Geiſt;

ut de Wolk, un ſprok : Düt is Matth. 17, 14. lut. 9, 38.

Min leeven Söhn ,den ſchüllt ji hörn ! 18. Un wenn be em fat krigt,

Matth. 3, 17.

8. Un bald darna ſeegen ſe um
denn ritt he em, un ſchümt, un

ſit, un ſeegen Nümsmehrasalleen gnirſdt mit de Tähn , un he tehrt

JEſus bi ſe .
af . It hef mit Din Jüngers

9. As je amer den Barg dal ſpraken, dat ſe em utdrievt, un
ſe künnt dat nich.

gungen , verbo JEſus ſe, dat je

Nüms ſeggen ſchuln, wat ſe ſehn , 19. He antworte em awer , un

harrn, bet de Minſchenſöhn medder ſprok: O, du unglödig Geflecht,

upſtahn weer vun de Doden. ma tang ic ºf mit iu Lieben ?

10. Un ſe beheeln dat Wort bi Bringt em her to Mi.

fit, un befrogeu ſik unner enanner : 20. Un ſe brochen em her to

Wat is doch dat Upſtahn vun de Em. Un ſogliek, as Em de Geiſt

Doben ? ſehn dä, reet he em , un full up

11. Un ſe frogen Em , un ſpro- de Eer, un wölter ſik un de Schum

ken: Seggt doch de Schriftgelehrten ,ſtunn em vör den Mund.

dat Elias vörher tamen mutt ? 21. Un He frog ſin Vader : Wa
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dar glovt.

lang is dat, bat em düt wedder- gers, un ſprok to ſe : De Min

fahrn is ? He ſprok : vun Kind up ; ſchenföhn ward överantwort warrn

22. Un oft hett he em in dat in de Minſchen ehr Hann , un ſc

Füerun in dat Water ſmeten , ward Em bod maken ; tin wenn

dat he em umbroch. Kannſt Du He dod makt is , ſo ward He an

awer wat , ſo erbarm Di över den drütten Dag upſtahn.

Matth. 17, 22.
uns, un help uns.

32. Awer ſe verſtunnen dat Wort
23. JEſus awer {proť to em :

Wenn du gloven kunnſt." ane nich, un fürchten ſit, Em to fragen .

Saten fünd för den möglich, be
33. Un He keem na Kapernaum.

Un as He to Hus weer, frog He

24. Do ſchreeg dat Kind ſin ſe: Wat harrn ji mit enanner up

Vader mit Thranen, un ſprok: den Weg ?

Ik glov, leeve HErr, help min
34. Se awer ſwegen ſtill; denn

Unglov ! Lut. 17, 5. ſe harrn mit enanner up den Weg

25.As nu JEſus ſehn dä, dat ſtreden, wer de grötſte weer.
Matth. 18, 1. lut. 9, 46.

dat Volk toleep, bedroh He den 35. Un He ſett Sik, un reep

unreinen Geiſt, un ſprok to em : de Twölf, un ſprok to ſe : Wenn

Du ſprakloſe un dove Geiſt, Ik jemand se eerſte weſen will, de

befehl di, dat du vun em utfahrſt
, ichall de leşte wejen vör all, un

un fahrſt dun nu an nich mehr an chr Fenecht.

in em.

26. Do dreeg he, un reet em
36. Un He neem en lütt Kind,

un ſtel dat merrn mank le, un
heel, un fahr ut . Un be war as

weer he dod, dat ok veele jän : Füß dat un ſprok to ſe:

He is doo . 37. Wer ſon lütt Kind annimmt

in Min Nam, de nimmt Mi an ,

27. JEſus awer greep em bi
un wer Mi annimmt, de nimmt

de Hand un rich em up, un he
nich Mi an, ſonnern den, de Mi

28. Un as He to Hus keem,
ſchickt hett.

38. Johannes awer antworte Em,
frogen Em Sin Jüngers alleen :
Worum kunnen wiem nich ut

un ſprok : Meiſter, wi ſeegen een,

de drev Düvels in Din Nam ut,
brieven ? Matth. 17, 19.

Un

29. Un He ſprof : Düſſe Art wi verboden dat em darum , dat
de uns nich nafolgen dä.

kann up keen Wies anners ut he uns nich nafolgen då.

fahrn, as dörch Beden un Faſten. Luł. 9, 49. 4. Moj. 11 , 27. 28.

30. Un ſe gungen vun dar weg 39. JEſus awer ſprok : Ji ( chüllt

un gungen förch Galiläa , un em dat nid verbeeden . Denn dar

He wull nich, dat dat Jemand is Nüms, de en Wunner dohn kann

weten ſchuli. in Min Nam, un mag öwel vun

31. He lehr awer Sin Jün- |Mi reden . 1. Kor. 12, 3.

ſtunn up .
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40. Wer nich gegen uns is, de 50. Dat Solt is gut; wenn

is för uns . Matth. 12, 80. awer dat Solt dumm ward, womit

41. Wer ju awer en Beker ward man denn ſolten ? Heft Solt bi

Water to drinken gift in Min ju, un hebbt Freden mank ju.

Nam , darum, dat ji Chriſtus to
Matth. 5 , 13. Lut. 14, 34.

hört ; wahrlich, Ik leggju , dat
Dat 10. Kapitel.

ward em nich unbelohnt blieven .

Matth. 10, 42.

1. UnHe mak Sik up, un
42. Un wer een vun de Lütten , keem vun dar in de Ort

de an Mi glovt, Argernis gift , lichaften vun dat jüdiſche Land, up

den weer dat beter, dat em en gündſiet vun den Jordan, un dat

Mölſteen an ſin Hals hangt war, Volk gung wedder in Hupen to

un he in den See ſmeten war. Em, un as Sin Gewohnheit weer,

Matth. 18, 6.

43. Wenn di awer din Hand " 2. un de Phariſäers treden to Em ,
lehr He ſe. Matth. 19, 1 .

Argernis geven deiht, ſo hau ſe
af. Dat is för di Beter, fat su un frogen Em , ob en Mann fik

as en Kröpel to dat leven ingeihſt. Ichceben kunn vun fin Fru , un

as datdu twec Hann heſt un fahrſt) 3. He antworte awer, un ſprok:
verſöchten Em darmit.

in de Höll , in dat ewige Füer; Wat hett ju Moſes befahln?

Matth. 5 , 30. Mart . 18, 8.

44. Dar ehr Worm nich ſtarvt, Taten,enScheedebref to ſchrieven ,
4. Se ſproken : Moſes hett to

un ehr Füer nich utgeiht.
un fik to ſcheeden.

Jeſ. 66, 24 .

5. Moj. 24 , 1. Matth. 5, 31 .

45. Wenn di din Fot Argernis 5. JEſus antworte un ſprok:

geven deiht, ſo hau em af. Dat is di Wegen iu Hartens Hartigkeit

beter, dat du lahm to datLeven in- hett he ju fon Gebot ſchreven.

geihſt, as dat du twee Föt harrſt, un
6. Awer vun Anfang vun de

warrſt in de Höll ſmeten, in datewigeKreatur hett ſe GOtt (dapen een

Füer ; Matth. 18, 8 .

46. Dar ehr Worm nich ſtarvt, 7. Darum ward en Miních ſin
Mann ur een Fru . 1. Moj. 1 , 27.

un ehr Füer nich utgciht. Vader un Mober verlaten , un

47. Wenn di din Dog Argernis warð fin Fru anhangen .

geven deiht, ſo ſmiet dat vun di. Matth. 19, 5 .

Dat is di beter, dat du eenögig in 8. Un de twee ward een Fleeſch

GOttes Riek ingeihſt, as dat du twee weſen. So ſünd ſe nu nich twee,

Ogen heſt, un warrſt in dathölliſche ſonnern een Fleeſch. 1. Ror . 6, 16.

Füer ſmeten ; Matth. 5 , 29. 9. Wat denn GOtt toſamenfogt

48. Dar ehr Worm nich ſtarvt, hett, dat ſchall de Miních nich

un ehr Füer nich utgeiht. ſcheeden. Matth. 19, 6 .

49. Dat mutt alltomal mit Füer | 10. Un to Hus frogen Em Sin

ſolten warın , un al sat Opfer Jüngers noch eenmal um datſülvige.

ward mit Solt ſolten . 3. Moj. 2, 13. 11. Un He ſprok to ſe : Wer
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ſik ſcheedt vun ſin Fru , un friet | 21. Un JEſus ſecg em an, un

en anner, de brickt de Eh an ehr ; harr em leef, un ſprok to em : Eens

Matth. 5 , 32. fehlt di . Gah hen, verkop Auns,

12. Un wenn ſit en Fru ſcheedt wat du heſt, in gev dat de Ar

vun ehrn Mann , un friet en men, ſo warrſt du en Schaß in den

annern, de brickt ehr Eh. Himmel hebben ; un kumm, folg

13. Un ſe brochen lütte Kinner Mi na, un nimm dat Krüz up di .

to Em, dat He ſe anröhrn dä. De
Matth. 6, 20. lut. 12, 33.

Jünger8 awer fahrn de bös an,
22. He awer war trurig öwer

de ſe drogen. be Red, un gung trurig darvun ,

Matth. 19, 13 , 14. lut . 18, 15.
denn he harr veele Göder.

14. As dat awer JEſus ſehn dä,
23. Un Jeſus ſeeg Sik um ,

war He unwillig, un ſprok to ſe: un ſprok to Sin Jüngers : Wa

Lat de lütlen Kinner to Mi kamen war ward de Rieken in dat Riek

un wehrt ſe nich; denn ehr is GOttes kamen.

GOtt Sin Riek . 24. De Jüngers awer verfehrn

15. Wahrlich, It jegg ju : Wer fik öwer Sin Red . Awer Jeſus

GOtt Sin Nieť nich empfangen antworte weddcrum , un ſprok
dciht as en lütt Rind, de ward to fe: Leeve Kinner , wa ſwar

nich rin kamen . Matth. 18, 3.
is dat, dat de, de ehr Vertrun

16. Un He neem ſe an Sin up Niekdom ſetten doht, in dat

Hand, lå de Hann up je, unſe- Rick GOttes kamt !
Pf. 62, 11. 1. Tim. 6, 17 .

gen ſe . Mart. 9 , 36. Matth, 19, 15.
25. Dat is lidier , dat e. Ka

17. Un as He rutgahn weer meel dörch en Nadeloog gahn dä,

up den Weg, leep een vörut, knee as dat en rief Minſch in GOtt

vör Em dal, un frog Em : Min Sin Niek kamen deiht.

gude Meiſter, wat ſchall it dohn, 26. Se verfehrn Sit awer noch

dat ik dat ewige leven arven doh ? veel mehr, un ſproken unner een

Matth. 19, 16. lut. 18, 18.
anner : Wer kann denn ſelig warrn?

18. Awer JEſus ſprok to Em :
27. JEſues awer ſecg ſe an, un

Wat heetſt du Mi gut? Nüms iprok : Bi de Minſchen is dat

is gut, denn de eenige GOtt.

19. Du wectſt ja de Gebote wol: denn alle Dinge fünd möglich bi
unmöglid), awer nich bi GOtt ;

Du ſchaſt nid ehebreken. Du ſchaft Gott.
Lut. 1. 37.

feen dod maken. Du chaſt nich

28. Do ſä Petrus to Em : Süb,

ſtehlen. Du ſchaſt nich falſch Tüg - wi hebbt Auns verlaten , un ſünd

nis reden . Du ſchaft Nüms be- Di nafolgt .

dregen. Ehr din Vader
Vader un Matth. 19, 27. lut. 5 , 11. 18, 28.

Moder. 2. Mol. 20, 12. 5. Moſ. 5, 16. 29. JEſus antworte, un ſprok :

20. He antworte awer, in ſprok Wahrlich , It ſegg ju : Dar is

to Em : Meiſter, dat hef ik Allns Nüms, wenn he verlett Hus, oder

holn vun min Jugend up . Bröder , oder Sweſtern , oder
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Vader oder Moder, um Minet- 38. JEſus awer· ſproť to ſe :

willn, un um dat Evangelium willn , Ji weet nich, wat ji beden doht .

30. De nich hunnertfältig em- Könnt ji den Kelch drinken , den

pfangen deiht, nu in düſſe Tied, Ik drinken doh, un ju döpen

Hüſer, un Bröder, un Sweſtern, laten mit de Döp, dar It init

un Moder, un Rinner, un À cer,böfft ward ?

mit Verfolgungen, un in de to
Matth. 20, 22. Lut. 12, 50.

künftige Welt dat ewige Leven. 39. Se ſproken to Em : Ja,

31. Veele awer ward de Leşten wi künnt dat wol. JEfus awer

weſen, de de Eerſten ſünd, un de Eer-ſprok to ſe : Twar warð ji den

jten weſen, de de Leşten ſünd. Kelch drinken , den gk drink, un

Matth. 19, 30. Mart. 20, 16. lut. 13,30. döfft warrn mit de Döp, dar JE

32. Se weern awer up den Weg mit döfft ward ; Apoft. 12, 2 .

un gungen rup na Jeruſalem ; un 40. Awer to ſitten to Min rechte

JEſus gung vör ſe her, un ſe un linke Hand, ſteiht Mi nich

verfehrn fit, folgten Em na, un to, ju to sjeven , ſonnern weken

weern bang. Un JEſus ncem dat bereitet is . Matth. 25, 34.

awermals de Twölf to Sik, un 41. Un as dat de Tein hörten,

ſå ſe , wat Em wedderfahrn war : warn je unwillig öwer Jakobus

Matth. 17, 22.

un Johannes .
33. Seht, wi gaht rup na Je

42. Awer JEfus recp ſe , un
ruſalem , un de Minſchenſöhn ward
överantwort waren de Hoben- iprok to je: Jiweet, dat dewelt

lichen Fürſten herrſchen doht, un
preſters un Schriftgelehrten , un

je ward Em verdammen to ben
de Mächtigen mank ſe Gewalt

Dod , un ömerantworten de Heiden.
hebbt . Matth. 20, 25. lut. 22, 25.

Matth . 16, 21 . 43. Awer jo dal dat mank ju

34. De ward Em verſpotten nich weſen ; ſonnern wer grot

un geißeln, un Em anſpiegen , un warrn will mank ju, de ſchat ju

dod maken ; un an den drütten Deener weſen .

Tag ward He wedder upſtahn. 44. Un wer mank ju will de

35. Do gungen to Em Jakobus Vörnehmſte weſen, de ſchall all ehr

un Johannes, Zebedäus ſin Söhns , Knecht weſen. 1. Bet. 5, 3.

un ſproken : Meiſter, wi wüllt, 45. Denn of de Minſchenföhn

dat du uns deihſt, wat wi Dil is nich kamen, dat He Sik deenen

beden ward . Matth. 20, 20. lett, ſonnern dat He deenen deiht,

36. He ſprok to ſe : Wat wüllt un gev Sin Leven to en Be

ii , dat Jť ju dohn ſchau ? tahlung för veele . Matth. 20, 28.

37. Se ſproken to Em : Gif | 46. Un ſe keemen na Jericho.

uns, dat wi ſitt, de een to Din |Un as He ut Jericho gung , He

rechte un de anner to Din linke un Sin Jüngers, un veel Volk;
ť ;

Hand, in Tin Herrlichkeit. dar feet cn Blinden , Bartimäus,
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Timäus fin Söhn, an den Weg, | 3. Un wenn jemand to ju ſeggen

un bcttel. ward : Warum doht ji dat ? 10

Matth. 20 , 29. 30. Lut. 18, 35 .
ſprekt: De HErr brukt dat. So

47. Un as he hörn dä, dat dar warð he dat bald herſchiđen .

JEfus vun Nazareth weer, fung | 4. Se gungen hen, un funnen

he an to ſchrien, un to feggen : dat Fahlen anbunnen bi de Döhr ,

JEſus, Du Söhn Davids , erbarm buten up de Wegſcheed, un löſten

Di ömer mi ! dat af .

48. Un veele bedrohten em, he 5. Un weke , de dar ſtunnen,

idhull ſtill ſwiegen. He awer ſchreeg ſproken to ſe : Wat makt ji, dat

heel veel mehr : Du Söhn Da- lii dat Fahlen losmakt ?

vids, erbarm Di öwer mi ! • 6. ©e fän amet to fe, a8 fe

49. Un JEſus ſtunn ſtill, un JEſus gebaden harr ; un de leten

leet em ropen. Un ſe repen ben dat to .

Blinden, un ſproken to em : Hef | 7. Un ſe brochen dat Fahlen to

guden Moth, ſtay up, He röpt di . JEfus, un län ehr Kleder darup,

50. Un he ſmeet ſin Kleed vun un He ſett Sik darup . Joh. 12, 14.

ſit, ſtunn up, un keem to Jeſus. 8. Veele awer bredten chr Kle

51. Un Jeſus antworte , un der up den Weg , weke hauen

ſproť to em : Wat wult du, dat Telgen vun de Böm , un ſtreuten

Ik di dohn ſchau ? De Blinde ſe up den Weg .

ſprok to Em : Rabbuni, dat ik 9. Un de vöran gungen , un de

ſehend ward. nafolgten , ſchregen un ſproken :

52. JEſus awer ſprok to em : Hoſianna, gelavt weſ ', de dar kummt

Gah hen, din Glov hett di holpen . in den HErrn Sin Namen !

Un ſogliek war he ſehend, un
Joh. 12 , 13 .

folg Em na up den Weg.
10. Gelavt wel dat Riek vun

unſe Vader David, dat bar kummt

Dat 11. Kapitel. in den HErrn Sin Namen ! Ho

ſianna in de Höh !

1. Un as ſe neeg bi Jeruſalem 11. un de HErr gung rin to
keemen , naBethphage un Jeruſalem, un in den Tempel, un

Bethanien, an den Ölbarg, ſchick He beſeeg Auns, un an den Abend

He twec vun Sin Jüngerø, gung He ' rut na Bethanien mit

Matth. 21 , 1. lut. 19, 29. Joh. 12, 12. de Twölf.

2. Un ſprok to ſe : Gaht henGaht hen 12. Un den annern Dag, as ſe

in den Fleđen , de dör ju liggt, vun Bethanien gungen , harr He

un glieť, wenn ji rin kamt, ward Hunger.

ji finnen en Fahlen anbunnen, 14. Un ſeeg en Fiegenbom vun
up dat noch teen Miních ſeten wieden , de bar Bläder barr ; do trä

hett. Löſt dat af un bringt dat He hento, ob He dar wat up finnen

her. Un as He bento kecm,
kunn .
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funn He nicks as blot Bläder, un twiefel nich in ſin Hart,

denn dat weer noch keen Tied, dat ſonnern glov, dat dat geſchehn

Fiegen darup weſen ſchuln . ward, wat he ſeggt, ſo ward dat

14. Un JEſus antworte , unem geſchehn, wat he ſeggt.

ſprok to em : Nu eet vun di Matth. 17, 20 .

Nüms keen Frucht ewiglich ! Un 24. Darum ſegg It ju : Auns,

Sin Jüngers hörn dat . wat ji beden doht in ju Gebet,

15. Un ſe keemen na Jeruſalem . glovt man , dat ji dat kriegen

Un JEſus gung in den Tempel, ward , ſo ward dat ju warrn .

fung an , un drev rut de Ver- Matth. 7, 7 . Mart. 21 , 22. Lut, 11, 9.

köpers un Köpers in den Tempel ; 25. Un wenn ji ſtaht un bedt,

un de Weßlers ehr Diſchen un llo vergevt, wenn ji wat gegen je

de Duvenkrämers chr Stöhl ſtött mand hebbt, up dat oť ju Vader

He um ; Matth. 21 , 12. lut. 19, 45. in den Himmel ju vergev ju Fehlers .

16. Un leet nich to , dat jemand 26. Wenn ji awer nidy vergeven

wat dörch den Tempel drog . ward , ſo ward ju ju Vader,

17. Un He lehr , un ſprok to be in den Himmel is , ju Fehlers

ſe : Steiht dar nich ſchreven : Min of nich vergeven. Matth. 6 , 15 .

Hus ſchall heeten en Bedhus för alle 27. Un ſe keemen nochmal na

Völker ? Ji awer hebbt en Mörder- Jeruſalem . Un as He in den

kul darut makt. 3ef. 56. 7. Jer. 7, 11. Tempel gung, keemien to Em de

18. Un dat keem vör de Schrift- Hohenpreſters un Schriftgelehrten

gelehrten un Hohenpreſters; un un de Ooſten, Matth. 21, 28. lut. 20,1 .

ſe trachten darna, wa ſe Em um- 28. Un ſproken to Em : Ut wat

brochten . Se weern awer bang för för Macht deihſt Du dat ? Un wer

Em, denn all dat Volk verwunner hett Di de Macht geven , dat Du

ſik öwer Sin Lehr . lut. 19, 47.48. lio wat deihſt? 2. Moj. 2 , 14 .

19. Un an den Abend gung Hel 29. JEſus awer antworte, un
rut vör be Stadt. ſprok to ſe : It will ju ok en

20. Un an den Morgen gungen Wort fragen ; antwort Mi , ſo

ſe voröwer, un ſeegen den Fiegen- will jk ju ſeggen, ut wat för

bom, dat he perdrögt weer, bet Macht ik dat doh .
up de Wuddel . Matth . 21 , 20 . 30. Johannes ſin Döp, weer ſe

21. Un Petrus dach daran, un vun den Himmel, oder vun Min

ſprok to Em : Rabbi , ſüh , deichen ? Antwort Mi !

Fiegenbom , den Du verflucht heſt, 31. Un ſe dachen bi ſik ſüloſt,,

is verdrögt. Ebr. 6, 8. un ſproken : Seggt wi, ſe weer

22. JEſus antworte, un ſprok vun den Himmel, ſo ward He

to ſe : Hebbt Glov an Gott. ſeggen : Warum hebbt ji em denn

23. Wahrlich, Jl ſegg ju : wer nich glovt ? Lut. 7, 30.

to düſſen Barg ſeggen dä : „Hev ! 32. Seggt wi awer, ſe weer

di up, un ſmiet di in den Sce | vun Minſchen, ſo fürcht wi uns
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vör dat Volk. Denn ſe gloven 8. Un ſe neemen ein , un maken

all, dat Johannes en rechte Pro- em dod, un ſmeten em rut vör

phet weer. den Wienbarg. Ebr . 13, 12.

33. Un ſe antworten un ſpro- 9. Wat ward nu de HErr vun

ken to JEfus : Wi weet dat nich. den Wienbarg dohn ? He ward

Un Jeſus antworte , un ſprok kamen, un de Wiengarnersum

to je : So ſegg Ik ju of nich, bringen, un den Wienbarg annern

ut mat för Macht Ik ſo wat dob. geven.

Dat 12. Kapitel. 10. Hebbt ji ok nich leſen düſſe

1 . U ' n He fung an , to ſe Görch Schrift: „ De Steen, Sen de Bu

Gliekniſje to reden : En lüd wegſmeten hebbt , de is en

Matth. 21, 42.Minſch plant en Wienbarg, un Edſtecn warn ;

trock bar en Tun rum, un grav 11. Vun den HErrn is dat ge

en Wienpreſſ', un buen Thorn, ichehn, un dat is wunnerlich vör

un dä em ut an de Wiengarners, unſ Ogen ?"

un trock öwer Land. 12. Un ſe trachteten Barna, wa ſe

Pf. 80, 9. Jeſ. 5. 1. Matth. 21 , 33.
Em grepen, (un weern doch bang

2. Un ſchick en Knecht hen,vör dat Volk, denn ſe verſtunn,

as de Tied keem, to be Wien- dat He up ſe düt Glieknis redt

garners, dat he vun de Wien- barr; un je leten Em, un gungen

garners neem vun de Wiendrupen .
barvun.

Matth. 14. 5.

3. Se neemen awer , un
13. Un ſe ſchicken to Em weke

ſlogen em , un leten em lerrig vun de Phariſäers ehr un Hero

vun ſik.
des ſin Decners, dat ſe Em fungen

4. Awermale idhick he to fe in Worten.

en annern Knecht ; denſülven ſmeten
Matth . 22, 15. Luk . 20, 20.

je an den Kopp mit Steen, un
14. Iin ſe koemen, un ſproken

leten em mit Schimp vun fik .
to Em : Meiſter , wi weet , dat

5. Awermals ſchick he en an- Du wahrhaftig büſt, un fragſt na

nein ; denſülven maken ſe dod : Nüms. Denn Du kümmerſt Di um

un vecle annere, weke ſlogen ſe, dat Anſehn vun de Minſchen nidh,

weke maken je dod .
fonnern Du lehrſt den Weg GOttes

6. Do harr he noch en eenzigen recht. Is dat recht, dat man den

Söhn , de weer em leef; den ſchic Kaiſer Stüer gift , oder nich ? Sdüllt

he tolegt ok to je, un ſprok: wi em geven, oder nich geven ?

Se ward fik vör min Söhn | 15. He mark awer chr Heuchelie,

idhuen.
7. Awer deſülven Wiengarners un ſprok to ſe: Wat verſöft jí

? Mi
ſprofen unner eenanner : Düt is

de Arv, lat uns em dod maten, her, dat Jť em ſeh .

ſo ward dat Arv uns weſen .
16. Un ſe brochen Em en. Do

Bi. 2, 2. 8. Matth. 26 , 8. ſprof He : Wokeen ſin Bild un

em



Ev. Marci 12. 81

Upſchrift is dat ? Se ſproken toward vun de Doden, hebbt ji dat

Em : Den Kaiſer ſin. nidh left in dat Bok Moſes, as

17. Do antworte Jeſus, un GOtt bi den Buſch to em fä , un

(prof to ſe : So gevt den Kaiſer, liprok : „Ik bün Abraham ſin GOtt,

wat den Kaiſer ſin is, un GOtt, Sjaak fin GOtt, un Jakob fin

wat GOtt Sin is . Un ſe ver- GOtt ?" 2. Moſ. 3, 6.

wunnerten fik öwer . Em . 27. GOtt is awer nich de Doben

18. Do treden de Sadducäer to chr GOtt, ſonnern de Lebendigen

Em, de Sarför holt , dat keen Up- ehr GOtt. Darum ſünd ji heel

erſtahung is ; de frogen Em , un in Bieſternis.

ſproken : Matth. 22, 23. Jul. 20, 27.228. Un een vun de Schriftge

19. Meiſter, Moſes hett uns Ichrten , de ſe tohört harr, as ſe

ſchreven : Wenn Een ſin Broder fik mit cnanner befrogen , trä to

ſtarpt, un lett en Fru na , un Em , un ſeeg, dat He ſe fien ant

lett keen Ninner na , ſo ſchall ſin wort harr, un frog Em : Wat för

Broder düſſe Fru nehmen , un ſin een is dat vörnehmſte Gebot vör

Broder Nakamen tügen . alle ? Matth. 22, 35. Luf. 10, 25.

5 Moj. 25 , 5. Matth. 22, 24. lut. 20, 28 . 29. JEſus awer antworte em :

20. Nu ſünd dar jöven Bröder Dat vörnehmſte Gebot vör alle

weſt. De eerſte neem en Fru ; de Gebote is dat : Hör, Jsrael, de

ſtorv in leet keen Nakamen na . HErr, un GOtt, is in eenigen

21. Un de anner neem je, un GOtt ; 4. 5.

ſtorv , un leet of keen Nakamen 30. Un du ſchaſt Gott, din

nà . De frütte desglieken . HErrn, leef hebben vun ganzen

22. Un alle löven neemen ſe, Harten, dun ganze Seel, vun

un lccten keen Nakamen na. To- ganzen Gemöth, un vun all din

Ictzt na allen ſtorv de Fru ok. Kräfte . Dat is dat vörnehmſte

23. Nu in de Uperſtahung, wenn
Gebot . Matth. 22, 37. Luk. 10, 27.

ſe wedder upſtaht, wokcen vun düſſe 31. Un dat anner is em lief :

ſin Fru ward ſe weſen ? Denn Du ſchaft din Neegſten leef hebben

jöven hebbt ſe ton Fru hatt. as di ſülvſt. Dar is keert anner

24. Do antworte Jejus, un gröter Gebot as düſſe.

ſprok to ſe : js dat nich alſo ? 3. Moj.19, 18. Math.22, 39. 3oh. 13 ,34.
Gal . 5, 6. 14 .

Ji irrt jul , darum , dat ji nich Mart. 6, 2. Eph. 5 , 2 . 1. Theſſ. 4, 9 .

weet vun de Særiſt, noch vun 32. Un de Schriftgelehrte ſprof
GOtt Sin Kraft . to Em : Meiſter, Du heſt wahrlich

25. Wenn ſe vun de Doden up recht redt ; denn dar is Een GOtt,

ſtahn ward, ſo ward ſe nich frien , un is keen anner as He .

noch ſik frien laten , ſonnern ſe
5. Moj. 4 , 35. 6, 4. 34. 45, 6 .

ſünd as de Engeln in den Himmel. 33. Un denſülven leef hebben

Matth 22, 30 . vun ganzen Harten, vun ganzen

26. Awer dat je wedder upſtahn Gemöth, vun ganze Seel , un vun

5. Moj.

6
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allen Kräften, un ſin Neegſten ( fru, un lä twee Scherflein rin, de

leeven as ſit fülbſt, dat is mehr makt een Penning.

as Brandopfer un alle Opfer. 43. Un He reep Sin Jüngers

34. As JEſus awer ſeeg, bat to Sił, un ſprok to ſe : Wahr

he vernünftig antworten dä, ſprok lich , il ſegg ju : Düſſe arme

He to em : Du büſt nidy wiet af Wetfru bett mehr in den Gottes

vun GOtt Sin Riek. Un dar kaſten leggt as alle, de darin leggt

dorf Em Nüms wieder fragen. hebbt.

35. Un JEſus antworte un
44. Denn ſe hebbt all vun ehr

ſprok, as He lehrin denTempel: 1 Öwerfloth rinleggt,rinleggt , düſſe awer

Wa ſeggt de Schriftgelehrten, bett vun ehr Armoth, Auns, wat ſe

Chriſtus is David ſin Söhn ? harr, ehr ganze Nahrung rinleggt.

Matth. 22, 42. lut. 20 , 40.

36. He awer, David, ſpriđt dörch
Dat 13. Kapitel.

den hiligenGCiſt: DeHErrhett 1. Un asHe utdenTempel
ſeggt to min HErr : Sett di to gung , ſproť een vun

Min rechte Hand, bet dat St Sin Jüngers to Em : Meiſter,

Din Fiende legg to Din Föt füh, wat för Steen un wat för

ehr Schemel . en Gebüd ' dat is !

Pf. 110, 1. Matth 22, 44,
2. Un JEſus antworte , un

37. Dar nennt Em ja David ſprok to em: Sühſt du wol al

ſin HErr ; woans is He denn / Süt grote Buwark ? Nich een Steen

ſin Söhn ? Un veel Volt hör warð up den annern blieven, de

nich tweibraken ward. lut. 19, 44.

38. Un He lehr ſe, un ſprok 3. Un as He up den Ölbarg ſeet,

to ſe : Seht ju vör vör de Schrift- den Tempel gegenöwer, frogen Em

gelehrten , de in lange Kleder gaht, beſonners Petrus un Jakobus un

un iat ſik geern up den Markt Johannes un Andreas :

gröten . Matth. 23, 8. Luk. 11, 48. 20, 46.

39. Un ſitt geern baben an in 4. Segg uns, wannehr ward dat

de Scholen, un öwer Diſc bi dat Aůns geſchehn ? un wat ward dat
Abenbeten . Teken weſen , wenn dat Allns dal

40. Se fret de Wetfruen ehr vollendt warın ?

Hüſ' , un ſprekt to en Schien lange 5. JEſus antwort ſe, un fung

Gebete . Deſülven ward darum mehr an to ſeggen : Seht to, dat ju

Verdamnis kriegen . Matth. 23, 14. Nüms verföhrn deiht !

41. Un Jeſus ſett Sif den Got- 6. Denn bar ward veele inner

teskaſten gegenöwer, un ſeeg, woans Min Nam kamen , un ſeggen :

dat Volk Geld in den Gotteskaſten „ Ik bün Chriſtus , " un ward

leggen ti. Un veele Rieke lä’n veele verföhrn . Jer. 14 , 14 .

veel rin . 2. Kön . 12, 9. lut. 21, 1 . 7. Wenn ji awer hörn ward vun

42. Un dar keem en arme Wet- Kriegen un Gerüchten vun Kriegen,

Em geern .

Put. 21. 7.
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ſo ward nich bang, dat mutt ſolhett, dat he ſteiht, dar he nich

geſchehn. Awer dat Enn is noch ichal , (wer Süt leſ't, de mark

nid dar. darup) ; wer denn in Judäa is, de

8. Dar ward een Volt gegen flücht fitup de Bargen. Matth. 24 , 13 .

dat anner upſtahn, un een König- 15. Un wer up dat Dack is , de

riet ömer dat anner. Un ward ſtieg nidh dal in dat Hus, un

geſchehn Eerdbeven hier un dar, un kam nich rin , wat to halen ut

ward weſen düre Tied un Sdhrecken. dat Hus .

Dat is de Anfang vun de Noth . / 16. Un wer up dat Feld is, de

Matth. 24 , 7.
wend ſił nich um , ſin Sleder to

9. Ji awer ſeht ju vör ! Denn
halen.

he ward ju merantworten vor
17. Weh awer de Swangern un

be Rathüß un Scholen, un jilde, weke finner an de Boſt hebbt
möt ſla'n warrn , un vör Fürſtento de Tied !

un Könige möt ji föhrt warrn
18. Bedt awer, dat ju Flucht

um Mintwilln, to en Tügnie nich geſchehn mag in den Winter.
öwer ſe .

19. Denn in düſſe Dag' ward
Matth. 24, 9. lut. 21 , 12. Joh. 16, 2 .

10. Un dat Evangelium muttion Drövniſſe weſen, as ſe niemals

vörher predigt warrn man alle weſt ſünd vun Anfang up de

Bilter. Kreaturen , de GOtt ſchapen hett ;

11. Wenn ſe ju nu wegföhrn un as of nich warrn ward.
Dan 12, 1. Joel 2, 2 .

un öwerantworten ward, ſo makt | 20. Un wenn de HErr düſſe

ju teen Sorg, wat ji reden ſdüllt, Dagʻ nich affört harr, war keen

un bedenkt ju nich vörher, ſonnern Minjo ſelig. Awer wegen de Ut

wat ju to düſje Stunn geven wählten, de He utwählt hett, hett

ward, dat redt . " Denn ji ſünd He düſſe Dag’ affört.

dat nich, de dar reden doht, ſon- 21. Wenn nu Jemand to de

nern de hillige GEiſt.
Tied to ju ſeggen ward : „ Süh,

Matth. 10, 19. Lut. 12, 11 .

12. Dar ward awer cen Broder hier is Chriſtus, ſüh, dar is He,

den annern öwerantworten to den ſo glovt dat nid).

Matth. 24, 23. lut. 17, 23 .

Dod , un de Vader den Söhn, 22. Denn dar ward ſit erheven

un de Kinner ward ſit upſetten falſche Chriſtus un falſchePropheten,

gegen de öllern , un mard ſe dobbe Teken in Wunner Soht, dat

maken helpen .
ſe ok de Uterwählten verföhrn

13. Un ji warð haßt warrn vun muchen, wenn dat möglich wecr.

jedereen um Min Namen willn . 6. Moj. 13,1. Matth . 24,24. lut. 21, 8 .

Wer awer beſtännig blift bet an 23. Ji awer ſeht ju vör ! Süb,

bat Enn, de ward ſelig. Ik hef ju Alns vörher jeggt .

14. Wenn ji awer ſehu ward 24. Awer to de Tied, na düſſe

den Gruel vun de Verwüſtung, Drövniſſe, ward Sünn un Maand

dar de Prophet Daniel vum joggt ehren Sdien verleeri .

0 *
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1

1. U "

neeg bi is .

25. Un de Steern ward vun nich, wenn de Husherr kummt, ob

den Himmel falln un de Him - he kummt up den Abend, oder

melskräfte ward ſit bewegen . to Mitternacht, oder um de Tied

26. Un denn ward ſe ſehn vun de Hahnenkreih, oder Mor

den Minſchenſöhn kamen in de gens ;

Wolken, mit grote Kraft un Herr- 36. Up dat he nich unverwahrens

lichkeit. Dan. 7, 13. kumunt un findt ju ſlapen .

27. Un denn ward He Sin
37. Wat ik awer ju ſegg, dat

Engeln utſchiđen un ward verjam - legg iť to all : Wakt!

meln Sin Uterwählten vun de

veer Winden, vun dat Enn vun
Dat 14. Kapitel.

de Ger bet to dat Enn vun den

In na twee Dag' war dat

Himmel. Matth. 13, 41.

Oſtern , um de Dag’ vun

28. An den Fiegenbom lehrt de föten Brob. Un de Hohens

en Sliefnis . So bald as fin preſters un Schriftgelehrten ſöch

Twiegen ſaftig ward, un Bläder ten , woans ſe Em mit Liſt grepen

kriegt , ſo weet ji , dat de Sommer un dod maken dän.

Matth . 26, 2. lut. 22, 1. Joh. 13 , 1 .

29. Alſo ok, wenn ji ſeht, dat
2. Se ſproken awer : Jo nich

ſo wat geſchüht , ſo weet, dat dat up dat Feſt, up dat dar keen Up

necg vör de Döhr is .
rohrward in bat Volk !

3. Un as He to Bethanien weer
30. Wahrlich, SE ſegg ju : Düt

in Simon den Utſätzigen ſin Hus,

Geſlecht ward nich vergahı , bet

dat düt Auns geſchüht.
un to Diſch jitten dä, dar keem

en Fru , de harren Glas mit

31. Himmel un Eer warð vera underfälſcht an föſtlich Marden

gahn ; Min Wör' awer ward nich water. Un ſe brok dat Glas twei

vergahu. Matth. 24, 35.
am got dat up Sin Ropp.

32. Vun den Dag awer un de Matth. 26,6. lut.7,38. 3oh. 11, 2. 12, 3 .

Stunn weet Nüms, of de Engeln 4. Dar weern cnige, de warn

in den Himmel nich, of de Söhn unwilig, un ſproken : Wat ſchall

nich, ſonnern alleen de Vader. dodh düſſe Unrat ? Matth. 26, 8 .

Matth. 24, 36 . 5. Man funn dat Water för

33. Scht to, wakt un bedt , denn mehr as brec : hunnert Groſchen

ji weet nid ), wenn de Tied is . verkofft hebben , un datjülve.de

Matth. 25, 13. Lut. 12, 40. Armen geven. Un myrrten öwir ſe .

34. Glick as en Minſch, de öwer 6. JEſus awer ſprok: Lat ſe

Land trock, un verleet ſin Hus, un mit Freden ! Wat bekümmert it

gev ſin ſinechts Madyt , en jeden ſe? Se hett en gut Wark ar Mi

ſin Dagwark, un befohl den Döhr- dahn.

wächter, he ſchull waken . ul. 19, 12. 7. Ji hebbt alle Tied Arme bi

35. So wakt nu, denn ji weet liu, un wenn ji wült, tünnt ji
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annern :

ſe wat Gudes donn , Mi awerfun keemen in de Stadt, un funn'

hebbt ji nich alle Ticb . dat, as He ſe ſeggt harr, un be

6. Moj. 15, 11. : reiten Sat Oſterlamm .

8. Se hett dann, wat ſe kunn .
17. An den Abend awer feem

Se is tovör kamen, Min Liek

nam to ſalven to Min Begräfnis. He mit de Twölf. Matth . 26,20.

9. Wahrlich, JE ſegg ju : Wo
18. Un as je to Diſch ſitten

düt Evangelium predigt ward in un eten dän, ſprok Jeſus: Wahr:

alle Welt, dar ward man of dat lich , gk ſegg ju : Een vun ju,

ſeggen to ehr Gedächtnis, wat je de mit Mi eten deiht, ward Mi

nu dahn hett .
verraden . ºut. 22, 21 .

10. Un Judas Jicharioth, een 19. Un ſe warn trurig , un jäi

vun de Twölf, gung hen to be to Em , een na ten

Hohenpreſters , dat he Em per: Bün ik dat ? Un de anner : Bün

raben dä. Matth . 26, 14. lut. 22 , 3 ,4 . it bat ?

11. As je dat hörn, warn ſel 20. He antwort , un ſprok to

froh, un verſproken em Geld to ſe : Een pun de Twölf, de mit

geven . Un he löch, woans he Mi in de Schöddel ſtippt.

Em paßlich verraden kunn. 21. Twar, de Minſchenſöhn geiht

12. Un an den eerſten Dag vun hen, as vun Em ſchreven ſteiht.

de jöten Brode , dar man batWehe awer den Minſch , dörch

Oſterlamm opfern deiht , ſproken weken de Minſchenſöhn verraden

Sin Jüngers to Em : Wo wullt ward . Dat weer denſülven Minſch

Du, dat wi hengaht un toricht, beter, dat he nie gebarn weer .

bat Du dat Oſterlamm eten magſt ? | 22. Un as ſe eten, neem JEſus

Matth 26, 17, Put. 22, 7. 8 .
dat Brod, dank, un brot dat, un

13. Un he ſchick twee gev bat ſe , un ſprok : Nehmt,

Sin Jüngers hen, un ſproť to eet, dat is Min Fleeſch.

ſe : Gaht hen in de Stadt, un Matth. 26, 26. lut . 22, 19. 1. Kor. 11 , 23

ju ward en Minſch in de Möt ka
23. Un neem den Kelch, un

men , de drigt en Kruf mit Wa

ter, folgt em na .
dank, un gev ſe den, un ſe

Luk . 22, 8 .

brunken all barut.

14. Un wo he hengeiht , dar

ſprekt to den Huswirt: De Meiſter ).24. Un He ſprok to ſe : Dat

lett di ſeggen : Wo is dat Gaſt- is Min Blot vun dat nie Teſta

hus, bar jk dat Oſterlamm eten ment, dat vör veele vergaten ward .

doh mit Min Jüngers ? 25. Wahrlich, It ſegg ju, dat

15. Un he ward ju en groten Ik nu fortan nich drinken ward

Saal wieſen, de mit Pulſteis ver: vun de Druven vun den Wienſtock,

verſehn is ; barfülvſt richt för bet an den Dag, dar Jk dat drink

uns to . in GOtt Sin Riek.

16. Un de Jüngers gungen rut, 26. In as ſe den Lofgeſang

vun
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öwer gung .

*

ſpraken harrn, gungen ſe rut andat möglich weer, de Stunn vörs

Sen Ölbarg. Lut. 22, 41 .

Matth. 26, 30. Lut. 22, 39. Joh. 18, 1 . 36. Un ſprok: Abba , Min

27. Un JEſus ſprok to ſe : Vaber, Di is dat Auns möglich,

Ji ward ju inin düſſe Nacht all nimm düſſen Kelch vun Mi ; doch

an Mi argern . Denn bar ſteiht nich mat It wil, ſonnern wat

ſchreven : It warr den Harr ſla'n, Du wult.

un de Schap ward ſit terſtreun. Luk. 1 , 37. Matth. 26, 39. Joh. 6, 38.

Sach. 13 , 7. Matth. 26, 81. 3oh. 16, 32 . 37. Un He tecm, un funn ſe

28. Awer nadem Jk upſtahn bün, ſlapen, un ſproť to Petrus: Si

will jk vör ju hengahn in Ga- mon, ſlöppſt du ? Büſt du nich

liläa. Matth. 26 , 32. in Stand, en Stunn to waken ?

29. Petrus awer ſå to Em : Un 38. Wakt un bedt, dat ji nich

wenn ſe ſit of all argern dän, ſin Anfechtung fallt. De Geiſt

ſo wul gk mi doch nich argern. is willig; awer dat Fleefd is

30. Un Jeſus ſprok to em : (wack. Matth . 26 , 41 .

Wahrlich, Ik legg di, hüt in düſſe 39. Un He gung wedder hen

Nacht, ehr denn de Hahn twee un be', un ſprok Deſülven Wör'.

Mal kreiht, warrſt du Mi dree 40. Un keem wedder, un funn

Mal verleugnen.
ſe awermals ſlapen ; denn ehr

Matth. 26, 34. Qut. 22 , 34. Joh. 18, 38. Ogen weern vull Slap, un

31. He awer redt noch wieder: wuſſen nich, wat ſe Em antworten .

Ja, wenn ik ok mit Di ſtarven 41. Un He keem ton drütten

ſchall, wul ik Di doch nich ver
leugnen. Datſüldig glieken fån Mal, un ſprok to ſe: Ad, wült

ſe all.
ji nu ſlapen un ruhn ? Dat is

32. Un ſe keemen na den Hof, Seht, de Minſchenſõhn ward õmer:

nu nog , de Stunnis tamen .

mit Namen Gethſemane. Un He antwort marrn in de Sünners

ſproť to Sin Jüngers : Sett ju

hier bal, bet dat Ik hengah, un

Matth. 26, 45.ehr Hann.

beden doh.
42. Staht up, lat uns gahn,

Matth. 26,36. lut. 22, 29. 30h. 18 , 1. leht, de Mi verraden deiht, is in

33. Un He neem to Sik Petrus, de Neeg.
Joh. 14, 31.

un Jakobus , un Johannes, un 43. Un gliek, as He noch reden

fung an to bevern un zaghaftig bå, teem herto Judas, een dun

to warrn. de Twölf , un en grot Volt

34. Un ſprok to ſe : Min Seel mit em, mit Swerdters un mit

is bedrðvt bet an den Dod ; hort Stangen vun de Hohenpreſters

ju hier up , un wakt . un Schriftgelehrten un Büſten.

Matth. 26 , 38. Joh . 12, 27 . Matth . 26, 47. fut. 22, 47. Joh. 18, 8 .

35. UnHegung en beten wieder, 44. Un de Verräter harr ſe en

full up de Eer un bed' , dat, wenn | Tcken geven, un ſeggt: Weken it
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küſſen ward, be is dat, den grieptwedder JEſus , up dat ſe Em

un führt Em ſeker af . ton Dod brochen, un ſe funnen nids.

45. Un as He keem, trä he
Matth. 26, 59. Apoft. 6, 13.

glick to Em, un ſprok to Em : 56. Veele geven falſch Tügnis

Rabbi, Rabbi, un küß Em.
wedder Em ; awer ehr Tügniſſe

2. Sam. 20 , 9 . keemen nich öwereen .

46. De annern awer län ehr | 57. Un weke ſtunnen up, un

Hann an Em, un grepen Em . geven falſch Tügnis wedder Em ,

47. Een awer vun de, de darbi un ſproken :

ſtunn , trock ſin Swerdt rut, 58. Wi hebbt hört, bat He jä :

un ſlog den Hohenpreſter ſin Ik will den Tempel, de mit Hann

Knecht, un hau em en Ohr af. makt is, afbreken un in dree Dag’

Matth. 26, 61. lut. 22, 50, en annern bu'n, de nich mit Hann

48. Un JEſus antworte, un makt iş .
Joh . 2, 19.

ſproť to je: ji ſünd utgahn , 59. Awer ehr Tügniſſe keemen

as to en Mörder, mit Swerdten noch nich öwereen.

un mit Stangen, Mi to fangen ; 60. Un de Hohenpreſter ſtunn

49. Ik bün däglich bi ju in up unner je, un frog JEfus,

den Tempel weſt un hef Tehrt, un ſprok: AntwortſtDu nids to

un ji hebbt Minich grepen. Awer dat, wat düſſe wedder Di tügt ?

up dat de Schrift erfüllt war.
61. He awer ſweeg ſtil , un ant

B1 . 69, 10 .
worte nics. Do frog Em de

50. Un de Jüngers verleeten Em Hohenpreſter noch eenmal, un

alle un leepen weg. Biob 19, 13. liprok to Em : Büſt Du Chriſtus,

51. Un dar weer en Jüngling, de Söhn vun den Hochgelavten ?

de folg Em na , beweer mit
Jeſ. 53,

Linn' kledt up de blote Hut;, 62. JEſus awer ſprok: gk bün

un de Jünglings grepen em.
bat. Un ji ward ſehn den Min :

52. He awer leet dat Linn'lichenföhn ſitten to de rechte Hand

fahrn , un leep nakelt barvun. vun de Kraft, un kamen mit de

53. Un ſe föhrn JEfus to Wolken vun den Himmel.
Matth. 24, 30. 26, 64. Lut. 22, 69 .

den Hohenpreſter, darhen toſamen 1. Theſſ. 4, 16.

tamen weern alle Hohenpreſters un 63. Do reet de Hohenpreſter

buſten un Schriftgelehrten. ſin Rock entwei, un ſprok : Wat

Matth. 26, 57. lut . 22, 64. Joh. 18, 13.brukt wi wieder noch Tügen ?

54. Petrus awer folg vun wieden 3. Mol. 10, 6 .

bet in den Hohenpreſter ſin 64. Ji hebbt hört de Gottes

Palaſt; un he weer dar, un feet läſterung! wat dünkt ju ? Se

bi de Knechts un warm ſik bi awer verdammten Em all, dat He

de Dod verdeent harr. Jer . 26, 11 .

55. Amer de Hohenpreſters un 65. Do fungen weke an , Em

be
ganze Rath ſöchen Tügniſſe antoſpiegen , un Sin Angeſicht

7.

dat Füer.
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to bedecken, un mit Füſt to ſla'n , Schriſtgelehrten , darto de ganze

un to Em to ſeggen : Prophezieh Rath, un bunnen JEſus, un föhrn

uns mal ! Un de Knechts ſlogen Em hen, un öwerantworten Em

Em in dat Angeſicht. Matth. 26, 67. Pilatus.

66. Un Petrus weer unnen in Matth . 27, 1. luk. 22, 66. Joh . 18, 28.

den Palaſt; do keem cen vun den 2. Un Pilatus frog Em : Büſt

Hohenpreſter ſin Deenſtdierns rin . Du de Juden ehr König ? He ant

Matth. 26. 69. worte awer, un ſprok to Em : Du

67. Un as ſe ſeeg Petrus ſit leggſt dat . 3oh . 18, 33.

warmen , ſeeg ſe Em an, un ſprok : 3. Un de Hohenpreſters beſchül

Un du weerſt ok mit den JEſus ligten Em hart .

vun Nazareth . 4. Pilatus awer frog Em noch

68. He leugne dat awer, un eenmal un ſprok: Antwortſt Du

ſprok : jk kenn Em nich, weet niđa ? Süh, wo hart ſe Di

ok nich , wat du ſeggſt. Un he verklagt . Matth. 27, 13 .

gung rut na den Vörhof ; un de 5. JEſus awer antworte nicks

Hahn kreih. mehr, ſo dat ſik ok Pilatus ver

69. Un de Deenſtdiern ſeeg Em, wunner . 39. 53, 7 .

un fung an, noch eenmal to ſeggen 6. He plegg ſe awer up dat

to be, weke darbi ſtunn : Düſſe Oſterfeſt een Gefangen los to

is een vun ſe. Matth. 26, 71 , geven, weken ſe begehrten .

70. Un he leugne dat nochmal. Joh. 18, 39 .

Un na en kleene Wielſproken
7. Dar weer awer een, nennt

awermal to Petrus, de darbi ſtun- Barabbas, fungen mit de Up

nen : Wahrlid ), du biſt een pun röhrers, de in Uprohr en Mord

ſe ; denn du büſt en Galiläer, un begahn harr.

din Språk lud' grad ebenſo .
8. Un dat Volk gung rup , un

71. Awer he fung an, fit to be' dat he då, as he plegg.

verfluchen , un to ſwörn : gk 9. Pilatus awer antworte ſe :

kenn den Minſch nich, dar ji Wüllt ji, dat ik ju den König

vun ſeggt . Un de Hahn kreih vun de Juden los geven ſchad ?

ton annern Mal. Do dacht Pe- 10. Denn he wuß, dat Em de

trus an dat Wort, dat JEſus to Hohenpreſters ut Nied öwerant

em ſä : Ehr de Hahn twee Mal wort harrn.

kreiht, warrſt du Mi dree Mal vers 11. Awer de Hohenpreſters reiz

leugnen. Un he fung an to weenen . ten dat Volk, dat he ſe veel leever

Matth. 26, 34. 75. Luk 22, 34. den Barabbas los geven ſchull.

Dat 15. Kapitel.
12. Pilatus awer antwortc

wedder un ſprok to ſe: Wat wüllt.

1 . ' n bald an den Morgen ii denn , dat ik mit den dohn

heeln de Hohenpreſters chall , den ji beſchülligt, dat

en Rath mit de Ouſten un delHe en König vun de Juden is ?

U "
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13. Se ſdregen awermals : Krü- | 24. Un as ſe Em krüzigt harrn,

zig Em ! deeln ſe ſik Sin Kleder, un ſmeten

14. Pilatus awer ſprok to ſe : dat Lot darum , wer wat aftreeg .

Wat hett He Slechtes dahn ? Awer Pf. 22 , 19. Matth. 27, 35. lut. 23, 34.

ſe ſchregen noch veel mehr: Krü
Foh. 19, 24.

zig Em!
25. Un dat weer um de brütte

15. Pilatus awer dach, dat Volk Stunn , dat ſe Em krüzigten .

ſin Willen to dohn , un gev ſe 26. Un dat weer baben ömer Em

Barabbas los , un öwergev je ſchreven, wat man Em Schuld gev,

JEjus, dat He geißelt un krü- nämlich : En König vun de Juden.

Matth. 27, 37.
zigt war.

16. DeKriegsknechts awer föhrn ders mit Em ; een to Sin rechten27. Un ſe früzigten twee Mör:

Em hen in dat Richthus un repen un den annern toʻr linken Hand .

toſamen de ganze Schaar;
28. Dar war de Schrift wahrMatth. 27, 27.

17. In trocken Em en Purpur makt, de dar ſeggt: He is to de
an, un fledsten en Kron pun Doren, Öweldoers retent. Jeſ. 53, 12.

un ſetten ſe Em up. Joh. 19, 2 . 29. Un de dar vörbi gungen,

18.Un fungen an Em to gröten : läſterten Em , un ſchüttelten chr

Gegröt ſchaſt Du weſen, König Köpp, un ſproken : Pfui Di, wa

vun de Juden. fien brickft Du den Tempel twei un

19. Un ſlogen Em Sen Kopp ! bu’ſt em in dree Dag® ! 30H . 2 , 19.

mit dat Rohr, un beſpegen Em, 30. Help Di nu Sülvſt, un ſtieg

un fulln up de Knee, un beden herunner vun dat Nrüz! lut. 23, 35 .

Matth. 26,67. 31. Deſjälven glieken verſpotten

20. Un as ſe Em verſpott harrn, de Hohenpreſters Em unner en=

trođen je Em den Purpur ut anner, ſamt de Schriftgelehrten,

un trocken Em Sin egen Kleder un ſproken : He hett anner Lüd

an, un föhrn Em rut, dat ſe Em holpen, un kann Sik Sülvſt nich

krüzigen. Matth. 27, 31 . helpen .

21. Un dwungen een , de dar 32. Is He Chriſtus un en Mö

vörbi ' gung , nennt Simon vun nig in Jsrael, ſo ſtieg He nu vun

Ryrene,de vun dat Feld keem (de en dat Krüz, dat wi ſeht un glovt .
Vader to Alerander un Unde mit Em krüzigt weern,

Rufus), dat he Em dat Krüz drog . höhnten Em ok.
Matth. 27, 32. lut. 23, 36. 33. Un na de fößte Stunn war

22. Un ſe brochen Em an de en Tüſternis öwer dat ganze Land,

Stä Golgatha, dat is verdütſcht: bet to de negente Stunn .

Schädelſtä. Matth. 27, 33 . Matth. 27, 45. Lut . 23, 44.

23. Un ſe geven Em Myrrhen 34. Un um de negente Stunn

in Wien to drinken ; un He neem reep JEſus lut, un ſprok: Eli,

dat nich to Sit. Pf. 69, 22. Eli, lama abſathani ! dat is ver

Em an .

weer
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dütſcht: Min GOtt, Min GOtt, | 44. Pilatus awer wunner fit,

warum heſt Du Mi verlaten ? dat He al bod weer, un reep den

Pf. 22, 2. Matth. 27, 46 .

35. Un enige, de darbi ſtunnen ,längſt dod weer ?
Hauptmann, un frog em, ob He

as ſe dat hörn, ſproken ſe : Süb, 45. Un as he dat dun den

He röpt den Elias.
Hauptmann utkundſchaft harr, gev

36. Do leep een to Em, fül he Joſeph den Lieknam .
en Swamm mit Etig, un ſteet | 46. Un he toff Linn', un neem

em up en Rohr, un gev Em wat
Em af , un widel Em in dat

to brinken, un ſproť : Holt, lat

mal jehn, ob Elias tummt un
Linn'un lå En in en Graf,

dat weer in en Felſen haut, un
Em raf nimmt. PI. 69, 22.

wölter en Steen vör de Döbr
37. Awer JEſus ſchreeg lut,

to dat Graf. Matth. 27, 60 .

un verſcheed. Joh. 19, 30.

47. Awer Maria Magdalena, un
38. Un de Vörhang in de Tem

Maria Joſes keken to , wo He
pel reet in twee Stücken entwei,

vun baben an bet unnen dal.

Matth. 27, 61 .henleggt war.

Matth. 27, 51 .

39. DeHauptmann awer, de darbi Dat 16. Kapitel.

(tunn,gegenEny opericaBet 1. Un as de Sabbat pörbimeer,
toffen Maria Magdalena,

dä, ſprok he : Wahrhaftig, düſſe

Minſh is Sott Sin Söhn weſt
! Spezerien, up dat ſe teemen, un

un Maria Jakobus un Salome

Matth. 27, 54.

40. Un dar werrn of Fruens, de ſalpten Em. Matth. 28, 1. lut. 24, 1.

vun wieden düt Allns anſeegen, mank 2. Un ſe teemen to dat Graf

weke weer Maria Magdalena, un up en Sabbat heel fröh, as de

Maria , den lütten Jakobus un .

Joſes ehr Moder, un Salome , 3. Un ſe ſproken unner enanner :

Matth. 27, 55. Wer wöltert uns den Steen vun

41. De Em oť nafolgt weern , de Döhr vun bat Graf.

as He in Galiläa weer, un deent 4. Un ſe ſeegen darhen, un warn

harrn, un veel anner, de mit Em gewahr, dat de Steen afwöltert

rup na Jeruſalem gahn weern. weer, denn he weer heel grot.
fut . 8, 2.

42. Un up den Abend, wiel dat
5. Un ſe gungen rin in dat

de Rüſtdag weer, weke is de Vör: Graf un feegen en Jüngling to

ſabbat,
rechten Hand ſitten , de harren

43.Keem Jofeph vun Arimathia, lang witt Kleed an, un ſe warn

en ehrbare Ratsherr, de ok up
bang . Matth. 28, 2. 8. lut. 24, 4 .

GOtt Sin Nieť töv ; de wag dat,
6. He awer ſprok to ſe : Ver

un gung rin to Pilatus, un bed' fehrt ju nich . Ji ſökt JEfus vun

um JEſus Sin Lieknam . Nazareth, den Gekrüzigten ; He is

Matth. 27, 57. lut. 28,60. Joh. 19, 88. (upſtahn, un iß nich hier. Seht

Sünn upgung,
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dar de Stä, dar ſe Em henleggt lidhull ehren Unglov, un ehr Har-:

harrn. Matth. 28, 8. tens Hardigkeit, bat ſe nich glovt

7. Gaht awer hen un ſeggt dat harrn de, de Em ſehn harın up

Sin Jüngers un Petrus, dat He erſtahn.

vör ju hengahn ward in Galiläa, Lut.24,36. 3oh. 20, 19. 1. for. 15, 5, 7.

bar ward ji Em ſehn, as He jul . 15. Un ſprok to ſe: Gaht hen

ſeggt hett. Matth. 26, 32. in alle Welt, un predigt dat Evan

8. Un ſe gungen flink rut, un gelium alle Kreatur.
Miatth. 28, 19. Rol. 1, 23.

lepen weg dun bat Graf , denn
16. Wer dar glovt un döfft ward,

ſe ' weer en Bevern un Zittern de ward ſelig warrn, wer awer nich

antamen, un ſän Nüms wat, denn glont, de ward verdammt warrn.

ſe fürchten fit. Apoſt. 2, 38. Joh. 3, 18. 36. 12, 48 .

9. JEfus awer, as He upſtahn 17. De Teken awer, de dar fol

weer , fröh an den eerſten Wekel: gen ward de, de dar glovt, ſünd

dag, leet He Sik toeerſt Maria düſſe : In Min Namen ward ſe

Magdalena fehn, vun de He föven Düvels utbrieven, mit nie Tun

Düvels utdreven harr. gen reden ,

10. Un ſe gung hen, un ver
Apoft. 16, 18, 2, 4. 11. 10, 46 .

künnig dat de, de mit Em weſt 18. Slangen verdrieven ,un wenn

weern, de dar trurig weern un ie wat Giftiges drinkt, warð

weenten . dat ſe nich ſchaden, up be Kranken

11. Un deſüldigen, as ſe hörn, ward ſe de Hann leggen, ſo warð

dat He leven dä, un weer ehr bat beter mit ſe warrn.

erſchienen, gloven ſe dat nich.
Lut. 10, 19. Apoft. 28, 5. 8.

12. Darna, as twee vun re, de
19. Un de HErr, nadem He mit

ſe redt harr, war He upnahm to
unnerwegs weern, apenbar He Sik

unner en anner Geſtalt, as ſe
den Himmel, un fitt to rechten

up dat Feld gungen . lut. 24, 13 .
Hand GOttes.

lut. 24, 51. Apoft. 1 , 9.

13. Un deſülven gungen ok hen , 20. Se awer gungen rut un pre

un verkünnigten dat de annern ; ( digten an alle Enn, un de HErr

de glovten ſe ok nich.

14.Coleßt, as de Ölven to Diſch Wort dördh nafolgende Leken.
wirkte mit ſe, un bekräftig dat

ſitten dän, apenbar He Sit, un Apoft. 3, 16 14, 3. Ebr. 2, 4 .

Evangelium bun St. Lulas.

Dat 1. Kapitel.
uns geſchehn ſünd, völlig upto

ſchrieven ;

1. Albewietfik bat veeleunner: 2.As unsdat öwerlevert hebbt,de
nahmen hebbt dat Ber- dat oun Anfang fülbſt ſehn hebbt, un

telln vun de Geſchichten , de mank Deeuer dun dat Wort weſt ſünd:
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3. Hef ik dat ok för gud an- Weſ' nich bang, Zacharias, denn

ſehn , nadem ik dat alltomal vun din Gebet is erhört, un din Fru

Anfang erkündt hef, dat ik dat ok Eliſabeth ward di en Söhn to

to di , min gude Theophilus, mit Welt bringen , den ſin Namen

Fliet ordentlich ſchriev. Apoſt. 1 , 1. ſchaſt du Johannes heeten .

4. Up dat du en ſekern Grund
Apoft. 10, 31 ,

erfahrn beihſt vun de Lehr , in 14. Un du warrſt daröwer Freud

weke du unnerricht büſt. un Wonn' hebben, un peele ward

5. To de Tied dun Herodes, fik öwer ſin Geburt freun. b. 58.

den König vun Judäa, weer dar 15. Denn he ward grot weſen vör

en Preſter vun de Ordnung Abia, den HErrn. Wien un ſtarke Ge

mit Namen Zacharias , un ſin bränke ward he nich drinken . Un

Fru vun de Döchter Aarons, weke he ward noch in dat Moderlief ers

Eliſabeth heeten dä. füllt warrn mit den billigen GEiſt .

Matth. 2, 1 . 1. Chron . 26, 10.

16. Un he ward veele vun de

6. Se weern awer all beid fromm Sinner Israel to GOtt , ehren

vör GOtt, un gungen in alle Ge- HErrn, bekehrn.

bote un Saßungen vun den HErrn |17. Un he ward vör En her

unſträflich. Hiob 1 , 1. 8.

7. Un ſe harrn keen Kind,denn gahn in Elias ſin Kraft un Geiſt,

to bekehrn de Vaders ehr Harten
Eliſabeth weer unfruchtbar, un

to de Kinner, un de Unglövigen
weern beide to Jahren .

to de Gerechten ehr Klokheit, to
8. Un dat begev ſik , as he dat

bereiten den HErrn en woltorüſt
Preſteramt afwahr vör GOtt, to

Volk.

de Tied dun ſin Ordnung,

9. Na Gewohnheit vun dat
18. Zacharias ſprok to den En

Preſterdom , un dat an em weer, Denn ik bün old un min Fru is
gel : Wobi (dat ik dat erkennen ?

dat he rößern ( dhull, gung he in
to Jahren. 1. Moj. 17, 17.

den HErrn Sin Tempel.

2. Mof . 30, 7 . 19. De Engel antworte , un

10. Un de ganze Hupen Volt ſprok to em : Ik bün Gabriel,

weer buten un be' unner de Stunn de vör GOtt ſteiht, un bün her

vun dat Rokopfer. ſchigt , mit di to reden , dat ik di

3. Moj. 16, 17. l . Kön . 7 , 12 . düť verkünnigen ſchall.

11. Dar erſchien cm awer en Dan. 8 , 16. 9, 21. 1. Rön. 17, 1 .

Engel vun den HErrn, un ſtunn tº
pr. 103, 20. Offenb. 7 , 11.

rechten Hand an den Rokopferaltar. 20. Un füh, du warrſt ſtumm

2. Moj. 30, 1 . warrn , un nich ſpreken künnen,

12. Un as Zacharias em ſehn bet up den Dag, wo, dat geſchehn
dä, verfehr he ſit, un cm keem ward; darum , dat du min Wör’

Bangen an . nich glovt beſt, weke ſchült wahr

Richt. 13, 6. 20. Dan. 10, 7. 8. makt warrn to ehr Tied.

13. Awer de Engel ſprok to em : 21. Un dat Volk töv up Zacha
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rias, un wunner , ſik, dat he ſol 32. De ware grot un en Söhn

lang in den Tempel blev . vun den Allerhöchſten nennt warrn,

22. Un as he rut gung; kunn un GOtt de HErr ward Em den

he nich mit ſe reden. Un ſe inark- Stohl vun Sin Vader geven.

ten , dat he en Geſicht ſehn harr in Jef. 9, 7. 2. Sam . 7. 12 .

den Tempel. Un be wint ſe, un 33. Un He ward en König ſien

blev ſtumm . öwer Jakob Sin Hus ewig, un

23. Un dat begev ſit, as ſin up Sin Königriek ward keen

Amtstied ut weer, gung he hen Enn ſien. Dan. 4, 31. 7, 14,Mich. 4, 7 .

in ſin Hus. 34. Do ſprok Maria to den

24. Un na de Dag'war fin Engel: Woans ſchall dat togahn ?

Fru Eliſabeth ſwanger, un per- aldewiel ik vun keen Mann weet ?

barg fik fief Monat lang , un 35. De Engel antwort, un ſprok

ſprok : to ehr : De billige GEiſt ward öwer

25. Alſo hett mi de HErr Jahn di kamen, un de Kraft vun den Höch

in de Dag’, as He mi anſehn hett, ſten ward di öwerſchatten. Darum

dat He de Schand mank $ c Lüd of dat Hillige, dat vun di gebarn

pun mi neem. ward, ward GOttes Söhu nennt

26. Un in den fößten Monat warrn . Matth . 1 , 18. 20. Dan. 9, 24 .

war de Engel Gabriel ſchickt vun 36. Un ſüb , Eliſabeth, din Blots

GOtt in en Stadt in Galiläa, fründin, is ok ſwanger mit en

de heet Nazareth, Söhit in chr Öler un geiht in

27. To en Jungfru, de vertrut ben fößten Monat, 'de in Verrop

weer mit en Mann, mit Namen ſteiht , dat ſe unfruchtbar is .

Joſeph, vun David ſin Hus, un Jej. 54, 6.

de Jungfru heet Maria . 37. Denn bi GOtt is fecn

fuf. 2, 5. Matth. 1 , 18. Ding unmöglich.

28. Un de Engel keem to ehrger. 32,17. 27. Zach. 8 , 6. lut . 18 , 27.1 : Moſ 18, 14. Hiob 42, 2. Pf. 135, 5. 6.

rin, in ſprok : Weſ gröt, du 9:11 . 4, 21.

Holdſelige! De HErr is init di, 38. Maria ' awer ſprok : Süh,

du Gebenedeite mank de Fruens ! ik bün den HErrn Sin Magd,

29. As ſe em awer ſecg , der- mi geſcheh, as du ſeggt heſt. Un

ſehr ſe fik öwer ſin Red, un dad : 1 de Engel ſcheed vun ehr.

Wat is dat för en Gruß ? 39. Maria awer ſtunn up in

30. Un de Engel ſprok to ehr : de Dag ' un gung mit fl in dat

Weſ nich bang, Maria, du heſt Gebirg na de Stadt Juda .
Gnad bi GOtt funn '. Jof . 21 , 11 .

31. Süh, but warrſt ſwanger 40. Un feein in Zacharias ſin

warrn indat licf,' un en Söhn Hus un gröt Eliſabeth .

to Welt bringen, den Sin Ral 41. Un dat begev fit, as Eli

men ſchaft dui JEſus heeten . ſabeth Maria ebrn Gruß hör,

geſ. 7 , 14. Matth. 1, 21 . hüpp dat kind in ehr Lief . Un
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rael up.

Eliſabeth war vull vun den hil- | 53. De Hungrigen füllt He mit

ligen GEiſt. Göder, un lett de Ricken lerrig.

42. Un reep lut, un ſprok: Ge- Bſ. 34, 11. 107, 7. Matth. 5 , 3. 6 .
30h. 10. 11. Eph. 1, 3.

benedeiet büſtdu mank de Fruens, | 54. He denkt an de Barmhartig

un gebenedeiet is de Frucht vun teit, un helpt Sin Deener js
din Lief. d. 28. Richt. 5 , 24.

5. Mol. 7, 7. 8.

43. Un wa kummt mi dat her, 3ef. 30, 18. Jer. 31, 20. Jef. 41, 8 .

bat min HErr Sin Moder to 55. As He redt hett to unſen

mi kummt ?
Vader Abraham un ſin Samen

44. Süh, as ik de Stimm vun ewig. 1. Moj. 17, 7. 19. 18 , 18.

din Gruß hör, hüpp dat Kind 56 Un Maria blev bi ehr bi

mit Freuden in Min lief. dree Monat ; darna kehr ſe wedder

45. Un, o ſelig büſt du, de du um na Hus.

glopt heſt! Denn dat ward wahr | 57. Un för Eliſabeth keem ehr

makt warrn, dat di ſeggt is dun Tied, dat je gebärn dull, un ſe

den HErrn. Luk. 11 , 21. Joh. 20, 29.brochen Söhn to Welt.

46. Un Maria ſproť : Min 58. Un ehr Nawers un Blots:

Seel erhevt den HErrn, frünn hörn , dat de HErr grote

2. Moj. 16, 2.

47. Un min Geiſt freut ſit an
Barmhartigkeit an ehr dahn harr,

GOtt, min HEiland.
un freuten ſit mit ehr.

59. Un dat beger ſit up ben
1. Sam. 2, 1. Hab. 3, 18.

48. Denn He hett Sin elende achten Dag, keemen ſe, dat Kind

Magd anſehn. Süb, dun nu af to beſnieden, un heeten em na fin

an ward mi ſelig" prieſen alle Vader Zacharias .
1. Moj. 17, 12. 3. Moj. 12, 3.

Ninnesfinner.

60. Awer ſin Moder antworte,
B1: 113, 6. 6. 1. Moj. 80 , 13 .

49. Denn He hett grote Ding' un ſprok: Keenfalls, he ſchal Jo

an mi bahn, dedar mächtig is, hannes heeten.

un den Sin Namen hillig is .
61. Un ſe ſproken to chr : Js

50. Un Sin Barmhartigkeit doch Nüms in din Fründſchap,

wahrt ümmer vun een Geflecht
de lo heeten deiht.

to bat annere bi de, de Em fürdhten 62, Un fe winkten ſin Vader,

doht . 2. Moj. 20, 6. 34, 6. 7.
wa he em wul heeten laten .

P. 25, 6. Pf. 100, 5. W. 103, 13. 17 . 63. Un be verlang en Tafel,

51. He öpt Gewalt mit Sin ichrev un ſprok: He heet Jo

Arm , un terſtreut, de hoffardig hannes. Un ſe wunnerten ſit

ſünd in de Gedanken vun ehr Hart. all.

3c1. 61 , 9. 62, 10. 2. Sam. 22, 28 . 64. Un fogliek war ſin Mund

Pf . 89, 11. Dbad. 3, 4. 1. Pet. 5, 5.
un ſin Tung updahn, un he ſprok,

52. He ſtött de Gewaltigen vun un lavte Gott. Mart. 7, 33.

den Stohl, un erhevt den Elenden.
65. Un bar keem en Furcht

Þi 147,6 . 1. Sam . 2,7.8. 2. Sain .6 ,21. 22.

Hiob 6 , 11 . öwer alle Nawers ; un düſſe Ge

1
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ſchicht war ruchbar up bat ganze | 77. Un Erkenntnis vun dat Heil

jüdiſche Gebirg. gevſt Sin Volk, de bar is in de

66. Un all, de bat hörn, nee- Vergevung vun ehr Sünn.

men bat to Harten, un ſproken : Jer. 31 , 34.

Wat, meenſt du, wat will ut dat 78. Dörch de hartliche Barin

lütt Kind warıné Denn den HErrn hartigkeit vun unſen Gött, förch

Sin Hand weer mit em . weke uns beſöcht hett de Upgang

Ezech. 1, 8.3, 22. ut deHög, 4. Mof. 24, 17. Mal . 4, 2.

67. Un ſin Vader Zacharias 79. Up dat He erſchien de, de

war vull vun den billigen GEiſt, dar ſitten doht in de Düſternis un

prophezie, un ſproť: 2. Petri1 , 21. Schatten vun den Dod, un richt

68. Lavt weſ" de HErr, Jsrael unſe Föt up den Weg to den Freden.
Sin Gott, denn He hett beſödyt | 80. Un dat Yütt Kind wuß unJej. 9, 2.

un erlöſt Sin Volk.

war ſtark in Geiſt, un weer inPl. 41 , 14. º . 72, 18. Matth. 1 , 21.

69. Un hett uns upricht en Horn pörtreden pórdat Volt Jeraci

.

de Wüſtenie, bet dat he ſchul her:

vun dat Heil in Sin Deener

David ſin Hus. Pſ. 132, 17,

70. As He vör Tieden redt hett
Dat 2. Kapitel.

börds Sin hillige Propheten ehrn 1. Datbegerfikawer to be
Mund : Jeſ. 85 , 4. 3er. 23, 6.

dat en Gebot vun

71. Dat He uns retten dä vun den Kaiſer Auguſtus utgung, dat

unſe Fiende, un vun all de ehr de ganze Welt inſchakt war.

Hand, de uns haßt. B1 . 106, 10.
2. Un düſſe Schaßung weer de

72. Un de Barmhartigkeit be- allereerſte, un geldeeg to be Tied,
wieſt unſe Vaders, un bach an as Cyrenius Landpleger in Syrien

Sin hilligen Bund,

1. Moj. 17, 7. 3. Moj. 26, 42.

3. Un jedermann gung hen, dat
73. Un an den Eed, den þche ſie inſaaßen leet, jedereen in

ſworen hett unſen Vader Abra
ſin Stadt.

ham, uns to geven ;
4. Do mak ſit oť Joſeph up,

1. Moj. 22, 16. Mich. 7, 20.

74. Dat wi , erlöſt ut unſ ut Galiläa, ut de Stadt Nazareth,

Fiend ehr Hand, Em deent ahn Davids, de Sar heet Bethlehem,
in dat jüdiſche Land, na de Stadt

Furcht unſe Leven lang,

Gal. í , 4. Tit. 2,12. 14. Ebr. 9, 14. darum, dat he vun dat Hus un

75. In Hilligkeit un Gerechtig: Geſlecht Davids weer. Micj. 5, 1 .

keit, de Em gefällig is. Kol. 1 , 22. 5. llp dat he fik inſchatzen leet

76. Un du, lütt Kind, warrſt mit Maria, ſin vertrute Fru. De
Lul. 1 , 27.

en Prophet vun den Höchſten heeten; weer ſwanger.

du warrſt vör den HErrn hergahn ). 6. Un as ſe dar weern , keem

dat du Sin Weg bereit matit,be Tied , dat je gebärn ſchult.
Matth. 3, 8. 7. Un ſe broch ehrn cerſten Söhn

weer.
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to Welt, un wickel Em in Win- |breeden je dat Wort ut, wat to

deln, un lä Em in en Krüff, denn ehr vun düt Kind ſeggt weer .

ſe harrn ſuuſt keen Platz in de 18. Un alle , vörde dat keem ,

Harbarg. Matth. 1. 25.
wunnerten fik öwer de Red, de ſe

8. Un dar weern Harrn in de de Harrn jeggt harrn.

ſülve Gegend up dat Feld bi se 19. Maria awer beheel all diſſe

Herden, de höden des Nachts ehr Wör', un beweg ſe in chr Hart.

Herden.
20. Un de Harrn kehrten wedder

9. Un füh , den HErrn Sin

Engel trä to ſe , un de Klarheit Auns, wat je hört in ſchn barın ,
um , prieſen un lavten Gött um

vun den HErrn lüch um ſe , un
as denn to ſe ſeggt weer.

ſe weern heel bang.

10. Un de Engel ſprok to ſe : 1 , 21. Un as acht Dag um weern ,

Weſt nich bang, ſeht, ik verfünnig dat dat Kind beſueden war ; dar

ju grote Freud , de
de alle Lüd war Sin Namen nennt Jeſus,

wedderfahrn ward :
as He nennt weer vun den En

11. Denn ju is hüt de HEi- gel, chr He in Moderlief ém

land gebarn, de dar ' is Chriſtus, pfangen war.

de HErr in de Stadt Davids .
1. Moj. 17, 12. Cuf. 1 , 31 .

12. Un dat hebbt ton Teken :
22. Un as de Dag ' vun chr
2

Ji warð finnen dat kind in Reinigung na dat Geſetz Moſes

Windeln wickelt un in en Krüfi keemen, brochen ſe Em na Jeruz

liggen .
ſalem , up dat ſe Em öwerant:

13. Un gliek darup weern dar wort den HErrn ; 3. Moj. 12, 2.

bi den Engel de veelen himmliſchen 23. As denn ſchreven ſteiht in

Heerſcharen, de lavten GOtt, un den HErrn Sin Geſct : Alle

ſproken : Dali. 7 , 10. Mannslüd , de , tom eerſten de

14. Ehre weſ ' GOtt in de Hög, Moder brickt, dhall den HErrn

un Freden up de Eer , un de billigt heeten. 2. Moj. 13, 2. 22 , 29 .

Minſchen en Wolgefalin ! 24. Un dat je geven dat Opfer,

Jeſ . 57, 19. Luf. 19, 38. Eph . 2 , 14 , 17. na dem , as dar jeggt is , in dat

16. Un as de Engeln vun je Geſetz vun den Hürrn, cen paar

na den Himmel fohrn , ſproken de Turtelduven oder twee junge

Harrn unner enanner : Lat uns Tuven . 3. Moj. 12, 8 .

nu gahu na Bethlehem, un de 25. Un füh, en Mindh 'weer to

Geſchicht ſehn, de dar geſchehn is , Jeruſalem , mit Namen Simeon,

de uns de HErr kund bahn hett . un deſülve Minſch weer fromm

2. Moj. 3, 3 .

16. Un ſe feemen flint,flink, in
un gottesfürchtig, töv up Israel

funn beide , Maria un Joſeph ,
ſin Troſt , un de hillige GEiſt

weer in eil .

Sarto dat kind in de Krüff liggen .
1. Moj . 5 , 29.

Matth . 2 , 11 .
26. Uil em weer en Antwort

17. As je dat awer ſchu barrn, warn vim den hilligen Geiſt,
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he ſchuu din Dod nich ſehn , he veer un tachentig Jahr, de verleet

harr denu tovör den HErrn Sin nümmer den Tempel, deente GOtt

Chriſtus ſehn. mit Beden un Faſten Dag un

27. Un he keem up Anregung Nacht. 1. Tim . 5,5. 1. Sam. 1, 22.

vun den hilligen GEiſt in den 38. Deſülve trä ok hento to

Tempel. Un as de Ölern dat deſülve Stunn, un pries den

Rind JEſus in den Tempel brochten, HErrn, un red vun En to alle,

dat je för Em dän , aš man pleggtide up de Erlöjung to Jeruſalem

na dat Gejet to dohn, tövten .

28. Do ncem he Em up ſin 39. In as je dat Allns vudbrodit

Arm , un lapte GOtt, un ſprok : harrn na den HErrn Sin Geſek,

29. HErr, nu letſt Du Din fehrten ſe wedder torügg na Gaz
Deener in Freden fahrn , ag Du liſäa to ehr Stadt Nazareth .

.
icggt heſt . 1. Moj. 46, 30.

40. Awer dat Kind wuß, un war
30. Denn min Ogen hebbt Din

ſtark in den GEiſt, vull Wiesheit ;
HEiland ſehn,

31. Weken Du tоbereit heſt för un GOtt Sin Gnad weer bi Em .

alle Völker. Jei . 11 , 10. 49, 6. 41. Un Sin Öllern gungen alle

32. En Licht, hell to maken de Jahr na Jeruſalem up dat Oſter

Heiden , un ton Pries pör Din feſt . 2. Moj. 34. 23. 5. Moj. 16, 16.

Volk Israel . Jej . 42, 6. 49, 6.6. 42. Un as He twölf Jahr old

33. Un Sin Bader un Dioder weer, gungen ſe rup na Jeruſa

wunuerten fik öwer dat , wat vun lem , as dat bi dat Feſt ſo Bruk

Em ſeggt war .

34. Un Simeon jegen je, un 43. Un as de Dag' to Enn

iprok to Maria , Sin Moder: weern, un ſe wedder to Hus gun

Süh , düſſe ward ſett to en Dal- gen, blev dat kind JEſus in Jeru

fall in Upſtahn vun veele in falem, un Sin Öllern wuſſen dat

Israel , 1.1 to en Teken ,Teken , dat
nich.

wedderſpraken ward.
44. Se meenten awer, He weer

3e1.8 , 14. 28 , 16. Matth 21 , 42. Röm . 9, 33. mank de Geſellſdaft, un feemen

35. (Un bar ward en Swerdt
en Dagsreis, un ſöchten Em mank

börch din Seel gahn) , up dat de Frünnen un Bekannten .
veele Harien chr Gedanken apen

45. Un as ſe Emnid finnenbar ward .

36. Un dar weer en Prophetin, bän, gungen ſe wedder na Jeruz

Hanna, en Dodter vun Phanuci, alem , un föchten Ei .

vun bat Geſlecht Aſer, de weer 46. Un dat begev ſik a free

hoch to Jahren, un harr levt jöven Dag' , funn ſe Em in den Tem

Jahr mit ehrn Mann na chr pel ſitten merrn mank de Lehrers,

Jungfernſchaft, dat se ſe tohör un ſe frog .

37. li weer nu en Wetfru bil 47. Un alle, de Em tohörn ,

weer .

7
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wunnerten ſit öwer Sin Verſtand Döp vun de Buß to Vergevung

un öwer Sin Antwort. vun de Sünden ;

Matth. 7, 28. Mark. 1 , 22. Matth. 3, 1. 2. Mart. 1 , 4.

48. Un as ſe Em ſehn dän ,
4. As ſchreven ſteiht in dat Bok

verfehrten ſe ſit. Un Sin Moder vun den Prophet Jeſaias ſin Red,

ſprok to Em : Min Söhn, warum
de dar ſeggt : Dar is en Stimm

heſt Du uns dat dahu ? Süh, Din pun
en Prediger in de Wü

Vader un ik hebbt Ói mit Smar: ſtenie: Makt den HErrn Sin

ten föcht. 1. Moj. 12, 18. Weg bereit , un makt Sin Stege

eben ! Jeſ. 40, 3 .

49. Un He ſprok to ſe : Wat

is dat, dat ji Mi föcht hebbt ?
t? | 5. Alle Sluchten ſchüllt vull

Weet ji nid , dat jk ſien' mutt warin, un alle Bargen un Hügel

in dat, watMin Vader Sin is ?idülltjied maktwarrn,un watkrumm

is, ſchall grad warrn , un wat un
50. Un ſe verſtunn bat Wort eben is , ſchall en eben Weg warrn.

nidh, dat He mit ſe reden dä.
6. Un all Fleeſch ward den

51. Un He gung mit ſe hendal HEiland GOttes ſehn . Fej. 52, 10.

un keem na Nazareth, un weer 7. Do ſprok he to bat Volk,

ſe unnerdahn . Un Sin Moder dat herrut keem , dat dat fik vun

beheel all dific Wör in chr Hart . Em döpen leet : Ji Adderngetücht,

v . 19. 1. Moj. 37, 11 . wer hett ju denn wieſt, dat ji

52. Un Ejus neem to an den tokünftigen Torn entlopen

Wiesheit, Öner un Gnad bi Gott ward ? Matth. 3, 7.

un de Minden. 1. Sam. 2, 26. 8. Seht to , boht rechtſchapen

Frücht vun de Buß, un nehmt

Dat 3. Kapitel. ju nich vör, to leggen : Wi hebbt

Abraham ton Vader. Denn ik

1 .

J "
u dat föfteinſte Jahr vun legg ju : Gott kann Abraham ut

Kaiſer Tiberius fiu Ne- düſſe Steen Kinner upwecken.

gecrung, as Pontius Pilatus Land 9. De Är is al de Böm an de

pleger in Judäa weer, un Herodes Wuddel Veggt. Weke Bom nid)

en Veerfürſtin Galiläa, un ſin gude Frucht bringt, de ward af

Broder Philippus en Vecrfürſt in Haut un in dat Füer ſmeten .

Sturäa, un in de Gegend Trocho Matth . 3, 10.

nitis, un lyſanias en Vierfürſt in 10. Un dat Volk frog em , un

Abilene; ſprof : Wat ſhüllt wi denn dohn ?

2. As Hannas un Kaiphas Hohe- 11. He antworte, un ſprok to

preſters weern , do keem Befehl ſe: Wer twee Röck hett, de gef

pun GOtt an Johannes , Zacha - den, de keen hett, un wer Spies

rias ſin Söhn, in de Wüſtenie. hett, de doh ok ſo . 1. Joh. 3, 17.

3. li he keem in de Gegend 12. Dar fremen of de Töllners,

um den Jordan, un predig deldat ſe ſik döpen leeten , un ſpro



Ev. Lucä 8. 99

ken to Em : Meiſter, wat ſchüllt| 22. Un de hillige GEiſt fahr

wi denn dobn ? hendal in liefliche Geſtalt up

13. Hc ſprok to ſe : Föddert Em , as en Duv ; un en Stimm

nich mehr, as faſtſett is . Matth. 21,31. keem ut den Himmel, de ſprok :

12. Do frogen Em ok de Kriegs - Du büſt Min leve Söhn, an den

lüb, un ſproken : Wat ſchüüt wijk en Wolgefalln hef.

denn dobn ? Un he ſprok to ſe : 23. Un JEſus gung in dat

Doht Nüms Gewalt un Unrecht, börtigſte Jahr, un war holn för

un lat ju begnögen mit ju Löhnung. en Söhn vun Joſeph , de dar

3. Moj. 19, 13. weer en Söhn vun Eli,

15. As awer dat Volt in ben 24. De weer en Söhn vun

Jrrdom weer, un dachen alle in Matthat, de weer en Söhn vun

ehrn Harten vun Johannes, ob Levi, de weer en Söhn vun Melchi,

he vellicht Chriſtus weer, de weer en Söhn vun Janna, de

16. Antworte Johannes un ſprok weer en Söhn vun Joſeph,

to alle : Ik döp ju mit Water. 25. De weer en Söhn vun

Dar kummt awer en Starken na Mattathia, de weer en Söhn vun

mi, den ik nich nog bün, dat it Amos, de weer en Söhn vun Na

de Reems vun Sin Schoh up - hum , de weer en Söhn vun Esli,

löjen doh . De ward ju mit den de weer en Söhn vun Nange,

Hilligen GEiſt un mit Füer döpen . 26. De weer en Söhn vun

Matth. 3, 11 . Maath, de weer en Söhn vun

17. In Don Sin Hand is de Mattathia, de weer en Söhn vun

Wörpíchüffel, un He ward Sin Semei , de weer en Söhn vun

Döſchdeel fegen , un ward den Joſeph, de weer en Söhn vun

Weeten in Sin Schün ſammeln, Juda,

un dat Raff warð He mit ewig 27. De weer en Söhn vun Jo

Füer verbrennen. hanna, de weer en Söhn vun

18. Un veel anners mehr ver- Reſia, de weer en Söhn vun Zero

mahn un verkünnig he dat Volk. babel, de weer en Söhn vun Sa

19. Herodes awer, de Veerfürſt, lathiel, de weer en Söhn vun Neri,
as he vun em ſtraft war, wegen 28. De weer en Söhn vun

Herodias, ſin Bioder fin Fru, un Melchi, de weer en Söhn vun

wegen all dat Böſe, dat Herodes Addi, de weer en Söhn vun Ko

Mart. 6, 17 . ſam, de weer en Söhn vun El

20. Uin dat Auns lä he Jo- modam , de weer en Söh vun
hannes gefangen. Matth . 11. 2. Her,

21. Un dat begev ſif, as ſit , 29. De weer en Söhn vun Joſe,

all dat Volf döpen leet , un JE: de weer en Söhn vun Eliezer,
ſus of Söfft weer in beden dä , de weer en Söhn vun Jorem , do

dat de Himmel ſik updä ; weer en Söhn vun Matthat, de

Matth. 3, 16. Mart. 1 , 10. Joh. 1 , 32. I weer en Söhn pun Levi,

bohn dä ;
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30. De weer en Söhn vun Si- fred , de weer en Söhn vun Ma

meon , de weer en Söhn vun Juda, Ieleel , de weer en Söhn dun

de weer en Söhn vun Joſeph, de Cainan,

weer en Söhn vun fonam , de 38. De weer en Söhn vun Enoch,

weer en Söhn vun Eliakim , de weer en Söhn vun Seth, de

31. De weer en Söhn vun Me- weer en Söhn vun Adam, de weer

lea, de weer en Söhn vun Menam , vun GOtt. 1. Moj . 5 , 3 .

de weer en Söhn vun Mattathan ,

de weer en Söhn dun Nathan, Dat 4. Kapitel.

de weer en Söhn vun David ,

2. Sam. 5, 14 .
1 . JEfus awer, vull vun den

32. De weer en Söhn vun Jeſſe,
hilligen GEiſt , feem

de weer en Söhn vun Obed, de wedder vun den Jordan, un war

weer en Söhn vun Boas , de weer vun den GEiſt in de Wüſtenie

en Söhn vun Salmon, de weer föhrt .
Matth. 4. 1 .

en Söhn vun Nahaſjon , Ruth 4, 22. 2. Un war veertig Dag’lang

33. De weer en Söhn vun vun den Düvel verſöcht. Un Ho

Aminadab , de weer en Söhn vun cet nids in deſülven Dag’ : Un

Aram , de weer en Söhn vun Es- as deſülven en Enn harrn, hun

rom , de weer en Söhn vun Phares , ger Em darna. 2. Mob. 34, 28

de weer en Söhn vun Juba, 3. De Düwel awer ſprok to Em :

1. Moj . 29, 35 . Büſt Du GOtt Sin Söhn, ſo ſprick

34. De weer en Söhn vun Ja- to düſſen Steen, dat he Brod ward.

kob, de weer en Söhn vun Sjaak, 4. Ün Jejus antworte un ſprok

de weer en Söhn vun Abraham , to em : Dar ſteiht ſchreven : De

de weeren Söhn vun Tharah , Minſd levt nich alleen vun dat
de wcer en Söhn vun Nador, Brod, ſonnein vun en jedes Wort

1. Moj. 21, 2. 3. 1. Moj. 11 , 26.

1. Chron. 1 , 26. 27 .

ut GOtt . 5. Moh. 8, 3 .

35. De weer en Söhn vun Sa
5. Un de Düwel föhr Em up

ruch, de weer en Söhn vun Ra- en hohen Barg , un wies Em

hagu, de weer en Söhn vun Pha- alle Ricke in de ganze Welt in

leg, de weer en Söhn vun Eber, en Ogenblick.

de weer en Söhn vun Sala,
6. Un ſprok to Em : Düſje

36. De weer en Söhn vun Cai- Mad ;t will it Di all geven, un

nan , de weer en Söhn vun Ar- chr Herrlidfeit ; denn ic is mi

phachſad, de weer en Söhn pun öwergeven, un ik gev ſe , wefen

Sem, de weer en Söhn vun Noah, ik will.

de weer en Söhn vun Lamech,
7. Wenn Du nu mi wullt an

1. Moj. 11 , 10. 5, 25. beden, ſo ſchall all dat Din weſen .

37. De weer en Söhn vun Ma- 8. JEſus antworte Em , un ſprok :

thuſalah, de weer en Söhn vun Mak di pun Mi weg ,
Saz

Enoch, de weer en Söhn vun Ja- tan ! Dar ſteiht ſchreven : Tu
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ſchaſt GOtt, din HErrn, anbeden, predigen de Gefangen, dat ſe

un Em alleen deenen . los ſien ſchüllt, un de Blinden dat

5. Moj. 6, 13. 10 , 12 20 .
Geſicht, un de, dé tonicht ſla’n ſünd,

9. Un be föhr Em na Jeru- dat ſe frie un los ſien ſchüllt,

ſalem, un ſtell Em up dat Dack Jeſ . 61 , 1 .

vun den Tempel, un ſprok to Em : 19. Un to predigen dat ange

Büſt Du GOtt Sin Söhn, jo nehme jahr vun den HErrn.

ſmiet Di vun hier hendal ;
3. Moj. 25, 10.

10. Denn dar ſteiht jcreven : 20. Un as He dat Bot tomak,

He ward Sin Engeln befehln öwer gev He dat den Deener, un ſett

Di, bat le Di bewahrt,
fik dal , un de Ogen vun alle, de

11. Un up de Hann dregt, up in de Schol weern , ſecgen up Em.

dat Du Din Fot nich an en Steen
21. Un He fung an , to ſe to

ſtöten magſt. Pſ. 91 , 11 . ſeggen : Hüt is de Schrift erfüllt

12. JEſus antworte, un ſprot vör ju Ohrn .

to em :Dar is ſeggt : Du ſchaft 22. Un ſe geven allTügniß vun

GOtt, din HErrn , nich verſöken. Em , un wunnerten ſit öwer de

5. Mol. 6, 16. holdſeligen Wör', de ut Sin Mund

13. Un as de Düvel alle Ver- gungen, un ſproken : Is dat nich

ſökung to Enn brocht harr , weet Joſeph ſin Söhn ?

he en Tied lang vun Em. Matth. 13, 65. Mart. 6 , 3. Joh. 6, 42 ,

14. Un JEſus keem wedder in 23. Un He ſprok to ſe : Ji

den GEiſt ſin Kraft in Galiläa , ward frielich to Mi ſeggen dat

un dat Gerücht war lut vun Em Sprückwort : „ Dokter , help Di

dörch alle umliggen Örter. ſülvſt," denn wo grote Dinge

Matth. 4, 12. 23. hebben wi hört , de to Kapernaum

15. Un He lehr in ehr Scholen , geſchehn ſünd ? Doh ok ſo hier
un war vun Jedereen prieſt. in Din Vaderland. Matth . 4, 13.

16. Un He keem na Nazareth, | 24. He awer ſprok : Wahrlich,

wo He uptrođen weer, un gung Jk jeggju: Reen Prophet is

in de Schol na Sin Gewohnheit angenehm in ſin Vaderland.

up den Sabbatdag un ſtunn up Matth. 13, 57. Mart. 6, 4. Joh. 4, 44.

un wull leſen . 25. Awer in de Wahrheit ſegg

Matth . 13, 54 Mart. 6, 1. Neh. 8,4.5.It ju : Dar weern veele Wet

17. Do war Em dat Bok vun fruens in Israel to Elias ſin Tied,

den Prophet Jeſaias hendahn. as de Himmel toſlaten weer bree

Un as He dat Bok umſlog, funn Jahr un föß Monat, as dar en

He den Ort , dar ſchreven ſteiht: grote düre Tied weer in dat ganze

18. Den HErrn Sin GEiſt is Land ; 1. Kön.17,1.9. 18,1 . Jat. B, 17.

bi mi , darum wiel He mi ſalvt | 26. Un to keen vun de war

hett un utſchickt, to verfünnigen Elias ſchi& t as alleen na Sarepta,

dat Evangelium de Armen, to in dat Sidonier-Land, to en Wet

heeln be tonichtſtötten Harten, to fru .
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27. Un veele Utſäßige weern in 37. Un Sin Nop war lut in

Jérael to den Prophet Eliſa ſin alle Örter vnn dat umliggende

Tied, un dar war keen rein makt, Land.

as alleen Naemann ut Syrien. 38. Un He ſtunn up ut de Schol,

2. Kön . 5, 14. un teem in Simon ſin Hus. Un

28. Un ſe warn upbrocht all , Simon fin Husfruehr Moder

de in de Schol weern , as je dat weer mit enbart Fever behaft,

hörten .
un Frieden för ehr. Matth. 8, 14.

29. Un ſtunnen up, un ſtötten 39. Un He trä to ehr, un be

Em to de Stadt rut,un föhrten Em fohl dat Fever, un dat verleet ſe
.

up en Nand vun den Barg , dar Un bald ſtunn ſe up un deen ſe .

ehr Stadt up bu't weer, dat fel 40. Un as de Sünn unnergahn

Em raf ſtötten .
weer , brochen ſe all de, de dar

30. Awer He gung merrn dörd Kranke mit allerlie Süken harrn,

ſe henweg, Joh. 8, 59.
to 8m . Un He läup jeden

31. Un keem na Kapernaum, de Hann, un mať ſegeſund.

in de Stadt vun Galiläa, un lehr Matth. 8, 16. Mart. 1 , 32.

ſe an be Sabbats. 41. Dar fahrn ok de Düvels

Matth. 4 , 18. Mart . 1 , 21. Joh. 2, 12. vun veele ut , ſchregen, un ſproken:

32. ún ſe wunnerten fik öwer Du büſt Chriſtus, Gott Sin

Sin Lehr ; denn Sin Red weer Söhn. Un He bedroh ſe, un leet

gewaltig . Matth. 7, 28. 29.
ſe nich reden ; denn ſe wuſſen, dat

Matth. 22, 22. 23. Mart. 1 , 22. Joh. 7 , 46.

33. Un dar weer en Minid in He Chriſtus weer.
42. As dat awer Dag war, gung

de Schol beſeten mit en unreinen
Düvel. Un de ſchreeg lut, He rut an en Stä in de Wüſtenie,

un dat Volk ſöch Em, un keemon
34. Un ſprok : Hör up , wat

hebbt wi mit Di to ſchaffen ,
to Em, un heeln Em up, dat He

nich vun ſe gung.
JEfu í vun Nazareth ? Du büſt

kamen, uns to verdarven.It mutt of anner Städte dat Evan
43. He awer ſprok to ſe : Ik

weet, wer Du büſt, nämlich Gott

Sin Hillige.
gelium predigen vun GOtt Sin

Riek, benn barto bün Jk utſchickt.
Mart. 1 , 24. Luk. 1 , 35.

35. Un JEſus bedroh em, un 44. Un He predig in de Scho

len vun Galiläa .

ſprok : Weſ ſtiu, un fahr dun em

ut ! Unt de Düvelſmeet em

Dat 5. Kapitel.
merrn mank ſe , un fahr vun

em ut, un dä em keen Schaden.

1. Dat begep fitawer, as fik
36. Un en Furcht keem öwer ſe dat Volk to Em dräng,

all, un reden mit enanner , un to hörn GOtt Sin Wort , un

ſproken: Wat is dat för en Ding? He ſtunn an den See Genezareth.

He befchlt mit Macht un Gewalt Matth. 1 , 16.

de unreinen Geiſter, in ſe fahrt ut . 2. Un ſeeg twee Scheep an den
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See ſtahn ; de Fiſchers awer weern in en Stadt weer, ſüh, bar weer

uttreden, un wuſchen ehr Nett : en Mann vull Utſäßigkeit . As

3. Trä He in een vun de Scheep, ( de JEſus ſeeg , full he up ſin

dat Simon ſin weer, un be' em, Angeſicht, un be' Em, un ſprok :

dat he daten beten vun bat HErr , wullt Du , ſo kannſt Du

Land föhrn dä. Un He ſett ſik, mi wol rein maken .

un lehr dat Volk ut dat Schipp. Matth. 8, 2. Mart. 1, 40.

4. Un as He uphört harr to 13. Un He ſtreck de Hand ut,

reden , (prof He to Simon : Fahr un beröhr em, un ſprok : Ik will

up de Hög, un ſmiet ju Neet dat dohn, weſ' reinigt . Un als

ut, dat ji en Tog doht. bald gung de Utſätigkeit vun em.

5. Un Simon antworte , un

14. Un he befohl em, dat He
iprok to Em : Meiſter, wi hebbt dat Nüms ſeggen ſchull, ſonnern

de ganze Nacht arbeidt, un nics gah hen, jä He, un wieſ di den

fungen, awer up Din Wort will Preſter, un opfer för din Reini
ik dat Nett utſmieten .
6. Un as jedat vän, fungen gung,asMoſes gebaden hett, to

3. Moj. 14 , 2.

le en groten Hupen Fiſch, un chr | 15. Dat Gerücht vun Em war
Nett reet twei .

7. Un ſe winkten chr Geſellen, noch mehr utbredt, un veel Volk

de in dat anner Schipp weern,
keem toſamen , dat ſe Em hörten

un dörch Em geſund warn vun
dat je keemien un hulpen ſe tehn.

Un ſe keemen un füln beide
ehr Krankheiten .

Scheep vull, alſo , dat ſe ſinken dän .
16. He awer week in de Wüſte

Mart . 1 , 86.8. As dat Simon Petrus ſeeg , nie, un bed .

full he JEſus to be Knee, un 17. Un bat begevfik up en

ſprof: HErr, gah vun mi rut, it Dag, dat He lehrn dä . Un dar

bün en ſündigen Minſch. ſeeten de Phariſäers un Schrift

9. Denn em weer en Schrecken gelehrten, de dar kamen weern ut

ankamen , in alle , de mit Em alle Flecken in Galiläa un Judäa,

weern, öwer düſſen Fiſchtog, den un vun Jeruſalem . Un de Kraft

ſe mit cenanner dahn harrn. vun den HErrn gung vun Em,

10. Deſſülvigen glieken ok Ja- un hulp jedermann.

kobus un Johannes , Zebedäus 18. Un18. Un füh , enige Männer

ſin Söhns, Simon ſin Geſellen . brochen en Minſch up en Bett,

Un JEſus ſprok to Simon : Weſ de harr de Jicht, un ſe föchten ,

nich bang, denn vun nu an warrſt wa ſe em rin brochten, un vör

du Minſchen fangen . Mart. 1 , 17. Em leggen dän.

11. Un ſe föhrten de Scheep an Matth . 9, 2. Mart. 2, 3. Apoſt . 9, 33.

dat Land , un verleeten Álns, un 19. Un as ſe vör dat Volk nich

folgten Em na. Matth. 19, 27. finnen kunnen , an wat för en

12. Un dat begev ſit, as HelOrt ſe em muchen rin bringen,
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ſteegen ſe up dat Dad , un leeten | 29. Un düſſe Levi mak en grote

em dörch de Teegelſtcen dal mit Mahltied in ſin Hus, un veele

dat Bett , merrn manf je vör Töllners un annere ſeeten mit Em

JEſus. to Diſch. Matth . 9 , 10.

20. Un as He ehrn Glov ſecg, 30. Un de Schriftgelehrten un

ſprok He to em : Minſch , din Phariſäers murrten öwer Sin

Sünden ſünd di vergeven . Jüngers, un ſproken : Warum eet

Jer. 5, 3. lut. 7, 48. jimit de Cöllners un Sünncrs ?

21. Un de Schriftgelehrten un ºut . 7, 89 .

Pharifäers fungen an to denken , 31. Un31. In JEſus antworte, un

un ſt.oken : Wer is de , dat Heliprok to ſe : De Geſunden brukt

Gottes läſterung redt ? Wer kann den Dokter nich, ſonnern de Kran

de Sünn vergeven, as alleen GOtt ? ken;

Matth . 9 , 3. Jeſ. 43, 25 .

32. Ik bün kamen, to ropen de
22. As awer JEjus ehr Ge- Sünners to Buße, un nich do

danken marken dä , antworte He, Gerechten.
Matth. 9, 13 .

un ſprok to ſe : Wat denkt ji in
33. Se awer ſproken to Em :

ju Hart ?
Warum faſt Johannes ſin Jün :

23. Wat is lichter to ſeggen : gers ſo oft un bed jo veel , des

Di ſünd din Sünden vergeven ? glieken de Phariſäers ehr Jüngers,

oder to ſeggen : Stah up un gah ?awer Din Jüngers eet un drinkt ?

Matth. 9, 5 .
Matth . 9 , 14. Mart. 2, 18.

24. Up dat ji awer weten doht,

dat de Minſchenföhn Macht hett tünnt sé Hodytiedslüd nich to dat
34. He ſprok awer to ſe : Ji

up de Cer Sünden to vergeven, Faſten drieven, ſo lang de Brü

ſprok He to den Jichtkranken : Ik
legg di ; ſtay up, un nimm sin bigam bi ſe is.

35. De Tied ward awer kamen ,

Bett up , un gah na Hus.

25. Un ſogliek ſtunn he up vör
dat de Brüdigam pun ſe nahm

ward ; denn ward ſe faſten .
chr Ogen , un neem dat Bett up ,

dar be up legen harr, un gung 36. Un He ſå to ſe en Gliek:

nis : Nünis ſett en Lappen vun
na Hus, un pries GOtt.

26. Un ſe verfehrten fik all, un nie Dok up en ol Kleed, ſunſt

prieſen GOtt, un warn heel bang, ritt ok dat nie twei,un de Lappen

un ſproken: Wi hebbt hüt ſonner- vun dat nie ſdickt ſik nich up

bare Dinge ſehn .
dat ole.

27. Un barna gung He rut, un
37. Un Nüms deiht Moſt in ole

ſeeg en Töllner , mit Namen levi, Wienbälge , ſunſt territt de Moſt

an den Toli ſitten, un ſprok to
de Wienbälge, un ward vergaten,

em : Folg Mi na.
un de Wienbälge verdaryt .

Matth. 9 , 9. Mart. 2, 14. 38. Sonnern de Moſt ſchall man

28. Un he verleet Auns, ſtunn in nie Wienbälge dohn , ſo ward

up, un folg Em na. lje alle beide beholn .
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39. Un Nüms is , de vun den ( hervör ! Un he ſtunn up, un trä

olen drinkt, un will bald den darhen.

nien ; denn he ſeggt : De ole is 9. Do ſprof Jeſus to ſe : Jk

milder . frag ju , wat ſchickt fit to dohn

up den Sabbat, wat Gudes oder

Dat 6. Kapitel.
Slechtes, dat Leven erholn oder

1 .
perdarven ?

U"
In dat begev ſikupen

Naſabbat, dat He dörch
10. Un He ſeeg ſe alltomal um

dat Korn gung, un Sin Jüngers her an , un ſprok to den Minſch:

reten Ahrn ut , un eten , un repen Streck din Hand ut! Un he dä

ſe mit de Hann. dat . Do war em ſin Hand wed

Matth. 12, 1. Mart. 2 , 23 . der torecht brocht, geſund as de

2. Weke awer vun de Phari- annere .

jäers ſproken to ſe : Warum doht
11. Se awer warn ganz unſinnig,

ji , dat ſik nich ſchickt to dobu up un beſproken ſik mit enanner, wat

de Sabbats ? ſe Em dohn wulln .

3. Un JEſus antworte un ſprok 12. Dat begev fik awer to de

to ſe : Hebbt ji dat nich leſ't, wat| Tied, dat He ging up en Barg

David dä, as em hunger, un de to beden, un e blev de Nacht

mit em weern ?
ömer in dat Gebed to GOtt.

4. Wo he in dat Gotteshus 13. Un as dat Dag war, reep

gung, un neem de Schaubröd, un He Sin Jüngers, un wählte twölf

eet ſe , un gev ſe of de , de mit vun le , weke He of Apoſtel nen:

em weern ; de doch Nüms eten nen dä : luf. 9. 1. Wart. 3, 13. 14.

döiſt , as alleen de Proſters. 14. Simon, den He Petrus nenn

1. Sam . 21,6. 2. Moj.29,33. 3. Mof. 24, 9. dä, un Andreas, ſin Broder, ja

5. Un ſprok to ſe : De Min- tobus un Johannes , Philippus

jdenſöhn is en HErr , ok vun un Bartholomäus,

den Sabbat . Matth . 12, 8 . 15. Matthäus un Thomas, Ja

6. Dat geſcheeg awer up en kobus, Alphäus ſin Söhn , Simon,

annern Sabbat , dat He gung in genannt Zelotes,

de Schol, un lehr . Un bar weer 16. Judas , Jakobus ſin Söhn,

en Minſch, den ſin rechte Hand un Judas Iſdharioth, de Ver

verdrögt weer. Mark. 3, räther .

7. Awer de Schriftgelehrten un 17. Un He gung raf mit ſe ,

Phariſäers heeln up Em , ob He un trä up en Platz in dat Feld ,

of heeln war up den Sabbat, in de Hupen vun Sin Jüngers,

up dat ſe en Sak gegen Em funnen. un en grote Meng vun dat Volt

lut. 14, 1 . ut dat ganze jüdiſche Land, un

8. He mark awer ehr Gedanken, Jeruſalem , un Tyrus un Sidon,

un ſprok to den Minſchen mit de an den See gelegen . Matth. 4, 25 .

derdrögte Hand : Stah up, un trä 18. De dar kamen weern, Em

1 .
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to hörn , un dat je heelt warn | Back, den bee de anner ok an ;

vun ehr Süken, un de vun un- un wer di den Mantel nimmt, den

reine Geiſterumherdreven warn , weiger of nich, den Rock to geven.

de warn geſund. 30. Wer di beden deiht , den gif,

19. Un all dat Volk wull Em un wer di dat Dine nimmt, dar

beröhrn ; denn dar gung Kraft födder dat nich wedder. 5. Moj. 15,7.

dun Em , un heel ſe all. 31. Un as ji wüllt, dat ju de

20. Un He hev Sin Ogen up Lüd dohn ſchüllt, ſo doht ji ok ſe .

öwer Sin Jüngers, un ſprok :
Röm. 7, 12 .

Selig ſünd ji Arme ; denn dat 32. Un wenn ji leef hebbt, de ju

Riek GOttes hört ju to . Matth . 5, 3. leef hebbt, wat för Dant hebbt ji

21. Selig ſünd ii , de ji hier darvun ? Denn de Sünners leeft

hungert ; denn ji ſchüüt ſatt warrn. ok, de ſe leef hebbt. Matth. 5 , 46.

Selig ſünd ji , de ji hier weent; 33. Un wenn ji ju Woldäders

denn ji ward lachen . wol doht ; wat för en Dank hebbt

Offenb. 7 , 16. Pf . 126, 5. 6. 3ef. 61 , 8. ji darvun ? Denn de Sünners doht

22. Selig ſünd ji , wenn ju de ok datſülve.

Lüd haßt , un ju afſonnert , un 34. Un wenn ji lehnt, vun de ji

ſchellt ju , un veracht ju Namen , höpt, wedder to nehmen ; wat för en

as en boshaftigen , wegen den Dank hebbt ji darvun ? Denn ok de

Minſchenföhn. Sünners lehnt de Sünners, up

23. Freut ju denn un hüppt, dat je Gliekes wedder nehmt.

denn ſeht , ju Lohn is grot in den 3. Moj. 25, 35. Matth. 5, 42.

Himmel . Desglieken dä'n ehrdän ehr 35. Doch awer leeft ju Fiende ;

Vaders de Propheten ok. doht wol un deent , dat ji niđs

24. Awer dargegen , wehe ju darför höpt, ſo ward jứ Lohn

Ricken ; denn ji hebbt ju Troſt grot weſen ,un ward Kinner vun

weg . Amo8 6, 1. Fat . 5, 1 . den Allerhöchſten weſen . Denn He

25. Wehe ju, de ji vull ſünd ; is gütig of ower de Undankbaren

Pſ . 37, 26 .
denn ju ward hungern . Wehe ju , un de Boshaften.

de ji hier lacht; denn ji ward 36. Darum weſt barmhardig , as

weenen un huln . Jef. 10, 16 . ok ju Vader barmhardig is .

2. Mof . 84, 6. Þf. 103, 8. 13.

26. Wehe ju, wenn ju jedereen 37. Richt nich, jo ward ji ok

lavt . Desgliken dän ehr Vaders nich richt. Verdammt nich , ſo

de falſchen Propheten ok . ward ji of nich verdammt . Ver:

27. Awer Jk ſegg ju, de ji to- gevt, ſo ward ju pergeven.

hört : Leevt ju Fiende; boht de
Röm. 2, 1 .

wohl, de ju haſjen doht ; 38. Gevt, ſo ward ju geven.

28. Segent de, de ju verflucht; En vull, gedrüdt, gerüttelt un

bedt för de, de ju beleidigt . öwerflödig Maat ward man in

29. Un wer di ſleit up de een ju Schoot geven ; denn grad
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en

mit dat Maat, dar ji mit meet, 47. Wer to Mi kummt, un hört

ward man ju wedder meeten . Min Red in deiht ſe , den will

Mart. 4, 24. Ik ju wieſen , wem he to verglieken is .

39. Un He ſä ſe en Glieknis : Röm. 2. 13. Sat. 1, 22.

Kann of en Blinde en Blinden 48. He is liek en Minſch, de

den Weg wieſen ? Wain ſe nich en Hus bu'un grav deep, un

alle beide in de Ruhr falln ? lä den Grund up den Fels . As

40. De Jünger is nich öwer awer en Water keem , do reet de

ſin Meiſter. Wenn de Jünger is Strom na dat Hus ran, un kunn

as ſin Meiſter , ſo is he vull- dat nich bewegen ; denn dat weer

famen. 30h. 15, 20. up den Felſen gründt.

41. Wat ſühſt du amer 49. Wer awer hört un nich deiht,

Splitter in din Broder ſin Dog, de is lick en Minſd , de en Hus

un den Balken in din Dog warrſt bu’up de Eer ahn Grund, un

du nich wahr? Matth. 7, 3. de Strom reet to em ran, un

42. Oder wa kannſt du ſeggen dat full bald , un dat Hus kreeg

to din Broder : Hol ſtill, Broder, en groten Reet.

ik wil den Splitter ut din Dog
Tat 7. Kapitel.

treden ; un du ſühſt fülbſt nich

den Balken in din egen Dog ? 1. A$ He awer vör dat Volk

Du Heuchler, trek toeerſt den
utredt harr, gung He na

Balken ut din Dog un jüh denn Kapernaum .

to , fat du den Splitter ut din
2. Un de Knecht vun en Haupt

Broder ſin Dog tredſt. Matth. 7 , 5. mann , ben he werth heel , leeg

dodfrant.
43. Dat is keen gude Bom ,

Matth. 8 , 5.

de böſe Frucht dridit, un keen
3. As he awer vun JEſus hör,

böſe Bom, de gude Frucht dricht. dick he de Ouſten vun de Juden

44. En jede Bom ward an ſin
to Em, un be' Em , dat He keem

Denn manegen Frucht kennt.
un fin Knecht geſund maken dä.

4. As ſe awer to JEſus keemen ,
plüdt keen Fiegen vun de Dor:

nen, of ſo plücktman keen Wien- He is werth, dat Du em bat er
beden ſe Em mit Fliet , un ſproken :

druven vun de Dornbüſch.
wieſen deihſt.

45. En gude Miních bringt wat
5. Denn be bett uns Volk leef,

Gudes hervör ut den guden dat u hett uns de Schol bu't.

dun ſin Hart.Hart. Un en ſlechte
6. JEſus awer gung mit ſc hen .

Miních bringt wat Böſes hervör As je awer nu nich wiet vun dat

ut den böſen Schaß dun fin Hart. Hus weern , ſchick de Hauptmann

Denn wovun dat Hart vull is, dar- vun fin Frünn to Em , un lect

vungeihtdeMundöwer. Matth. 12,36. Em ſeggen : Ach, HErr, bemöh

46. Wat heet ji Mi awer HErr Di nich, ik bün dat nich werth,

HErr, un boht nich, wat gť ju dat Du unner min Dack geihſt.

jegg ? Matth. 7, 21 . Matth. 8, 8.
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en7. Darum hef ik of mi fülvſt| 16. Un dar keem ſe all

nich würdig holn, dat ik to Di Furcht an , un prieſen GOtt, un

keem ; ſonnern ſprek een Wort , ſoliproken : Dar is en grote Pro

ward min Jung geſund. phet unner uns upſtahn , un GOtt

8. Denn ok ik bün en Minſch, hett Sin Volk beſöcht.

de Obrigkeit unnerdahn, un hef 17. Un düſſe Red över Em

Kriegsknechts unner mi, un ſpret war lut förch dat ganze jüdiſche

to cen : „ Gah hen !" ſo geiht he Land, in alle umliggen Länner.

hen, un to den annern : „ Komm 18. Un dat Allns verkünnigten

her ! " ſo fummt he, un to min Johannes ſin Jünger's cm . Un

Knecht : ,,Doh dat ! " ſo deiht he dat . he reep to fit twee vun ſin Jün

9. As awer JEſus dat hör, gers, Matth. 11 , 2 .

wunner He fik öwer em , un wenn' 19. Un ſchick ſe to JEfus, un

fik um , un ſprok to bat Volk, leet Em ſeggen : Büſt Du, de dar

dat Em nafolgen dä : Ik ſegg ju , kamen ſcall , oder ſchüllt wi up

ſon Glov hef ik in Israel nich en annern töven ?

funn '.
20. As awer de Jüngers to Em

10. Un as de , weke utſchickt kemen, ſproken ſe : Johannes de

weern , wedder na Hus keemen , Döper bett uns to Di ſchickt, un

funn' ſe den kranken Knecht geſund. Tett Di ſeggen : Vüiſt Du , de dar

11. Un dat begev ſit darna, kamen ſchall, oder ſchüllt wi up

dat He in en Stadt mit Namen en annern töven ?

Nain gung, un veele vun Sin 21. To düſje Stunn awer mak

Jüngers gungen mit Em , un vecl He veele geſund vun Süken in
Volt.

Plagen un böſe Geiſter, un peele

12. As . He awer neeg an dat Blinden ſchenk He dat Geſicht.

Stadtdohr keem , ſüh , do drog man
22. Un JEſus antwort

en Doden rut, de de enzige Söhnliprok to ſe: Gaht hen, un ver

vun fin Moder weer; un je weer künnigt Johannes , wat ji ſehn

en Wetfru, un veel Volk ut de
un hört hebbt : De Blinden ſeht , de

Stadt gung mit ehr . 1. Rön 17 , 17 . Kaymen gaht, de Utſäļigen ward

13. ün as de HErr ſe fehn dä, rein, de Doden ſtaht up, un de

dä ſe Em leed, un He ſprok to Armen ward dat Evangelium

ehr : Ween nich !
predigt; 3c . 85 , 5. Matth . 11 , 5 .

Matth. 9, 36. Jer. 31 , 16.

14. Un trä hento , un röhr den 23. Un ſelig is, wer fik nich an

Sarg an , un de Dregers ſtunnen Mi argern deiht . Datth. 11 , 6 .

ſtill. Un He ſprof: Jüngling, It 24. As awer Johannes ſin

ſegg di , ſtah up! Mart. 5, 41 . Baden torüggungen , fung JEſus an

15. Un de Dode rich ſik up, to reden to dat Volk vuri Jo

un fung an to ſpreken . Un He hannes: Wat ſünd ji rut gahn in

gev em ſin Moder. 2. Rön. 4 , 36. de Wüſtenie to ſehn ? Wült ji en

un
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Rohr ſehn, dat vun den Wind/drunk keen Wien ; ſo ſeggt ji : He

bewegt ward ? Matth. 11 , 7 . hett den Düvel. Matth. 3, 4 .

25. Oder wat ſünd ji rut gahn 34. De Minſchenföhn is kamen ,

to ſehn ? Wüūt ji en Miních ſehnitt un drinkt ; ſo jeggt ji : Seht,

in weeke Kleder ? Seht , de in de Minſch is en Freter un Wiens

herrliche Kleder un Lüſten levt , ſuper , en Fründ vun de Töllners

de ſünd in de fönigliche Höf. un Sünners .

26. Oder wat ſünd ji rutgahn| 35. Un de Wiesheit mutt fik

to ſehu ? Wült ji en Prophet rechtfardigen laten vun all ehr

ſehn ? Ja, gk ſegg ju , de dar Kinner. Matth. 11 , 19 .

mehr is as en Prophet . 36. Een vun de Phariſäers be’

27. He is dat , vun den ichreven Em awer, dat He mit em eten

ſteiht : Süh , It ſchick Min Engel ichull . Un He gung rin na den

vör Din Angeſicht her, de dar Phariſäer ſin Hus, un ſett Sik

torecht maken ſchall Din Weg vör to Diſd ).

Di. Mal. 3, 1. Matth. 11 , 10. Mart. 1 , 2 . 37. Un füh, en Fru weer in de

28. Denn It ſegg ju , dat unner Stadt, de weer en Sünnerin . As

de, de vun Fruens gebarn ſünd , keen ſe vernehmen dä, dat He to Diſch

gröter Prophet is as Johannes ſitten dä in den Phariſäer ſin Hus,

de Töper ; de awer lütter is in dat brod ſe en Glas mit Saly .

Rief GOttes , de is gröter as he . 38. Un trä vun achtern to Sin

29. Un all dat Volk, dat Em Föt, un ween , un jung an , Sin

hörn dä, un de Töllners , geven Föt to netten mit Thranen , un mit

GOtt Recht, un leten ſit döpen de Haar vun ehrn Kopp to drögen ,

mit Johannes ſin Döp.
un küß Sin Föt, un ſalv ſe mit

30. Awer de Phariſäers un Schriſt
Salv .

gelehrten verachten GOtt Sin Rat
39. As awer dat de Phariſäer

gegen ſit ſülvſt, un leten ſit nich ſceg , de Em laden harr, ſproť be

put ºm söper. Upoſt . 13, 46 .
bi fit jülvſt, in jä : Wenn düſſe

31. Awer de HErr ſprok: Wo- en Prophet weer, ſo wüß He, wer

keen ichall Jk de Minſchen vun un wat vör en Wief dat is, de

düt Geflecht verglicken ? Un wo
Em anröhrn deiht ; denn ſe is on

keen jünd je to verglieken ?
Sünnerin .

Matth. 11 , 16 . 40. JEſus antworte, un ſprok :

32. Se ſünd to verglieken de Simon, Ik hef di wat ſo ſeggen .

Kinner, de up den Markt ſitt un He awer ſprok : Meiſter, legg an .

ropt gegen enanner, un ſprekt : Wi 41. Dar weer in Wucherer, de

hebbt vör ju flent , un ji hebbt barr twee Schuldiers. De een weer

nich danzt ; wihebbt ju klagt, un idhüllig fief hunnert Groſchen, de

ji hebbt nid weent. anner föftig .

33. Denn Johannes de Döper 42. As ſe awer nich harrn to be

is kamen , un eet keen Vrod, in tahln , ſchenk he dat alle beide .
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Segg an : Wer dun ſe ward em vun dat Rieť GOttes, un de Twölf

am meiſten leef hebben ? Kol. 2, 18. mit Em.

43. Simon antworte un ſprok: 2. Darto enige Fruens , de He

Ik meen, den he am meiſten ſchenkt geſund makt harr vun de böſen

heit . He awer ſprok to em : Du Geiſter un Süken ; nämlich Maria,

beſt recht ordeelt. de dar Magdalena heet, vun weke

44. Un He wenn ſit to dat weern ſöven Düvels utfabrn ,

Wief, un ſprok to Simon : Sühſt
Mart . 15, 40. 16, 9 .

du Süt Wief wol ? Jt bün in
3. Un Johanna, Chuſa, den

din Hus kamen, du beſt Mi keen Pleger vun Herodes, ſin Fru,

Water geven to min Föt, düſſe un Suſanna, un vecle annere, deEm

awer hett min Föt mit Thranen Handrekung dän vun ehr Göder.

4. As nu veel Volk bi enanner
nett , un mit de Haar vun chun

Kopp afdrögt . 1. Moj. 18, 4.
weer u ut de Städte to Em

45. Du heſt Mi keen Kuß ge
kemen , ſprok He dörch en Glieknis :

Matth. 13, 3. Mart. 4, 2.

ven ; düſſe awer, nadem je rin
5. Dar gung en Saiinann rut,

kamen is, hett nich aflaten, Min to ſai'n ſin Saat ; un as he ſai’ ,

Föt to küſſen . giöt. 16, 16.
ful wat an den Weg , un war

46. Tu heſt Min Kopp nich tweiperrt
, un de Vageln unner den

mit Öl ſalvt; ſe awer hett Min Himmel freten dat up,

Föt mit Salv ſalvt . 6. Un wat full up den Felſen ,

47. Darum ſegg Jť di : Ehr un as dat upgung, verdrög bat,

ſünd veele Sünden vergeven, denn darum , dat dat keen Saft harr.

je hett veel leef hatt ; weken awer
7. Un wat full merrn mank

wenig vergeven ward, de leeft de Doinen ; un de Dornen gungen

wenig.
mit up, un heeln dat unner.

48. Un He ſprok to ehr : Di
8. Un wat full up en gude

ſünd din Sünden vergeven .

Matth. 9, 2. Land ; un dat gung up, un drog

49. Do fungen an , de mit Em hunnertfältig Frucht . As He dat

to Diſch ſitten dän, un ſproken fä, reep He : Wer Ohrn hett to

to ſit ſülvſt : Wer is düſſe, de of börn, de hör to ! 1. Moj. 26, 12.

de Sünden vergift ? Matth. 9, 3. 9. Sin Jüngers awer frogen

50. He awer ſprok to dat Wief : Em , un ſproken, wat düt Gliek

Din Glov hett di holpen, gah nis weer .

hen mit Freden ! 10. He awer ſprok : Ju is dat

lut. 8 , 48. 17, 19. Mart. 5, 34. geven , to weeten dat Geheemnis

Dat 8. Kapitel. vun GOtt Sin Riek ; de annern

1. U " dat begev ſit barna, awer in Gliefniſſen , dat je dat
dat He reiſen dä dörch nich ſeht, ob ſe dat wol jeht, un

Städte un Flecken , un predig Jej. 6, 9.10. Matth. 13, 14. Mart. 4,12.

un verkünnig dat Evangelium Joh. 12, 40. Apoſt. 28, 26.
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11. Dit is awer dat Glieknis : un kunnen vör dat Volk nich to

De Saat is GOtt Sin Wort . Em famen . Matth. 12, 46, Mart . 3, 31 .

12. De awer an den Weg fünd, 20. Un dat war Em anſeggt:

dat ſünd, de dat hört ; darna Din Moder un Din Bröder ſtaht

kummt de Düvel, un nimmt dat buten, un wüllt Di ſehn .

Wort vun ehr Hart, up dat ſe
Mart. 3, 32 .

nich glovt un ſelig ward. 21. He awer antworte , un ſprok :

13. De awer up den Felſen, ſünd Min Moder un min Vröder ſünd

de : wenn ſe dat hört, nehmt ſe düſſe, de GOttes Wort hört un

dat Wort mit Freuden an ; un de doht. Joh. 15, 14 .

hebbt keen Wuddeln, en Tied lang 22. Un dat begev ſiť upcen

glovt ſe, un to de Tied vun de vun de Dag’ , dat He in en Schipp

Anfechtung fallt ſe af. trä mit ſamt Sin Jüngers . Un

14. Dat awer mant de Dornen He ſprok to ſe : Lat uns öwer

full, dat ſünd de, de dat hört , den Sce fahri , un ſe ſtötten vun

un gaht hen unner de Sorgen,
Lann . Matth. 8, 23. Mark 4, 36.

Riekdom un Wolluſt vun dat Leven,
23. Un as je ſegeln dän, ſleep

un erſtickt, un bringt keen Frucht. He in . Un dar keem en Storm

15. Dat awer up dat gude Land wind up den See, un de Waggen

ſünd de, de dat ' Wort hört un owerfulln ſe, un ſe ſtunnen in grote

beholt in en fein gut ' Hart, Gefahr.

un bringt Frucht in Geduld . 24. Do treden ſe to Em , un

Apoft. 16, 14. Ebr. 10, 36 . wedten Em up , un ſproken :

16. Nüms awer ſtiţt en lidt Meiſter , Meiſter, wi kaintiim !

an , un deckt dat mit en Fatt to , Do ſtunn He up, un bedroh den

oder ſett dat unneren Bank ; Wind un de Waggen vun dat

jonnern he ſett dat up en Lüchter, Water, un dat leet af un war ſtill.

up dat, wer rin geiht, dat Licht 25. He ſprok awer to ſe : Wo

jehn deiht.
is ju Glov ? Se fürchten fik awer,

Matth. 5. 15. Mart. 4, 21 .

17. Denn dar is nicks verbor: un wunnerten ſif, un ſproken unner

gen , dat nich apenbar ward , of enanner : Wer is düſſe ? Denn

nics Heemlichs, dat nich bekannt He befehlt den Wind un dat Wa

war un an den Dag keem .
ter, un ſe ſünd Em gehorſam .

Matth . 10, 26. Mart. 4, 22.
Matth. 8, 26 .

18. So ſeht nu darup, woans Gegend vun de Gadarener, weke
26. Un ſe ſegelten fort in de

ji tohört . Denn wer dar þett, is grað ömer vun Galiläa.
den ward geven, wer awer nich hett ,

Matth. 8 , 28. Mart. 5 , 1 .

vun den ward nahm , of dat he 27. Un as He utträ up dat

meent to hebben . Matth. 13, 12. Land, keem Em en Mann in de

19. Dar gungen awer hento Möt ut de Stadt , de harr Düvels

Sin Moderun Sin Bröder,Ivun lange Tied her , un he trock
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un

Narl. 5. 18 .

un

keen Kleder an , un blev in feen : trocken un vernünfiig, un je ver

Hus, ſonnern in de Dodenkulen . I fehrten ſik.

28. As he awer JEſus ſeeg, 36. Un de dat Tehn harrn, ver

ſchreeg he un full pör em dal , künnigten je dat , woans de Be

un reep lut , un ſprof : Wat hef ſetene geſund warn weer .

it mit Di to ſchaffen , Jjus, 37. Un de ganze Menge vun de

Du Söhn vun GOtt , den Aller- umliggen Länner vun de Ga

höchſten ? It bed Di , Du willſt darener be ' Em , dat He vun je

mi nich quälen . Diatth . 8 , 29 .
gung. Denn en grote Furdt weer

29. Denn He befohl den un- je ankamen. Un He trä in dat

reinen Geiſt , dat he vun den Schipp, un kehr wedder um .

Minſch utjahrn dä ; denn he harr 38. Do be ' Em awer de Mann,

em lange Tied plagt. Un he weer vun den de Düvels utjahrn weern,

mit Reden bunden un mit Fot- dat he much bi Em weſen . Awer

feſjeln anbunden , un he terreet Ejus leet em
vun Sif ,

de Bann ', un war vun den Düvci
ſprok :

dreven in de Wüſtenie .
39. Gah wedder to Hus, un ſegg ,

30. Un Jeſus frog em ,
wa grote Dinge GOtt an di dahn

ſprof : Wa heetſt du ? He jprok: hett. un he gung hen, un pre

Legion, denn dar weern veele Düssig dörch de ganze Stadt , wa grote

vels in cm fahın .
Dinge gEjus an em dechu harr .

31. Un ſe beden em , dat He je 40. Un dat begev ſit , as JE:

nidh in de Deep fahın Teet .
ſus wedder keem , neem Em dat

32. Dar weer awer darſülvſt en Volk up, dem ſe tövten alle up

grote Drift Sögen an de Weid Em .

up den Barg. Un ſc beden Em ,Un ſc beden Em , 41. Un ſüh , dar keem en Mann,

dat He ſc Frielöv gev , in deſülven mit Namen Jairus, de cn Sdyol

to fahrn. Un He verlöv je dat. öbberſte weer, full Jejus to Föt ,

33. Do jahrn de Düvels ut pun un be ' Em , dat He wull ill fin

den Minſch, un fahrn in de Sö- Hus famen .

gen , un de Drift ſtörrt ſik vin Matth. 9, 18,

de ſteile Hög in den See , un 42. Denn he harren einzige

verſopen . Dochter bi twölf Jahr, de leeg

34. As awer de Harrn ſeegen , up dat Letz. Un as He hengung,

wat geſdeeg , lepen ſe weg , in verdräng Em dat Volf .

fünnigten dat in de Stadt in in 43. Un en Fru harr den Blod :

De Dörper. gang twölf Jahr hatt; de harr all

35. Do gungen je rut to lehu , chr Hav un Gut an Dofters

wat dar geſchehu weer ; un feemen wendt, un kuun vun keen heelt

to Jejus, in funn' den Minſd , warrn. Marf. 5, 23 .

vun den de Düvels itfahrn weern , 44. De trä vun achtern to Em ,

jition to jojus Sin föt , analfat den som vilCon vin Sin Kleed
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em

an , un ſogliek ſtunn de Blodgang 53. Un ſe lachten Em ut ; denn

ſtill . ſe wuſſen wol, dat ſe ſtorven weer.

45. Un JEſus ſprok : Wer hett 54. He awer drev ſe al rut,

Mi anfat ? As je dat awer all neem ſe bi de Hand , reep un

leugnen, ſprok Petrus, un de mit Iprok: Kind, ſtah up !

weern: Meiſter , dat Volt 55. Un ehr Geiſt keem webber,
drängt un drückt Di, un du ſeggſt: un ſe ſtunn ſogliek up . Un He

Wer hett Mi anröhrt ? befohl, man ſcul ehr wat to

46. JEſus awer ſprok: Mi hett eten geven.

jemand anröhrt ; denn It föhl,
56. Un ehr Ölern verfehrn ſit.

dat en Kraft vun mi utgahn is . He awer befohl ſe, dat ſe Nüms

47. As awer de Fru ſeeg, dat fän, wat geſchehn weer.
Lut. 6, 14. Mart. 7,86.

dat nich verborgen weer, keem ſe

mit Bevern, un full vör Em dal, Dat 9. Kapitel.

un verkünnig dat vör all dat Volk, 1 .

ut wat för en Orſak ſe Em anröhrt

e reep awer de Twölf to

H
ſamen, un gev ſe Ge

harr, un woans ſe weer ſo bald walt un Macht öwer alle Düvels,

geſund warn.
un dat je Süten heeln kunn ',

48. He awer ſprok to ehr : Hef Matth. 10, 1. Mart. 6, 7 .

guden Moth, Min Dochter, din 2. Un ſchick ſe ut to predigen

Glov hett di holpen, gah hen dat Niek GOttes, un de Kranken

geſund to maken .

49. As He noch reden dä, keem
3. Un ſproť to ſe : Ji ſchüllt

een vun de Scholöbberſten fin weder Stock, 'noch Taſc , noch
nics mit ju nehmen up den Weg,

Lüd , un ſprok to Em : Din Doch- Brod, noch Geld ; ok ſchall dar

ter is ſtorven , bemöh den Meiſter

nich.
een nich twee Röck hebben.

Matth. 9, 18. Mart. 5, 85 .
Mart. 10, 9 .

50. As awer JEſus dat hör, 4. Un wo ji in en Hus gaht,

antwor' He em, un ſprok: Wel' dar bliebt, bet ji vun bar treckt.

nidy bang ; glov blot, ſo ward ſe
lul. 10, 5—7.

geſund .
5. Un pun be, de ju nich up

Mart. 5 , 36.

nehmt, dar gant rut vun deſülvige

51. As He awer in dat Hus Stadt, un ſlaht ok den Stoff af

keem , leet He Nüms rin gahn, pun ju Föt , to en Tügnis öwer

as alleen Petrus, Jakobus un
ſe .

Johannes, un den Vader un de
6. Un ſe gungen ut, un dörch

Moder pun dat ſind .

trođen de Flecken, predigden dat

52. Se weenten awer all, un Evangelium, un maken geſund

beklagten ſe . He awer ſprok : allerwegens .

Weent nich, ſe is nich ſtorven , 7. Dar keem awer vör Herodes,
jonnern je ſlöpt. den Veerfürſten, allns, wat dörch

mit Freden.

fur. 10. 11 .

8
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wa

Em geſcheeg, un he weer beſorgt , to Sin Jüngers : Lat ſe ſik ſetten

wiel vun enige jeggt war : Jo- lichichtwieſ , bi föſtig un föftig .

hannes is vun de Doden wedder 15. Un ſe däri jo , un ſetten

upſtahn ; Matth. 14, 1. Mart. 6, 14. fit all .

8. Vun enige awer : Elias is 16. Do ncent He de fief Bröd

kamen ; vun enige awer : Dar is un twee Fiſch, un ſeeg up na den

een vun de olen Propheten wedder Himmel, un dank darför, brok

upſtahn.
ſe, un gev ſe de Jüngers, dat ſe

9. Un Herodes ſprok: Johannes,
dat Volk vörleggen dän .

den hef it den Kopp afſla'n ; wer
17. Un ſe eten , un warn al

is awer düſſe, vun den ik jo wat latt , un warn uphaven, wat ſe

hörn doh ? Un he wul Em öwrig blev vun firömen, twölf

Körf vull. 2. Kön . 4, 44.

ſehn.
18. Un bat begov fit, as He

10. Un de Apoſtels teemen alleen weer , un beð, un Sin Jün

wedder, un vertelln Em ,
gers bi Em , frog He ſe, un

grote Dinge ſe dahn harrn. Uniproť: Wat ſeggt de Lüd öwer

He neem ſe to ſit, un gung afs
Mi, dat ik bün ?

fiets in en Wüſtenie bi de Stadt,
19. Se antworten un ſproken :

de dar heet Bethſaida.
Se ſeggt , Du þüſt Johannes de

Matth. 14, 13.
Döper ; weke awer, Du büſt Elias ;

11. As Süt dat Volk wies
weke awer, dar is een vun de

war, trock dat Em na ; un He olen Propheten wedder upſtahn.

leet je to Sik, un ſä ſe vun Matth. 14, 2. Mart. 6, 14.

GOtt Sin Niek, un mať geſund, 20. He awer ſprok to ſe : Wer

de dat nödig harrn . Awer de Dag leggt ji awer, dat ik bün ? Do

fung an, up de Neeg to gahn. antworte Petrus in ſprok : Du

12. Do treden to Em de Twölf, büſt GOtt Sin Chriſtus .

un ſproken to Em : Lat dat Volk Matth. 16, 16. Mart. 8, 29. Joh. 1,49 .

vun Di, dat ſe hengaht in de
21. Un He bedroh je, un be

Flecken umher, un in te Dörper, fohl
, dat je dat Nüms jä’u.

dat ſe Harbarg un Spies finnt; 1. 22. Un ſprok: Denn de Min

denu wiſünd hier in de Wüſtenie? Ichenſöhu miutt noch veel lieden,

un verſtött warın vun de Öllſten
Matth. 14, 15 .

13. He awer iprok to ſe: Gept un Hohenpreſters, un Schriftge

ji ſe wat to eten . Se ſproken : chrten, un dod makt warın , un

Wi hebbt nich mehr as fief Brös an den drütten Dag wedder up

Matth. 17, 22. 20, 17. 18 .
un twee Fijd); dat wei denn , dat ſtahu.

mi hengahn idüllt, un Spies Wer Mifolgen wiú, de verlengen
23. Do ſprok He to je al :

kopen för ſo veel Volk.

ſik ſülvſt, un nehm ſin früz up

14. (Denn dar weern bi fief jie Säglich, un folg Mi na.

duſend Mann .) He ſprok awer Matth. 16, 24. Mart. 8 , 34 ,
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ganze Welt

24. Denn wer ſin leven er= 1to Em : Meiſter, hier is gut weſen,

holn will, de ward dat verleern ; lat uns dree Hütten maken , Di een ,

wer awer ſin Leven verleert um Moſes pen , un Elias eert . Un he

Minetwilln , de ward dat erholn . wuß nich , wat he reden dä .
lut. 17 , 33 .

34. As he awer Güt reden dä,

25. Un wat förn Nutzen harr keem en Kolt , un öwerſchatt le,

de Mind, wenn he de un ſe verfehru ſit, as de Wolf

gewinnen dä, un verlorſit ſüluſt, ie öwertrock.
oder dä ſit ſülvſt Schaden ?

35. Un bar teem en Stimm ut

26. Wer ſit awer vör Mi un Min de Wolf, de ſprok : Düt is Min

Wör' ſchamt, vör den ward jit of leeve Söhn, den ſchüllt ji hörn.

de Minſchenſöhr ſchamen , wenn Viatti). 3, 17. Mart. 1 , 11. 9, 7 .

He kamen ward in Sin un Sin 36. Un indem ſon Stimm ge

Vaders un in de hilligen Engeln id ceg , funnen je Jeſus alleen .

ehr Herrlichkeit. Matth . 10, 33. Un je verſweegen dat , un ver

Mart.8, 38. Puf. 12, 9. 2. Tim . 2, 12. tünnigten Nüms in belülvigen

27. It jegg ju awer wahrlid), Dag ’ wat je ſchn harrn .

bat enige ſünd vun de , de hier
37. Dat begev ſik awer den

ſtaht, de den Dod nidy ſmeden Dag darna, as ſe vun den Barg

warb, bet dat je GOtt Sin Riet teemen, keem je veel Wolf in de

ſcht . Möt. Matth. 17 , 14. Marf. 9 , 14 .

28. Un dat begev ſit na düſſe 38. Un jüh, cn Mann mank dat

Neden bi acht Dag ' , dat He to
Volk reep , un ſprok : Meiſter, it

ſik nehm Petrus, Johannes un

Jakobus, in ging up en Bargocun he is min cenzige Söhn.
bed Di , beſch doch min Söhn ;

to boden . Matth. 17, 1. Mart. 9,

29. Un as He bed , war de Ge
39. Süh, de Geiſt grippt em ,

ſtalt vun Sin Angeſicht anners, un lo ſchriggt he gliek, um he ritt

Sin Sileed war witt, in glänz. em , dat he dimt, un mit grote

30. Un füh, twee Männer reden Noth wiekt he vun em , wenn he

mit Em , weke weein Moſes un
em reten hett ;

Elias . 40. Un if hef Din Jüngers

i 31. De erſdienen in Klarheit, beden , dat ſe em utdrieven ſchullu,

un reden vun den Utgang, weken un ſe funn dat nich.

He dull erjülin in Jerujaiem . 41. Do antworte Jejus, !!11

| 32. Petrus awer un de mit em iprok : O dil unglövige un vers

weern , weern vull Slep. As je fehrte Art, wa lang dall Jk bi

awer upwafen dän, ſeegen je Sin in weſen , un ju dulden ? Bring

Klarheit, un de twec Männer, din Söhu her .

de bi Em ſtunn '. 42. Un as he to Em fcem , reet

33. In dat begev ſiř , as de em de Düvel, un quäl em . Jeſus

vun Em wicken dän , ſprof Petrus awer bedroh den unſaubern Geiſt,

2.
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wecr.

un mak den Jungen geſund, un |He Sin Geſicht, ſtrads na Je

gev em ſin Vader wedder. ruſalem to wanneln .

43. Un alle Lüd verfehrn ſik öwer 52. Un He ſchick Baden vör

GOtt Sin Herrlichkeit. As je Sik hen ; de gungen hen un keemen

ſik awer all verwunnerten öwer in en Flecken vun de Samariters,

Auns, wat He dä, ſprok He to dat ſe Em Harbarg beſtellten.

Sin Jüngers : 30h. 4 , 4 .

44. Fat ji mit ju Ohrn düſſe 53. Un ſe neemen Em nich an ,

Red; denn de Minſchenſöhn mutt darum, dat He Sin Geſicht richt

öwerantwort warrn in de Min- harr, to wanneln na Jeruſalem.

Ichen ehr Hann. Matth. 17, 22. 54. As awer dat Sin Jüngers,

45. Awer dat Wort verſtunn' Jakobus un Johannes, ſehn dän,

ſe nich, un dat weer vör ſe ver- ſproken ſe : HErr, wullt Du, ſo

borgen, dat ſe dat nich begrepen. wüllt wi ſeggen, dat dar Füer

Un ſe weern to bang, Em to vun den Himmel falln deiht, un

fragen um datſülvige Wort. Te vertehrt, as Elias dä ?

46. Dar keem ok en Gedanke 2. Kön . 1 , 10. 12.

mank,ſe : Wer mank ſe de Gröttſte 55. JEſus awer wenn' Sif, un

Mart. 9, 34 . bedroh ſe, un ſprok : Weet ji nich,

47. As awer JEſus de Gedan- wat för en Geiſt ſin Kinner ji

ken vun ehr Harten ſehn dä, ſünd ?

grep He en Kind, un ſtel dat biſ 56. De Minſchenföhn is nich
Sit. kamen , de Minſchen ehr Seel to

48. Un ſprok to ſe : Wer dat verbarven, ſonnern to erholn .

Rind upnimmt in Min Nam, Joh. 3 , 17. 12, 47.

dc nimmt Mi of up, un wer Mi 57. Un ſe gungen in en an

upnimmt, de nimmt Den up , de nern Flecken. Dat begev ſik awer,

Mi ſchickt hett . Wer awer de Lüttſte as ſe up den Weg weern, ſprok

is mank ju , de ward grot weſen. een to Em : Ik wil Di folgen ,

Matth. 10, 40. 3oh . 13, 20 . wo Du hengeihſt. Matth. 8 , 19.

49. Do antworte Johannes , un
58. Un Jeſus ſprok to Em :

ſprok: Meiſter, wi ſeegen een, de De Föß hebbt Kuhlen , un de

Grey Düvels ut in Din Nam, Vageln unner den Himmel hebbt

un wi wehrn em, denn be folg Neſter : de Minſchenſöhn

Di nich mit uns.
bett nich, wo He Sin Kopp hen

4. Moj. 11 , 27. Mark. 9, 38.

50. Un Jeſus ſprok to cm : leggt.

Wehrt em nich; denn wer nich 59. Un He ſprok to en annern:

wedder uns is, de is för uns.
Folg Mi na ! De ſprok awer :

Luk. 11 , 23. Matth. 12, 30. HErr, gif mi Frielöv , dat ik to

51. Dat begev ſik awer, as de vör hengah un min Vader bes

Tied erfüllt weer, dat He ſchull grav.

vun hier nahmen warrn , richt | 60. Awer Jeſus ſprok to em :

awer de
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1.D

Lat de Doden ehr Doden begraven, Lohn werth. Ji ſdhüllt nich vun

gah du awer hen , un verkünnig een Hus na dat anner gahn.

GOtt Sin Riek. Matth 8 , 22 . 5. Moj. 24, 14. Matth. 10, 10. 1. Kor. 9, 14 .

61. Un en anner ſprok: HErr, 8. Un wo ji in en Stadt kamt,

ik wil Di nafolgen , awer verlöv un ſe ju annehmt, dar eet , wat

mi tovör, dat ik en Afſcheed ma- ju vörſett ward . Matth. 10 , 11 .

ken doh mit de, de in min Hus 9. Un makt de Kranken, de dar

ſünd . 1. Rön. 19, 20 . ſülvſt ſünt, geſund, un ſeggt ſe :

62. JEſus awer ſprok to em : GOtt Sin Riek is neeg to ju

Wer ſin Hand an de Plog leggt, kamen.

un ſüht torügg, de is nich geſchickt 10. Wo ji awer in en Stadt

to GOtt Sin Riek. kamt, dar ſe ju nich annehmt, dar

Spr. 26, 11. 2. Petr. 2, 20. gaht rut up ehr Straten, un ſprekt:

Dat 10. Kapitel.
11. Ok den Stoff, de fik an

uns hangt hett vun ju Stadt,

Jarna wähl de HErr annerlſla’t wi af up ju. Doch ſchüllt

ſöventig ut, un ſchick je ii weten, dat ju GOtt Sin Riek

je twee un twee vör ſik her , in neeg weſt is . Matth . 10, 14.

alle Städte un Örter, dar He 12. gk ſegg ju : Dat ward de

henkamen wull ; Sodomer erdräglicher gahn an

2. Un ſprok to ſe : De Aarnienen Dag denn ſon Stadt.

is grot , de Arbeiter awer ſünd 13. Wehe di , Chorazin ! Wehe

wenig ; bed den HErr vun de di, Bethſaida ! Denn weern de

Aarn , dat He Arbeiters utſchickt Daden to Tyrus un Sidon ge
in Sin Aarn .

ſchehn , de bi ju geſchehn fünd, ſe

Joh . 4, 85. Matth. 9, 37. 38. harrn vör Tieden in Sack un in

3. Gaht hen , füh , Ik ſchick ju de Alich ſeten, un Buß dahn.

as be Lämmer merrn mank de Matth. 11, 21 .

Wülf. Matth. 10, 16. 23, 34. 14. Doch dat ward Tyrus un

4. Dregt keen Büdel, noch Taſch, SidonSidon erdräglicher gahn an dat

noch Schob, un gröt Nüms up jüngſte Gericht, as ju .

de Strat. Matth. 10, 9. 15. Un du Kapernaum , de du

5. Wo ji in en Hus kaint , dar bet an den Himmel erhaven büſt,

ſprekt toeerſt: Freden weſ mit ju ! du warrſt bet in de Höll runner

6. Un wenn darſülvſt en ſind ſtött warrn.

vun den Freden finward, ſo warb 16. Wer ju hört, de hört Mi ;
ju Freden up em ruhn; wo awer un wer ju veracht, de veracht Mi ;

nich, ſo ward ju Freden ſik wedder wer awer Mi veracht, de veracht

to ju wennen. Den , de Mi ſchickt hett .

7. In datſülvige Hus awer Matth. 10, 40. Joh . 18, 20 .

bliebt , eet un drinkt , wat ſcfel 17. De ſöventig awer keemen

hebbt. Denn en Arbeiter is ſin wedder mit Freuden , un ſproken :
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HErr, uns ſünd of de Düvels | Meiſter , wat mutt ik dohn , dat

unnerdahn in Din Nam . ik dat ewige Leven arv ?

18. He ſprok awer to ſe: 34 26. He awer (prok to Em : Wa
Matth . 22, 35. Marf. 12, 28 .

feeg wol den Sata.as vun den

Himmel falln , as en Blitz.
ſteiht in dat Geſetz ſchreven ? Wo

ans liſt du dar ?
Offenb . 12, 8. 9 .

19. Seht , Jk hef ju Macht . 27. He antworte, un ſprok : Du

fchaft Gott, Din HErr , leef
geven , to perrn up Slangen un

Škorpionen, un öwer alle Fiendes- hebben vun ganzen Harten, vun

gewalt; un ju ward nicks ſchaden ganze Seel , vun allen Kräften,

künnen .
un vun ganzen Gemöt , un din

20. Dodh darin freut ju nich, Neegſten as di ſülvſt.
3. Moj. 19, 18. Mart. 12, 30. 31 .

dat ju de Geiſter unnerdahn ſünd, 28. He awer ſproť to em : Du

freut ju awer , dat ju Namen in beſt recht antwort; Soh
dat ſo

den Himmel anſchrevenſünd . * hil.4,3.warrſt du leven . 3. Moj. 18, 5 .

21. To be Stunn freu Sik
29. He awer wull ſił ſülbſt recht

JEſus in den GEiſt, un ſprok : (fardigen, un ſprok to JEfus: Wer

Ik pries Di , Vader un HErr is denn min Neegſte ? 2. Noſ.2,13.

vun den Himmel un de Eer, dat
30. Do antworte JEſus, un

Du ſo wat verborgen heſt vör de liprik: Dar weer en Minſch, de

Wieſen un Klofen , un heſt dat
gung vun Jeruſalem raf na Je

de Unmünnigen apenbart.apenbart. Ja, richo, un full unner de Mörders ;

Vader, alſo weer dat woigefällig de trocken em ut, un ſlogen em ,

vör Di. Matth. 11 , 25 .

22. Dat is Mi Aïns öwergeven halfdod liggen.

un gungen darvun, un leeten em

vun Min Vader. Un Nüms weet ,
31. Dat begev ſił awer vun un

wer de Söhn is, as alleen de gefehr, dat en Preſter deſülve
Vader, noch wer de Vader is, as Strat raf trock , un as he em

alleen de Söhn , un wafeen dat leeg, gung he vöröwer.
de Söhn will apenbarn.

32. Desglieken of en Levit , as
Matth. 11 , 27. Joh . 1 , 18. 6 , 46 .

he feem bi de Stä, un feeg em ,

23. Un He wenn Sik to Sin gung be vöröwer.

Jüngers , un ſprok to je alleen : 33. En Samariter awer reiſ ,

Selig ſünd de Ogen, de dat ſeht, un keem darhen , un as he em

wat ji ſeht . 1. Kön. 10,8. Matth. 13,76. Tehn dä , jammer he em ,

24. Denn Jk ſegg ju : Vecle Ezech. 16 , 6 .

Propheten un Könige wulln ſehn, 34. Gung to em ,34. Gung to em , verbunn em

wat ji ſeht , im Hebbt dat nich ſchn , fin Wunden, un got dar Öl un

un hörn, wat ji hört , un hebbt Wien rin ; un bör em up ſin

dat nich hört. 1. Þet . 1 , 10 , Thier , un brochem in de Har :

25. Un ſüb, dar ſtunn en Schrift- barg, un preg ein .

gelehrten up, verföch Em , un ſpros: 35. An den annern Dag reif '
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he, un trock rut twee Groſchen as of Johannes ſin Jüngers

un gev ſe den Werth , un ſprok lehr.

to em : Pleg em ; un wenn du wat 2. He awer ſprot to ſe : Wenn

mehr utleggen warrſt, will ik di lii beden doht, ſo ſprekt : Unſ

dat betaln , wenn ik wedder kam . Vader in den Himmel, Din

36. Wat för een , 'dünft di, de Nam warr billigt. Din Niet

mank düſle free de Neegſte weſt kam . Din Will geſcheh up de

is to ben , de mank de Mörders Eer as in den Himmel. Matth.6, 9.

fulln weer ?
3. Unſ däglich Brod gev uns

37. He ſprok : De de Bari - ümmerdar. 2. Mof . 16, 19. 21 .

hardigkeit an em dä. Do ſprok 4. Un vergev uns unſe Sünden ;

JEſus to em : So gah hen , un denn ok wi vergevt alle, de uns

doh desglieken . dhüllig ſünd. Un föhr uns nich

38. Dat begev ſit awer, as rein Vorſökung, ſonnern erlöf ? uns

wannelten, gung He in en Flecken . vun dat Övel.

Dar weer en Fru, mit Namen 5. Un He ſprok to ſe : Wer

Martha, de neem Em up in ehr is mank ju, de en Fründ hett,

Hus. 3oh. 11 , 1. 12, 2. 3 . un gung to Em um Merrnnacht,

39. Un ſe harr en Sweſter, de un ſprok to em : Leeve Fründ,

heet Maria ; de ſett fik to JEſus Tehn mi dree Bröd .

Sin Föt, un hör Sin Ned to . 6. Denn bar is min Fründ to

Apoft. 22, 8 .
mi kainen vun de Strat, un ik

40. Martha awer mak ſik veel

to Gaffen, Em to deen"
. "Un je hef nich, dat ik em vörlegg.

trä hento,un ſprok: HErr, fragſt mort cm , un ſprof: Mak mi keen
7. Un de , weke darinnen weer, ant

Du nich darna, dat min Sweſter Unruh; De Döhr is all toſlaten ,
mi alleen deen' lett? Segg ehr un min Yütten' Kinner ſünd bi

doch, dat je dat ok angrippt.

41. JEſus awer antworte, un
mi in de Kamer; ik kann nich

prot to ehr: Martha, Martha,upſtahn un di geven.

bu heſt veel Sorg un Möh;
8. If ſegg ju , un ob he nich

42. Eens awer is Noth . Maria upſteiht, un gift em , darum, dat

Þett bat guide Deel utwählt, dat he ſin Fründ is ; ſo ward he doch

ichal nid vun chr nahmen warın. wegen ſin Utverſchamtheit sipſtahn ,

$ 1. 27, 4. Matth. 6, 33.
un em geven ſo veel as be brukt.

Luk. 18, 5.

Dat 11. Kapitel. 9. Un gk ſegg ju of : Bedt, ſo

ward ju geven ; ſöft , ſo ward ji
1 .

UnIn dat begev fik, dat He finn”; Koppt an, ſo ward ju up
weer an cn Ort un beden

dahn .
da . Un as He uphört harr, Matth. 7, 7. Marf . 11 , 24. Joh 16, 23. 24.

ſprok een vun Sin Jüngers to 10. Denn wer dar bedt , de

Em : HErr , lehrung beden , nimmt, un wer dar ſöcht, de finnt,
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un wer bar ankloppt, den ward | Sin Finger de Düvels utdried,

updahn. ſo tuinmt ja bat Riek GOttes to ju.

11. Wo bedt mank ju en Söhn 21. Wenn en Mann, de ſik mit

den Vader um Brod, de em en Waffen gut verſehn hett, fin Palaſt

Steen darför beeden deiht ? un ſo bewahrt, ſo bliftdat SinemitFreden .

he um en Fiſch bedt, de em en 22. Wenn awer en Starkerer

Slang för den Fiſch beeden deiht ? öwer em kummt , un öwerwindt

Matth. 7, 9.
12. Oderwenn he um en Gibest, de em, ſo nimmt he em ſin Harniſch,

emen Skorpion darför beeden deißt? worup he fit verleet , un deelt

ben Rov ut . Hol. 2, 15.

13. Wenn denn ji, de ji bös ſünd, 23. Wer nich mit Mi is , de is

künnt ju Rinner gude Gaven geven , medder Mi ; un wer nich mit Mi

wa veel mehr ward de Vader in ſammelt, de ſtreut utenanner.

den Himmel den billigen GEiſt Matth. 12, 30 .

geven de, de Em bedt. 24. Wenn de unreine Geiſt vun

13. Un He drev en Düvel ut, den Minſch utfahrt, ſo dörd)

de weer ſtumm . Un dat geſcheeg, wannert he wüſte Stä’n, ſöcht Ruh

as de Düvel utfahrn dä, do un findt ſe nich ; ſo ſprickt he : Ik

ſprok de Stumme. Un dat Volt will wedder umkehrn in min Hus,

derwunner fik. Matth. 12, 22 . dar ik utgahn bün. Matth. 12, 13.

15. Weke awer man ſe ſpro- 25. Un wenn he kummt, ſo

ken : He drift de Düvels ut dörd findt he dat mit Beſſens rein

Beelzebub, den Bömerſten vun de makt un ſmückt.

Düvels . Matth. 12, 24 . 26. Denn geiht he hen , un nimmt

16. De annern awer verſöchten föven Geiſter to fit, de arger ſünd,

Em , un begehrten en Teken vun as he ſülvſt; un wenn ſe rinkamt,

Em vun den Himmel. Matth . 12, 40. wahnt ſe dar , un dat ward darna

17. He awer vernehm ehr Ge- mit denſülvigen Minſchen arger,

danken un ſprok to ſe : En jede as vörher. Joh. 5, 14 .

Riek, wenn dat mit fik fülvſt un- 27. Ún dat begev ſit, as He

eens ward, dat ward wüſt, un een düt reden dä , hev en Fru mank dat

Hus faut öwer dat anner. Volk ehr Stimm up , un ſprok

18. Is denn de Satanas ok to Em : Selig is de Lief, de Di

mit ſit fülbſt uneens , woans wil dragen hett, un de Boſt, an de Du

ſin Riek beſtahn ? Denn ji ſeggt , legen heſt. Lut. 1, 28, 30 , 48 .

Ik driev de Düvels ut förch Be- 28. He awer ſprok :28. He awer ſprok: Ja, ſelig

elzebub. ſünd, de GOttes Wort hört un

19. Wenn awer Jk de Düvels bewahrt. Matth. 7, 21 ,

dörch Beelzebub utdrier , dörch wen 29. Dat Volk awer drång dar

drievt ſe ju Kinner ut ? Darum bento. Do fung He an, un ſä :

ward ſe ju Richters weſen. Düt is en bös Geflecht, ſe begehrt

20. Wenn Ik awer dördh GOtt en Teken, un ſe ward keen Teken
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geven, as alleen dat Teken vun He mit em de Middagsmahltied

den Prophet Jonas. Matth. 16, 4. eet . Un He gung rin, un ſett

30. Denn gliek as Jonas weer Siť to Diſch.

en Teken för de Niniviten : alſo 38. As dat de Phariſäer ſehn

ward dat de Minſchenſöhn weſen för dä, wunner he fik, dat He Sik nich

düt Geflecht. Jon . 2, 1 . vör dat Eten wuſchen harr.

Matth. 16, 2 .

31. De Königin vun Middag 39. De HErr awer ſprok to em :

ward hervör treden vör dat Gericht Ji Phariſäers holt dat Utwennige

mit dé Lüd vun düt Geflecht, un vun óc Bekers un de Schöddeln

ward ſe verdammen ; denn ſe keem rein, awer ju Inwenniges is vull

pun dat Enn vun de Welt, to Rov u Bosheit. lut. 18, 11. 12.

hörn Salomo ſin Wiesheit . Un Matth. 15, 3. 23, 25. Mart. 7, 8.

jeht , hier is mehr as Salomo. 40. Ji Narren , meent ji, dat

1.Kön. 10,1. 2. Chron. 9,1 . Matth. 12,42. dat binnen rein is , wenn dat

32. De Lüd vun Ninive ward buten rein is ?

hervörtreden vör dat Gericht mit
41. Doch gevt Almoſen vun dat,

de Lüd vun düt Geſlecht, un ward dat dar is ; lüh, ſo is ju Aůns rein .

dat verdammer ; denn ſe dän Buße 42. Awer wehe ju Phariſäers ,

na Jonas ſin Predigt. Un ſeht , dat ji vun Pfeffermünz un Raute,

hier is mehr as Jonas. un allerlie Grönkrut den Teinten

Jon . 3, 5. Matth. 12, 41 .

33. Nüms ſtickten Licht an ,
nehmt, un gaht vör dat Gericht

öwer, un vör GOttes Leef . Düt

un ſett dat an en heemlichen Ort,of nich unner en fornmaat; ſon idhull man dohn, un dat nich laten.

43. Wehe ju Phariſäers , dat
nein up en Lüchter, up dat, wer

ji geern baben an ſitt in de Scholen ,

rin geiht , dat Licht ſehn deiht.

Mart. 4, 21 .
un wüllt gröt ' warrn up den Markt.

Luk . 20, 46. Matth . 23, 6 . Meil. 139

34. Dat Dog is dat licht vun
44. Wehe ju Schriftgelehrten

den Lief. Wenn nu din Dog
un Phariſäers, ji Heuchlers, dat

cenfoltig weſen ward, ſo is din
ganze Lief licht. Wenn amer sin ii weſt gliek as de verdeckten

Dog arg is, ſo is of din lief Gräver, dar de Lüd öwer lopt

un kennt ſe nich. Matth. 23, 27.
düſter.

45. Do antworte een pun de

35. So ſeh darup , dat nich dat
Schriftgelehrten , un ſprok to Em :

Licht in di Düſternis is .

36. Wenn nu din Lief ganz Du of uns.
Meiſter, mit de Wör' beſchimpſt

hell is , dat he keen Stück vun
46. He awer ſprok: Un wehe

de Düſternis hett, ſo ward he lok ju Schriftgelehrten! denn ji

ganz hell weſen , ward di hell belaðt de Minſchen mit unerdräg

maken as en hellen Bliß.
liche Laſten, un ji röhrt ſe nich

37. As He awer in de Ned mit een Finger an .

weer, be’Em en Phariſäer, dat Jeſ. 10, 1. Matth.23, 4. Apoft. 16, 10.
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yun

47. Wehe ju ! denn ji bu't de anner perrten. Do fung He an,

Propheten ehr Gräver ; ju Vaders un få to Sin Jüngers: Ton

awer hebbt ſe dod makt. cerſten hödt ju vör de Phariſäers

Matth . 28, 29 .

48. So betügt ji twar , un Heuchelie
.

ehrn Suerdeeg , denn dat is de

willigt in ju Vaders ehr Wark ;

denn maken je je dob, jo bu’t ji dat nich apenbar ward , un is nids
2. Dar is awer nicks verborgen ,

ehr Gräver .

49. Darum ſprickt GOtt Sin heemlid, dat man nich weeten

ward.

Wiesheit : Ik will Propheten un
3. Darum, wat ji in Düſternis

Apoſtels to ſe ſchicken , un
düſſen ward je weke god maten leggt, dat ward man int Licht

un verfolgen .
hörn ; wat ji redt in dat Ohr

Matth. 10, 16 .

in de Kamer, dat ward man up
50. Up dat förrert ward vun düt

Geflecht dat Blod vun alle Pro 4. gt jeggju
dat Dack predigen . Matth . 10, 27 .

Ik awer , Min

pheten , dat vergaten is , fiet de
Frünn , weſt nich bang vör de,

Grund vun de Welt leggt is .

de den lief dod maft, un barna
51. Vun Abel ſin Blot an bet

up dat Blot vun Zacharias, de
nicks mehr dohn fünnt.

Jeſ . 8. 13. 51 , 12 .

umkeem twiſchen den Altar un
5. Ik will ju awer wieſen, vör

den Tempel. Ja , jt ſegg ju : weke ji bang ‘weſen ſült : Weſt

Dat ward förrert warrn vun düt bang vör Den, de, nadem Me dod

Geſlecht. Matth. 23 , 35 .
maft hett , ok Macht hett , to

52. Wche ju Schriftgelehrten ! imieten' in de Höll. Ja, It ſegg

denn ji hebbt den Slötel to de ju , vör Den weſt bang .

Erkenntnis . Ji tamt nich rin ,
6. Verkofft man nich fief Lün

un ji wehrt de, de rin wült.
ken för twee Penning ? Noch

53. As He awer ſo wat to ſe
ſeggen dä , fungen de Schrifte hett Gott vun dejülvigen nich ecn

vergeten .

gelehrten un Phariſäers an , hart

up Em to drängen, un Em mit 7. Ok ſind de Haarup ju

allerlic Fragen den Mund to Kopp al telt. Darum weſt nich

ſtoppen .
bang, denn ji ſünd beter, as vecle

54. Un lucrten up Em , un ſöch
Lünfen . Puf. 21 , 18. 2. Sam 14 , 11 .

ten , ob ſe wat fangen kunnen ut
8. Ik legg ju awer : Wer Mi

Sin Mund, dat ſe en Sat wedder bekennen deiht vör de Minſchen ,

$m barrn.
den ward of de Minſchenſöhn be

Weish. 2, 12 .

kennen vör GOtt Sin Engel.

Dat 12. Kapitel.
Matth. 10, 32 .

9. Wer Mi awer verleugnet vör

1. ,
ar leep dat Volk to , un de Minſdhen , de ward verleugnet

keemen weke Duſend to- warrn vör GOtt Sin Engeln.

ſamen , ſo dat ſe fik unner en 10. Un wer dar redt en Wort
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cen

em :

wedder den Minſchenföhn, den hef nu Ruh , itt un drink, un hef

chall dat vergeven warın ; wer guden Moth. Sir. 11 , 19 .

awer den billigen GEiſt läſtert, | 20. Awer GOtt ſprok to ein :

den ſchall dat nich vergeven warrn . Du Narr, in düſſe Nacht ward

Matth. 12, 31 . man din Seel vun di förrern ;

11. Wenn je ju awer föhrn un wokeen ſin ward dat weſen ,

ward in chr Scoln , un vör de wat du bercidet heſt ?

Obrigkeit unde Gewaltigen , lo
21. Alſo geiht dat, wer ſik

jorgt nich , wa oder wat ji ant- Schäße ſammelt, un is nich riek

worten , oder wat ji leggen in GOtt.

idüllt. Matth . 10, 19. Mart. 13, 11 .

22. He ſprok awer to Sin

12. Denn de hillige GEiſt ward Jüngers: Darum ſegg Jť ju:

ju to deſülvige Stunn lehin , wat Sorgt nich för ju Leven , wat ji

ji leggen ſchüllt.
eten ſchüllt, of nich för ju Lief,

13. Do ſprok awer vun wat ji antrecken ſchüüt. Matth . 6, 25.

dat Volk to Em : Meiſter, ſeggMeiſter, ſegg 23. Dat leven is mehr, as de

min Broder, dat he mit mi dat Spies, un de Lief mehr as de

Arp deelt .
Kledung.

14. He awer ſprok to 24. Seht up de Raven, ſe ſai't

Minſch, wer hett mi to en Richter nich, ſe aarnt nich, ſe hebbt ok

oder Arvīdheeder öwer ju ſett ? keen Kellers, noch Schüns ; un

15. Un ſprok to ſe : Seht to , GOtt nährt ſie doch. Wa veel

un hödt ju vör den Giez ; denn Nüms awer ſünd ji beter , as de Vageln !

levt darpun, dat he reel Göder
Pf . 147, 9.

25. Wer is manť ju, ob he ok
heit . 1. Tim . 6, 9. 10 .

darum ſorgen deiht, de dar kunn ok
16. Un He jä ſe en Glieknis,

un ſprok : Dar weer
cen El lang to ſin Gröte ſetten ?

en rieten

Mann , den ſin Feld harr gut nid vermögt, warum ſorgt ji för
26. So ji denn dat Geringſte

dragen.
bat annere ?

17. Un He dach bi fik fülbſt,
27. Seht up de Lilln up dat

un ſprof: Wat ſchall ik dohn ? Feld, wá le ' waſſt ; ſe arbeidt

It hef nich, far iť min Frücht nich, jo ſpinnt ſe ok nich.

henſammeln kann.
jegg ju awer : dat ok Salomo in

18. Un ſprok : Dat wil ik dohn, all ſin Herrlichkeit nidi is kledt

it will min Sdüns afbreken, weſt as een vun de.

un le gröter bu’n, un will farin 28. Wenn denn GOtt dat Gras,

jammeln Allns, wat mi wuſſen dat hüt up dat Feld ſteiht un

is , un min Göder.
morgen in den Aben ſmeten

19. Un wil ſeggen to min ward, ſo kleden deiht , wa veel

Siel : leeve Seel, du heſt on mehr ward He ju kleden , ji

groten Vörrath up veele Jahrn ; Kleenglovigen !
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29. Darum ok ji, fragt nicks wenn en Husherr wüß, to wete

darna, wat ji eten, oder wat ji Stunn de Deef kamen dä , ko

Srinken ſchüllt; weſt nich wankel- wat he, un leet nich in fin Hus

mödig. breken . 1. Theff. 5, 2 .

30. Na ſo wat Auns tracht de 40. Darum weſt ji of bereit ;

Heiden in de Welt ; awer ju denn de Minjdhenjöhn warð kamen

Vader weet dat wol, dat ji dat to de Stunn, dar ji dat nich

brukt .
Matth. 6, 82. meent.

Matth. 24, 44.

31. Doch tracht na GOtt Sin 41. Petrus awer ſprok to Em :

Riek, ſo ward ju dat Auns to- HErr, ſeggſt Du Süt Glieknis

faln . to uns oder of to alle ?

32. Weſt nich bang , du lütte 42. De HErr amer ſprok : Wat

Herde; denn dat is ju Vader Sin för en grot Ding is dat um en

Wolgefalln, ju dat Riek to geven . truen un kloken Husholer, den

luf . 22, 29. Matth. 11 , 26 .

33. Verkopt , wat ji hebbt, un bc ſe to rechte Tied ehr Gebühr
de HErr ſett öwer Sin Lüd, dat

gevt Almoſen. Makt ju Säcke,
Matth. 24, 45.

de nich old ward, en Schat, de
geven deiht!

nümmer afnimmt in den Himmel,
43. Selig is de Knecht, den ſin

dar keen Deef tokummt, un den Herr findt alſo dohn, wenn he
kummt.

keen Motten fret. Luk. 18, 20.

34. Denn wo ju Schatz is, dar 44. Wahrlich, gk ſegg ju, he

ward ju Hart of weſen.
ward en öwer all ſin Göder

35. Lat ju Lenden umgürt weſen ſetten.

un ju lichter brenn ';
45. Wenn awer deſülve Knecht in

Jer. 1, 17. 1. Petr. 1 , 13. Matth . 25, 1 .

36. Un weſt gliet deMinſden, in Harten ſeggen ward: Min

de up ehrn HErr tödt, wennHErr vertreckt to kamen ; un fangt

He upbreken ward vun de Hoch
an to ſla'n de Knechts

tied , up dat, wenn He kummt,
Deerns, ok to eten un to drinken,

un ankloppt, ſe Em bald upmakt.
un ſik vull to ſupen ,

37. Selig ſünd de Knechts, de
46. So ward düſſe Knecht ſin

de HErr, wenn He kummt, maten HErr kamen an den Dag , wenn

findt. Wahrlich, It ſegg ju : he fik dat nich verſüht , un to de

He ward ſit upſchörten, un márd Stunn , de he nich weet , un ward

ſe to Diſdı ſetten , un vör ſe gahn em in Stücken tweirieten, un ward
un je deen .

Joh. 13, 4 . em ſin lohn geven mit de Un

38. Un wenn He kummt in de glövigen.

tweete Wacht, un in de brütte 47. De Knecht awer , de fin

Wacht, un ward dat alſo finn ; Herrn fin Willen weet, un hett

ſelig ſünd düſſe Knechten . ſiť nich bereit holn , de ward veel

39. Dat ſchüllt ji awer weten , Släg utſtahn möten. Fak. 4, 17.

un
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48 De dat awer nich weet, un 58. Wenn du awer mit din

hett doch dann dat, wat Släg Wedderſaker pör den Fürſten geihſt,

werth is, de ward wenig Släg ſo doh Fliet up den Weg, dat du

kriegen . Denn weken veel geven em los warrſt, up dat he di nich

is, bi den ward man veel ſöken ; etwa vör den Richter trecken deiht ,

un weken veel befahln is , vun un de Richter överlevert di den

den ward man veel förrern. Stockmeiſter, un de Stockmeiſter

49. Ik bün kamen, dat ik en (mitt di in dat Gefängnis.

Füer anſtek upde Eer :wat wull Jf 59. Je ſegg di: Duwarrſtvun
Spr. 25, 8. Matth. 5 , 25 .

leever, as dat dat all brenn dä !

50. Awer Ik muttmi tovör
dar nich rut kamen , bet du den

döpen laten mit en Döp. Un allerlegten Penning betahln deibſt.

wa is Mi ſo bang, bet ſe vull- Dat 13. Kapitel.

brocht ward ! Matth . 20 , 22.
1 .

51. Meent ji, bat Ik herkamen
Dar weern awer to deſülve

bün, Freden to bringen up de
Tied weke darbi, de

Eer? Jk ſegg : Nee ; ſonnern se ehrBlobPilatus mit chr
verfünnigten Em vun de Galiläer ,

Striet.

Opfer mengt harr .

52. Denn vun nu af an ward

fief in en Hus uneens weſen ; dree
2. Un JEſus antworte, un ſprok

to ſe : Meent ji , dat düſſe Gas
gegen twee, un twee gegen dree .
53. De Vader ward gegen den liläer vör alle Galiläers Sünners

Söhn weſen, un de Söhn gegen den weſt ſünd, wiel le dat leden

Vader; de Moder gegen de Doc- hebbt ?

ter, un de Dochter gegen de Mo
3. It ſegg : Nee ; ſonnern, wenn

der; den Mann fin Moder gegen ii ju nich betert, ward of ji all

ſin Fru, un den Söhn fin Fru up glieke Wies umkamen. Pf.7,13.

gegen ehrn Mann ſin Moder.
4. Oder meent ji , dat de adh

54. He awer ſprok to dat Volk : tein, up weke de Thorn in Siloah

Wenn ji en Wolf ſeht upgahn vun full un ſe dod ſlog, mehr ſchüllig

Weſten, ſo ſprekt ji bald : Dar weſt ſünd as alle Minſchen , de

tummt Regen, un gat geſchüht ſo . in Jeruſalem wahnt?

Matth. 16, 7. 5. Il ſegg : Nee ; ſonnern, wenn

55. Un wenn ji ícht den Süd- lii ju nich betert, ward ji alle up

wind weihn, ſo ſeggt ji : Dat ward glieke Wies umkamen.

hitt warrn, un dat geſchüht ſo . 6. He ſä ſe awer düt Glieknis :

56 Ji Heuchler, de Geſtalt vun Dar harr Een en Fiegenbom, de

de Eer un den Himmel künnt ji weer plant in fin Wienbarg, un

unnerſöken, warum unnerſökt ji düſſe he keem , un ſöch Frucht darup ,

Joh . 4, 35 . un funn ſe nich .

57. Warum richt ji nich an jul 7. Do ſprok he to den Wien

ülbſt, wat recht is ? garner : Süb , ik bün nu dree

Lied nidh ?
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Jahr lang alle Jahi kamen , in 17. Un as he düt ſä, mußten

hef Frucht ſöcht up düſſen Fiegen- ſik ſcham ' all, be Em towedder

bom , un finn ſe nich ; hau em weſt weern ; un all dat Volk freut

af, wat hinnert he dat Land ? ſiť öwer all de herrliche Daden ,

8. He awer antworte un ſprot de vun Em geſcheen.

to em : Herr, lat em noch düt Jahr 18. He ſprok awer : Womit is

ſtahn, bet dat ik um em grav , GOtt Sin Riek to verglieken ? Un

un em Miſt geven doh , womit ſchall ik dat verglicken ?

9. Ob he wull Frucht bringen , 19. Dat is init en Sempkorn to

wo nich , ſo hau em darna af. verglieken , dat en Minſch neem , un

10. Un He Ichr in en Schol legg dat in ſin Garn, un dat wiß

up den Sabbat. un war en groten Bom , in de

11. Un füh, en Fru weer dar, Vageln vun den Himmel wahn

de harr en crankheitsgeiſt achtein unner ſin Twiegen .
Matth. 13, 31. Mart. 4, 31 .

Jahr, 'un je weer krumm , un funn
20. Un awermals ſprok He :

ſiť nich uprichten .

12. AS JEfus je awer ſeeg, verglieken ?
Womit ſchal JE GOtt Sin Niek

reep He ſe to ſit un ſprok to ehr: 21. Dat is mit en Sierdeeg to

Fru , weſ ' los vun din Krankheit.
13. Un lä de Hann up ebri verglieken, den en Fru neem , un

Un ſogliek rich je ſik up, un pries bet dat dat altojam ſuer war .
meng em manf drce Schepel Mehl,

GOtt. Marf. 7, 32.
Matth. 13, 33.

14. Do antworte de Scholöb- 22. Un se gung dördy Städte

berſte, un war unwillig, dat JE- un Flecken, un lehr, in neem Sin

jus up den Sabbat heel , un Weg na Jeruſalem .

ſprok to bat Volk : Dar ſünd 23. Dar ſprok awer to

fös Dag , darin man arbeiden EM : HErr , jünd bar wenige, de

chall; in diſſe famt un lat i jelig ward ? ve ſprok to je :

heeln, in nich an en Sabbat
24. Ringt darna, dat ji ingaht

dag.
dörch de enge Port, denn veele

15. Do antworte em de HErr, maró, dat jegg Jť ju , darna

un ſprok : Du Heuchler ! Löft tracten, woans je rin kamt, un

nich jedereen unner ju ſin Diſen waró dat nich dohn fünn.

oder Efel vun de Prüfi up Matih. 7 , 13 Phil . 3, 12 .

den Sabbat, un bringt em to 25. Vun de Ticd an , wenn de

Water ? Husvader upſtahn is , un de Döhr

16. Schul awer nich löjt warrn toſlaten hett , dar ward ji denn

an den Sabbat Süſſe, de doch anfangen, buten to ſtahn , un an

Abraham ſin Dochter is , vun düſſe de Döhr to floppen , um leggen:

Bande, de Satanas bunden hett „ HErr, HErr, mak uns apen !"

nu wol achtein Jahr ? Iln He waid antworten , un to ju

een
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1 .

ſeggen : Je kenn ju nich , wo ji du dod makſt de Propheten, un

her ſünd ! " Matth. 7, 23. ſteenigſt, de to di ſchickt ward,

26. So ward ji denn anfangen wa oft hef It din Kinner ver

to ſeggen : „Wi hebbt vör Di ſeten ſammeln wullt , as en Hehn ehr

un drunken , un up de Straten Küfen unner ehr Flünken, un ji

heſt Du uns lehrt .
| hebbt nich wullt. Matth. 23, 37.

27. Un He ward ſeggen: „ JE 35. Seht , ju Hus ſhall ju
wüſte laten warrn . Denn je

legg jul , jk kenn ju nich, wo ji
her ſünd ; wiekt alle vun Millegg ju: Ji ward Mi nich ſehn ,

ji Öveldoers ! " bet dat je kam , dat ji leggen

Matth . 7, 23. 25, 41. $ ſ. 6, 9. ward : Gelavt wel, de dar fummit

28. Dar ward weſen Hulen un in den HErrn Sin Nainen !

Tähnklappen ; wenn ji ſehn ward Matth. 23, 38. Pf . 69, 26. Þj. 118, 26.

Abraham , un fjaať, un Jakob,
Dat 14. Kapitel.

un alle Propheten in GOtt Sin

Niek, ju awer rut ſtött.

U "
'n dat begev ſit, dat He

29. Un bar wpard kamen vun
keem in en Hogen

Diten un vun Weſten, vun Nor- vun de Phariſäers ſin Hus up

den un vun Süden, de to Diſch en Sabbat , dat Brod to cten ;

ſitten ward in GOtt Sin Niek. un je heeln up Em. Mart. 3 , 2 .

30. Un füh, dar ſünd weke, de 2. Un ſüb , dar weer en Minich

de Letzten ſünd , de ward de Eerſten vör Em , de weer waterſüchtig .

weſen , un ſünd Eerſte , de ward 3. In JEſus antworte, un jä

de Leşten weſen . Matth. 19, 30 .
to de Schriftgelehrten ur Phari

31. An denſülvigen Dag keemen fäers, un ſprok : Js dat of recht,

weke Phariſäers , un ſproken to up den Sabbat to heeln ?

Em : Mat di rut, un gah vun 4. Se awer ſwegen ſtill. Un

hier ; denn Herodes will Di dod He greep em an, un heel em , un

maken . leet em gahn.

32. Un He ſprok to ſe : Gaht 5. Un antworte , un ſprok to

hen, un ſeggt düſſen Foß : Süh, ſe: Wokeen is mank ju , den fin

Ik drief Düvels ut, un mak ge- OB oder Eſel in den Sot fallt,

jund hüt un morgen , un an den un he nich ſoglief em ruttreckt

drütten Dag warr Jk en Enn up den Sabbatdag ?

nehmen. 6. Un ſe kunn em darup wedder

33. Doch mutt ik hüt un mor- teen Antwort geven.

gen , un bi Dag darna wanneln ; 7. He ſä awer en Glieknis to de

denn dat hört ſit nid) , daten Gäſte , as He marken dä , wa ſe

Prophet umkamen deiht buten vör wählten , baben an to ſitten , un

Jeruſalem . ſprot to ſe :

34. Jeruſalem , Jeruſalem , del 8. Wenn du vin Jemand nödigt
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warrſt to Hochtied, ſo ſett fi nich weer en Minſch, de mať en grot

baben an , dat nich vellicht een , Abendeten, un lad veele darto.

de höger ſtellt is , as du , dun
Spr. 9, 1-12.

em Laben paro . 17. Un ſchick ſin Knechten ut

9. Un wenn denn kummt, de dito de Stunn vun dat Abendeten,

un em laden hett , ſpriđt to di : de beden ſünd to ſeggen : Kamt,

„ Wiek düſſen ;" un du mußt denn denn Auns is fardig .

mit Scham unner an ſitten.
18. Un ſe fungen alle an , een

10. Sonnern wenn du laden na den annern ſik to cntſdülligen .

warrſt, ſo gah hen , un ſett si De eerſte ſprok to Em : Jt hef

unneran, up dat, wenn dar kummt, en Acer kofft, un mutt rut gahn ,

de di laden hett, be to di ſprickt: (un em beſehn ; it bed di, entſchüllig

„ Fründ , rück rup . “ Denn warrſt
mi.

du Ehr hebben vör de, de uit di
19. In de anner ſprok: It

to Diſch ſitten doht. hef fief Spann Oſſen kofft, un ik

11. Denn wer fik fülbſt verhögt, gah nu hen, ſe to beſehn ; if bed

de ſchall dal ſett warrn; un wer di, entſchüllig mi.

ſiť ſülbſt ſiet makt, de ſchad ver 20. Un de drütte ſprok: It

högt warrn . Mart. 23, 12 hef en Fru nahm, darum kann

12. He ſprok ok to den , de em
ik nich kamen .

laden harr: Wenn du en Middags. 21. Un de Knedit keem , un fä

oder Abendmahltied makſt, ſo lad dat ſin HErrn wedder. Do war

nich din Frünn, noch din Bröder, de Husherr falſch, un ſprok to ſin

noch din Blodsfrünn, noch din Knecht : Gah nu rutup de

Nawers, de barrieť ſünd; up Weg ' un Straten vun de Stadt,

dat ſe nich di pellicht wedder un bring de Armen, de Krö

ladt, un bat di vergolten ward ; pels, un Lahmen , un Blinden

13. Sonnern wenn du en Mahl
rin .

tied maken deihſt, ſo lad de Ar 22. Un de Knecht ſprok : Herr,

men , de Kröpels, de Lahmen, de dat is geſchehn, wat du befahln

Blinden : Sir. 4, 1. 14, 18. Tob. 4, 7.1 heft; dar is awer noch mehr Platz.

14. So büſt du ſelig ; denn jel 23. Un de Herr ſprok to den

hebbt dat di nich to vergellen . Knecht: Gahrut up de Land

Dat ward di awer vergollen warrn Itraten, un an de Tün, un nödig

in de Uperſtahung vun de Ge - le, rin to kamen , up dat min

rechten . Matth. 6, 4. Joh. 5, 29. 11, 24. Hus vull ward !

15. As awer een jo wat hör, 24. Ik ſegg ju awer, dat vun

de mit to Diſch ſeet , ſprok he to be Männer, de dar laden fünd,

Em : Selig is de , de dat Brod nich een min Abendeten ſmeten

ceten deiht in GOtt Sin Riek. ward .

16. He awer ſprok to Em : Dar 25. Dar gung awer veel Volt
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mit Em, un He tehr Sik um, un nern man ward dat wegſmieten.

ſprok to ſe : Wer Dhrn hett to hörn , de

26. Wenn jemand to Mi kumit, hör to. Lut. 8, 8 .

un haßt nich ſin Vader, Moder,

Fru , Rinner , Bröder, Sweſter,
Dat 15. Kapitel.

of darto ſin egen Leven, de kann

1. Darkeemenawer to Em
Min Jünger nich weſen . allerlie Tölners un Sün

5. Moj. 33, 9. Matth. 10 , 37 .

ners, dat ſe em hörn dän .
27. Un wer nich ſin Krüz driggt,

Matth. 9, 10.

un folgt Mi na, de kann Min 2. Un de Phariſäers un Schrift:

Jünger nich weſen . gelehrten murrten,murrten, un ſproken :

28. Wer is dar awer mank ju, Düſſe nimmt de Sünners an ,

de en Thorn bu’n will, un ſitt un itt mit ſe. lut. 7, 89.

nich tovör, un öwerſleiht de Roſten , 3. He ſå awer to ſe Süt Gliek:

ob he dat hett, dat uttoföhrn ? | nis, un ſprok :

29. Up dat nich, wenn he ben 4. Wefe Minſdh is manť ju,

Grund leggt hett, un kann dat de hunnert Schap bett, un wenn

nich utföhrn , alle, de dat ſehn he darvun een verlüſt, de nich lett

doht, anfangt ömer cm to ſpotten, de negen unnegentig in de Wü

30. In ſeggt : Düſſe Minſch ſtenie, un geiht hen na dat ver

jung an to bu’n, un funn bat laren , bet dat hedat finn deiht ?
Ezech. 34, 11. 16. Matth. 18, 12. Lut. 19, 10,

nich utföhrn.
5. Un wenn he dat funn hett,

31. Oder wat för en Königſſo leggt he dat up ſin Schuller

will ſit in en Striet begeven gegen mit Freuden .

en annern König , un ſitt nich 6. Un wenn be to Hus kummt,

tovör un hol Rath, ob he funn röppt he fin Frünn un Nawers,

mit tein Duſend gegen den gahn, un ſprict to ſe: Freut ju mit

de öwer em kummt mit twintig mi, denn ik hef min Schap funn,

Duſend ?
bat verlarn weer .

32. Wa nich, ſchickt he Baden , 7. 3k ſegg ju : Alſo ward ok

wenn de annere noch wiet af is , Freud weſen in den Himmel öwer

un bed uu Freden .
Een Sünner, de Buße deiht , vör

33. Alſo of jedereen vun ju , negenunnegentig Gerechte, de keen

de nid) afſeggt Auns, dat he hett , Buße brukt. Lut. 5 , 32.

kann nich Min Jünger weſen. 8. Oder, wete Fru is, de tein

34. Dat Solt is en gut Ding ; Groſchen hett, wenn ſe een darpun

wenn awer dat Solt ſlecht ward, verlüſt , de nich en licht anſtikt,

womit ihall man folten ? un dat Hus fegen deiht, un mit

Matth. 6, 13. Mart. 9, 50. Fliet födyt, bet dat ſe em findt?

35. Dat is weder up dat Land, 9. Un wenn ſe em funn hett,

noch in den Miſt wat nüß, ſon - röppt le ehr Fründinnen un

9
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Nawerſchen, un ſpriđt : Freut | heet ; mať mi as een vun din

ju mit mi; denn ik hef min Daglöhners.

Groſchen funn , den iť verlarn 20. Un he mat fik up, un kecm

harr. to fin Vader. As he awer

10. Aljo ok , ſegg It ju, ward noch wiet weg weer, ſeeg em fin

Freud weſen vör de Engeln GOttes Vader, un dat jammer em, leep

öwer een Sünner, de Buße deiht . ben, in full em um ſin Hals,

11. Un He ſprok : En Minſch un füß em . 2. Sam . 14, 33.

harr twee Söhns ; 21. De Söhn awer ſprok to

12. In de jüngſte vun ſe ſprok cm : Vader, ik hef ſünnigt in

to den Vader : Gif mi, Vader, den Himmel un vör di, un bün

bat Deel vun de Göder, dat minu nich mehr werth, dat ik din

tohört. Un be deel dat Gut. Söhn heet .

13. Un nich lang naber ſam- 22. Awer de Vader ſprok to

mel de jüngſte Söhn Allns to- ſin finechts : Bringt dat beſte

ſam , un trock wiet öwer Land , Kleed hervör un treckt dat em an,

un darſülbſt broch he fin Gut un gevt em en Fingerring an

dörch mit Praſſen . Spr. 29, 8. ſin Hand, un Schoh an ſin Föt ;

14. As he nu all dat Sine 23. Un bringt en Maſtkalf her,

vertehrt harr, keem en grote düre un ſlacht dat, lat uns cten un

Tied öwer datjülvige land, un vergnögt weſen ;

he fung an to barven . 24. Denn düſſe min Söhn weer

15. Un gung hen , un hung dob, un is wedder lebendig warn ;

ſik an en Börger in dat Land, he weer verlarn , un is funn

de ſchick em up ſin Acer, de warn. Un ſe fungen an, der:

Sögen to höden . gnögt to weſen .

16. Un he harr geern ſin Buk
Eph. 2, 1. 5. lut. 5, 14.

mit Träbern fült, de de'Sögen 25. Awer de öllſte Söhn weer

ceten ; awer Nüms gev ſc em .
up dat Feld, un as he neeg bi

17. Do keem be to fik füloſt,
dat Hus keem , hör he bat Sin

un ſprok: Wa veel Daglöhners gen un dat Speeln ;

hett min Vader , de Brod in 26. Un reep to fik een vun de

Öwerfloth hebbt , un ik kam um Knechts, un frog em, wat dat

vör Hunger. Spr. 28, 21 .

18. Ik will mi upmaken un to
27. De awer ſä em : Din Bro

min Vader gahn , in to der is kamen , un din Vader hett

ſeggen : Vader
, ik hef ſünnigt in en Maſtkalf ſlacht, wiel he em

den Himmel un vör di ;
geſund wedder hett .

Jer . 3, 12. $1. 61, 6. 28. Do war he falſch, un wul

19. Un bün vun nu an nich nich rin gahn. Do gung ſin

mehr werth, dat ik din Söhn Vader rut un be' em .

weer'.

em
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29. He antwor awer, un ſprok | ſprok to den eerſten : Wavcel büſt

to den Vader: Süh, ſo veele Jahr du min Herr ſchüllig ?

deen ik bi , un hef din Gebot 6. He ſprok: Hunnert Tünn

noch nie öwertreden ; un bu heſtöl. Un be ſprok to em : Nimm

mi to keen Tied en Bock geven, dat din Bref, ſett di hen, un ſchriev

it mit min Frünn vergnögt weſen gau föftig .

funn .
7. Darna (prof he to den an

30. Nu amor düſſc din Söhn nern: Du awer, waveel büſt du

kamen is, de ſin Gut mit Horen ſchüllig ? He ſprok : Hunnert Tünn

vertehrt hett , beſt du en Maſt- Weeten . Un be ſprok to em :

falf ſlagt. Spr. 29, 3 . Nimm din Bref un ſcriev ta

31. He awer ſprok to em : Min dhendig.

Söhn , du büſt al Tied bi mi; 8. Ün de Herr lav den unge

un Auns , wat min is, dat is din . rediten Husholer, dat he klok dahn

32. Du ſchuſt awer vergnögt barr. Denn de Kinner vun düſſe

un guden Moths weſen ; denn düſſe Welt fünd Flöker as de Sinner

din Broder weer dod, un is wedder vun dat licht in chr Art.

lebendig warn ; he weer verlarn, Eph. 5, 9. 1. Theff. 5 , 5 .

un is wedder funn. 9. Un gr ſegg ju of : Makt

ju Frünn mit den ungerechten

Dat 16. Kapitel.
Mammon, up dat, wenn ii Noth

1 . e ſprok awer of to Sin lieben doht , ſe ju upnehmt in de

Jüngers : Dar weer en ewigen Hütten.

rieken Mann ; de hair en Husholer, Matth. 6, 20. lut. 19, 21. 1. Tim . 6,19.

de war vör em berüchtigt, as harr | 10. Wer in dat Geringſte tru

he em ſin Göber umbrocht. is, de is of in dat Grote tru,

2. Un he leet em kamen, un ſprok un wer in dat Geringſte unrecht

to em : Wa hör it dat vun di? is, de is of in dat Grote unrecht.

Dob Rekenſchap vun din Hus- 11. Wenn ji nu in den ungerechten

holn ; denn du fannſt vun nu an Mammon nich tru ſünd, wer will

keen Husholer mehr weſen . ju dat Wahrhafte anvertrun ?

3. De Husholer awer ſprok bi 12. Un wenn ji in dat Freunde nich

ſit ſülvſt: Wat ihall ik dohn ? tru ſünd, wer will ju geven dat ,

Min Herr nimmt dat Amt vun wat ju egen is ?

mi ; graven kann iť nich , ſo ſcham 13. Keen Husknedit kann twee

ik mi to beddeln . Herren deenen : entweder he ward

4. Ik weet wol, wat ik dohn ben een haſſen, un den annern

will, wenn ik nu vun dat Amt leef hebben ; oderward een anhangen

ſett warr, dat ſe mi in ehr Hüſer un den annern verachten. Si

nehmt. fünnt nich GOtt deenen un den

5. Un he reep to ſił alle, de Mammon . Matth. 6, 24. Jeſ. 56, 11.

ſin Herr wat ſchüllig weerzi, un 14. Dat Suns14. Dat Auns hörn of de

Hနှီး

9*
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Phariſäers, de weern giezig , un de Qual weer, ſlog he ſin egen

ſpotten öwer em. Matth. 28, 14. up, un ſeeg Abraham vun wieden,

15. Un He ſprok to ſe : Ji un Lazarus in ſin Schot,

ſünd dat , de ji ju fülvſt recht- 24. Reep , un ſprok : Vader

fardigt vör de Minſchen , awer Abraham , erbarm di öwer mi, un

GOtt kennt ju Harten ; denn wat ichick Lazarus her , dat he dat

hoch is mant de Minſchen , dat is üterſte vun fin Finger in dat

en Gruel vör GOtt.
Water ſtippt, un min Tung köhlt ;

16. Dat Geſetz un de Propheten (denn ik lie grote Pien in düſſe

prophezeihn bet up Johannes, un Flamm . Jeſ. 66 , 24.

vun de Tied an ward dat Rick
25. Abraham awer ſprok : Dent

GOttes dörch dat Evangelium prc- daran, Söhn, dat du din Gudes

digt , un jedereen drängt fik mit kregen heſt in din Leven, un La

Gewalt darin . Matth. 11 , 13 .
zarus bargegen hett dat Böje

17. Dat is awer lichter, dat kregen ; nu awer ward he tröſt,

Himmel un Eer vergaht, as dat un du warrſt pienigt .

en Tüttel vun dat Geſet falln 26. Un ömer dat Auns is twi

deiht . lut . 21 , 33. Matth. 5, 18.
ſdhen ju un uns en grote Kluft

18. Wer ſit ſcheeden deiht vun faſt ſett, dat de , de dar wulln vun

ſin Fiu, un en anner frien deiht, hier raf fahrn to ju , künnt dat

be brickt de Eh ; un wer de frien nid) , un of nich vun dar to uns

deiht, de vun ehru Mann ſcheeden röwer fahrn.

is, de brickt of de Eh' .
27. Do ſprok he : So be it

Matth. 5, 31 .

19. Dar weer awer en rieken di, Vader, dat du em ſidſt in

Mann, de ſit in Purpur un min Vader ſin Hus.

wunnerſchön Linn' kleden dä,un 28. Denn ik hef noch fief Bro
alle Dag' herrlich un in Freuden der, dat he ſe't betügen deiht , up

lev . dat je nich oť kamt an düſſen

20. Dar weer awer en armen Ort vun de Qual.

Mann , mit Namen Lazarus , del 29. Abraham ſprok to em : Se

leeg vör ſin Döhr vul Shwären . hebbt Moſes un de Propheten ;

21. Un begehr ſik ſatt to eten lat ſe de hörn.

vun de Bröm , de vun den Rieken Jeſ. 8, 20. Lut. 34, 16,

ſin Diſch fulln ; dodh fermen de 30. He awer ſprok : Nee, Vader

Hunn, un lecten em ſin Schwären. Abraham, ſonnern wenn cen vun

22. Dat begev ſik amer, dat de de Doden to ſe gung, ſo wain

arme Mann ſtory, un war vunſe Buß dohn.

de Engeln in Abraham ſin Schot 31. He awer ſprok to em : Hörn

dragen . De Rieke awer ſtorv ok je Moſes un de Propheten nidh,

un war begraven. ſo ward ſe ok nich gloven, wenn

23. As he nu in de Höl un inleen vun de Doden upſtahn deiht .
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1 .

Dat 17. Kapitel. 9. Dankt he oť den Knecht,

He ſprok awer to Sin
ſprok awer to Sin dat he dahn hett , wat em be

Jüngers : Dat is un
fahln weer ? Ik meen dat nich.

möglich
, dat nidh Argernis tamen , 10. Alſo ok ji, wenn ji Aung

ward; wehe awer den, dörch weken dahu hebbt, wat ju befahln is,

je tamt! ſo ſpreft: „Wi ſünd unnüße Knechts ;

2. Dat weer em beter, dat man
wi hebbt dann, wat wi to dohn

en Möhlſteen an ſin Hals hangen,
ſchüllig weern . "

un em in de See ſmieten dä,
11. Un dat begev ſit, as He

ag dat he Een vun düſſe Lüttjen na Jeruſalem reiſen dä, trock He

en Anſtot gift .
merrn dörch Samaria un Galiläa.

Matth. 18, 6. Mart. 9, 42.
Joh, 4, 4.

3. Höd ju ! Wenn din Broder 12. Un as He in en Flecken

an di ſünnigen deiht, ſo ſtraf em ; keem, keemen em tein utſätzige

un wenn he ſik betert , ſo vergif em . Mannslüd entgegen , de ſtunn

3. Mol. 19, 17. Matth. 18, 15. vun wieben ,

4. Un wenn he löven Mal den 13. Un ſe fungen an to ſchrien,

Dag an di ſünnigen dä, un ſöven un ſproken : JEſu, leeve Meiſter,

Mal den Dag wedder feem to di, erbarm Di öwer uns ! Pſ. 107, 19.

un ſpreken då: „ Dat deiht mi
14. Un as He ſe ſehn dä, ſproť

leed , “ jo ſchaſt du em vergeven. He to ſe : Gaht hen, un lat ju

5. Un de Apoſtels ſproken to lehn bi de Preſters . Un dat

den HErrn: Mať unſen Glov geſcheeg, as ſe hengungen, warn

ſtart! Mart. 9, 24.
le rein. 2. Moj. 13, 2. 14, 2 .

6. De HErr awer ſprok: Wenn

ji Glop hebbt as en Semptorn , ſeeg, dat he gefund warn weer,
15. Een awer mank ſe , as he

un ſeggt to düſſen Mulbeerbom :
„Niet di ut, un ſett fi in bilehr he um , un pries Gøtt mit

lube Stimm.

See !" ſo ward he ju gehorſam

meſen .
16. Un full dal up ſin Angeſidit

7. Wer is mank ju , de
to Sin Föt, un dank Em. Un

Knecht hett
, de för em plögen, dat weer en Samariter.

oder dat Veeh höden deiht, wenn 17. JEſus awer antworte un

he to Hus tummt vun Sat Feld, ſprok : Sünd nich tein vun ie

dat be to em ſeggt : „ Gah gliek rein warn? Wo ſünd awer de

hen, un ſett bi to Diſch ? " Negen?

8. Js dat nid) - fø, dat he to 18. Hett ſik ſunſt keen funn ,

em jeggt : Mat farbig, dat ik de wedder umkehrn un GOtt de

to Abend cten doh, bind en Schört Ehr geven dä, as düſſe Fremde?

vör, un bedeen mi, bet dat ik 19. Un He ſprok to em : Stah

eten un brunken hef ; barna ſchaſtup, gah hen, din Glov hett di

du of eten un brinken ! " holpen . Lut. 7, 50. 8, 48.

en
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20. Dohe awer fragt war vun Füerun Spefel vun den Himmel?
de Phariſäers : Wannehr kummt un broch Te all um.

GOtt Sin Riek ? antworte He ſe 1. Moj. 19, 15,

un ſprok: GOtt Sin Nieť kummt 30. Up düſſe Wieſ' ward dat

nich as wat Üterliches. ok togahn an den Dag, wenn

1. Ror. 4, 20. de Minſchenföhn ſchall apenbart

21. Man warð ok nich ſeggen : warrn .

,,Süh hier, oder, bar is dat. "oder, bar is dat.“ 31. An denſülven Dag, wer up
Denn ſeht, GOtt Sin Riek is dat Dack is, un ſin Husrat in

inwennig in ju .
dat Hus, de ſtieg nich dal , dat:

Matth. 24, 28. Mart. 18, 21.

22. He awer ſprok to ſin Jün
ſülve to haln . Deſſülven glieken,

'gers : De Tied ward tamen, dat wer up dat Feld is, de wenn?

ji warb begehrn to fehn een
nich , um na dat, wat achter ein

is . Matth. 24, 17.

Dag vun den Minſchenföhn, un

ward Em nich ſehn .
32. Denkt an Lot ſin Fru !

1. Moj. 19, 26 .

23. Un ſe ward to ju ſeggen : 33. Wer ſin Seel ſöcht to er:

„Süh hier, ſüh dar." Gaht nich boln, de ward ſe verleern , un

hen un folgt ok nich. wer ſe verleern Ward, de ward

Matth. 24, 28. Mart. 18, 21. luk. 21 , 8.
24. Denn ſo as se Blik baben ehr todat Leven helpen .

Matth. 10, 39. Mart. 8, 35. lut. 9, 24 .

vun den Himmel blißt, un lücht| 34. Je ſegg ju : În düſſe Nacht

ömer Aüns, dat unner den Himmel ward twee up en Bett liggen ;

is : ſo ward de Minſchenföhn an een warð annahmen, de anner

Sin Dag weſen . Matth. 24, 27. ward verlaten warrn .

25. Tovör awer mutt He deel Matth. 24, 40. 41 .

lieden , un verſtött warrn dun düt 35. Twee ward mahln mit en:

Geſlecht. Matth. 16 , 21 . anner ; de een warð annahmen,

26. Un ſo as dat geſcheeg to be anner ward verlaten warrn .

Noahſin Tieden : ſo ward dat 36. Twee ward up dat Feld

of geſchehn in de Dag’ vun den weſen; een warð annahmen , un de

Minſchenſöhu.
anner warð verlaten warrn.

27. Se eeten, ſe brunten , je 37. Un ſe antworten, un ſproken

frieten un leeten fik frien bet up to Em : HErr, wo dar ? He awer

den Dag, as Noah in de Ardh ſprok to ſe : Wo dat Aas is ,

gung, un de Sündfloth keem , un bar ſammelt fit de Adlers.

broch ſe all um . 1. Moj. 7, 7. Hiob 89, 30. Şabat. 1 , 8. Matth. 24, 28 .

28. Deſſülven glieken as dat
Dat 18. Kapitel.

geſcheeg to lot ſin Tieden . Se

eeten, ſe drunken, ſe kofften , ſel 1 . e ſä ſe awer en Slieknis

verkofften, ſe planten , ſe bu'ten . barvun , dat man alle

29. An den Dag awer, as lot Tied beden , un nich möd warrn

ut Sodom gung , do regen dat lidhull; Röm. 12, 12. Rol. 4, 2. 1. Theff,6,17.

HO



Cv. Cucä 18. 135

un

2. Un ſprok: Dar weer en Ehebreker , oder ok as düſſe Töll

Richter in en Stadt, de weer ner ; Matth. 5, 20. Jeſ. 58, 2 .

nich bang vör GOtt, un ſchu fit | 12. Jť faſt twee Mal in de

vör teen Minſch.
Week, un gev den Teinten vun

3. Dar weer awer en Wetfru in Allns, dat ik hef .

deſüldige Stadt, de keem to em, 13. Un de Tölner ſtunn vun

un ſprok : Rett mi vun min Ver- /feern, wull of fin Ogen nich up

folger! heven to den Himinel ; ſonnern

4. Un he wul lang nich . Darna ſlog an ſin Boſt, un ſprok:

bach he awer bi ſit fülvſt: Ob Gött, weſ mi Sünner gnädig!

it ok vör GOtt nich bang bün , Pf. 51, 3 .

noch mi vör keen Minſch ſchuen
14. Je ſegg ju : düſſe gung raf

doh ;
rechtfardigt inſin Hus vör den

Denn wer ſik fülbſt ver
5. Wiel mi awer düſſe Wetfru annern ,

ſo veel Möh maken deibt, will it högen deiht, de ward crniedrigt

ſe retten , up dat je nich toleßt warın, wer ſit fülvſt er :

kamen deiht un öwerlöppt mi .
niedrigt, de ward verhögt warrn.

lut. 11 , 7. 8. Lut. 14, 11. Jeſ . 66, 2. Matth. 23, 12

6. Do ſprok de HErr: Hört
1. Petr. 5, 5.

hier , wat de ungerechte Nichter) 15. Se brochten of junge Kinner

ſeggen deiht! to Em , dat He de Hand up ſe

7. Schul awer GOtt nich of leggen ſchull . As dat awer de

retten Sin Uterwählten, de Dag Jüngers ſegen, bedrohn ſe de .

un Nacht to em ropt ; un ſchuli ( Jef. 49,22. Matth. 19, 18.14. Mart. 10, 13.

Geduld darüwer hebben ? 16. Awer JEſus reep ſe to Sik

8. Jť ſeggju : He ward Te un ſprok: Lat de lüttjen Kinner

retten in't Korte
. Doch wenn de to Mi kamen , un wehrt ſe dat nich;

Minſchenſöhn kamen ward, meenſt denn GOtt Sin Niek is ehr .

du , bat He of ward Glov finn
17. Wahrlich, Jk ſegg ju : Wer

up de Eer ? nich GOtt Sin Riek nimmt as

9. Heſä awer to weke, de ömer en Kind, de ward nich rin kamen.

Mart. 10, 15.

fik fülbſt de hoge Meenung harrn, 18. Un dar frog Em en Öb

dat ſe fromm weern, un verachten berſte, un ſprok : Gude Meiſter,

de annern, ſo en Glicknis :
wat ſchall ik dohn, dat ik dat

10. Dar gungen twee Minſhen ewige leven arven doh?
rup in den Tempel, to beden : dc

Matth. 19, 16.

een en Phariſäer, de anner en 19. JEſus awer ſprok to Em :

Tölner . Wat heetſt du Mi gut ? Nüms

11. De Phariſäer ſtunn, un be' is gut, as alleen de eenige GOtt.

bi ſit ſülbſt alſo : Jk dant Di, 20. Du weetſt de Gebote wol :

GOtt, dat ik nich bün as an- Du ſchaſt nich ehebreken . Du ſchaſt

ner Lüd , Röder , Ungerechte, nich bod maken . Du ſchaſt nich
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ſtehlen. Du ſchaſt nich falſch Tüg -1wi gaht rup na Jeruſalem , un

nis reden . Du ſchaſt din Vader dat ward Auns pollendt warrn ,

un bin Mober ehrn .
dat ſchreven is dörch de Propheten

21. He awer ſprok: Dat hef it vun den Minjchenſöhn. Matth. 17, 22.

Auns holn dun min Jugend up. 32. Denn He warð öwerantwort

22. As JEſus dat hör, ſprok warrn an de Heiden, un He ward

He to em : Eens fehlt di noch. verſpott, un beſchimpt, un beſpiet

Verkop Alns, wat du heſt, un warın ;
Matth . 27, 2 .

gif dat an de Armen, ſo warrſt . 33. Un ſe ward Em geißeln,

du en Schaß in den Himmelhebben ; un dod maten, un an den drütten

un kumm , un folg Mi na. Dag ward He wedder upſtahn .

Matth. 6 , 20 . 34. Se awer verſtunn nicks dar

23. As he dat hörn dä, war vun, un de Red weer ſe verbor:

he trurig; denn he weer heel riet.gen, un ſe wuſſen nich , wat dar

24. As awer JEſus ſeeg, bat leggt weer.
lut. 9, 45.

he trurig warn weer, ſprok He : 35. Dat geſcheeg awer, as He

Wa ſmarlich ward de Rieken in neeg to Jericho keem , ſeet en

GOtt Sin Rieť tamen . Blinde an den Weg un beddel.

25. Dat is lichter, dat en Ka
Matth. 20, 29. 80 . Mart. 10, 46 .

meel dörch en Nadelöhr geiht, as dat dar hen gung, forſch he, wat
36. Do he awer hör dat Volk,

dat en Riete in GOtt Sin Riek dat meer.

kummt.

26. Do ſproken, de dat hörn
37. Do verkünnigten ſe em,

dän: Wer kanndenn ſeligmarrn? JEfus vun Nazareth gung dar
vörömer.

27. He awer ſprok : Wat bi de

Minſchen unmöglich is, dat is bi . 38. Un he reep un ſprok : JE:
GOtt möglich. Biob, 42, 2. fus , David ſin Söhn , erbarm

28. Do ſprok Petrus: Süb, mi Di öwer mi !

hebbt Auns verlaten , un ſünd di . 39. De awer vöran gungen ,

nafolgt . Matth. 19, 27. drohten em, he ſchul ſtill ſwiegen.

29. He awer (proť to ſe: Wahr: He awer ſcreeg veel luder : Du

lich, gk ſegg ju : Dar is Nüms , Söhn Davids ,erbarm Di ömer Mi!

de en Hus verlett, oder öllern, | , 40. JEfus awer ſtunn ſtill, un

oder Bröder , oder Fru, oder Heet em to fit bringen. As ſe
Kinner vun wegen Gott Sin em awer neeg bi Em brochten,

Nieť, 5. Mob. 33, 9 . frog He em ,

30. De dat nich veelfältig wedder
41. Un ſprok: Wat mult du,

kriegen deiht in düſſe Tied ,un in de dat ik di dohn ſchall? He ſprok :

tokünftige Welt dat ewige leven . HErr, dat ik ſehn mud.
Hiob 49, 12. 42. Un Jeſus ſprok to em :

31. He awer neem to Sit de Weſ' ſehend! Din Glov hett Di

Twölf, un ſprok to ſe : Seht, I holpen . Matth. 9 , 22.
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43. Un ſogliek war he ſehend , kamen, to ſöken un ſelig to maken '

un folg Em na, un pries GOtt. dat verlarn is .

Un all dat Volk, dat düt ſehn Matth. 9, 18. 18, 11. 1. Tim. 1 , 15.

dä, lav GOtt. Pſ. 146, 8. 11. Do je Em tohörten, fahr

He fort un ſä wieder en Glieknis,

Dat 19. Kapitel.
darum , dat He neeg bi Jeruſalem

1. UnHe trock rin un gung weer, un je meenten, dat Riek

dörch Jericho.
GOttes ſchull bald apenbart warrn ;

2. Un ſüh, dar weer en Mann, 12. Un ſprok : En Edelmann

mit Namen Zachäus, de weer en trocł wiet hen in en Land, dat

Öbberſte pun de Töllners , un he en Riek innehmen dä, un denn

weer riek;
wedder kamen bä.

3. Un wul geern JEſus ſehn,
Matth. 25 , 14. Mart. 13, 34.

wer He weer, un tunn nich vör
13. Düſſe födder tein vun fin

dat Volk, denn he weer kleen dun Knechts, un gev ſe tein Pund,

Perſon. 3oh. 12, 21.
un ſproť to ſe : Handelt, bet dat

4. Un he leep vöran, un ſteeg
if wedderkam dob.

up in en Mulbeerbom, up dat he 14. Sin Börgers awer weern

Em ſehn kunn ; denn bar ſchullem fiend, un ſchickten Baden na

He dörchkamen . em, un leeten em ſeggen : Wi

5. Un as Jeſus keem an de wüllt nich, dat düſſe öwer uns

Stä, ſeeg He up , un war em herrſchen deiht . 3oh. 1 , 11 .

wahr, un ſprok to em : Zachäus, 15. Un dat begev fik, as he

ſticg flink runner ; denn Ik mutt wedder feem, nadem he dat Rick

hüt in din Hus inkehrn. innahmen barr, hect he de Knechts

6. Un he ſteeg flink runner, un föddern, de he dat Geld geven

nehm Em up mit Freuden . harr, darinit he wuß, wat jedereen

7. Do ſe dat ſehn dän , murrten handelt harr.

ſe all, dat He to en Sünner in- 16. Do trä herto de Eerſte, un

kehrn dä. ſprok : Herr, din Pund hett tein

8. Zachäus awer ſtunn up, un Pund verdcent.

ſproť to den HErrn : Süh, Heri, 17. Un he ſprok to cm : Ei, du

de Hälft vun min Göder gev it fromme Knecht, wiel du büſt in

de Armen, un wenn iť jemand dat Lüttſtetru weſt, ſchaſt du

bedragen hef, dat gef ik em veer- Macht hebben öwer tein Städte.

fältig med der.
Matth. 26 , 21. lut. 16 , 10.

2. Mof. 22, 1. Bef. 58, 6 . 18. De anner keem oť , un

9. JEſus awer ſproť to em : ſprok : Herr, din Pund hett fief

Hüt is düt Hus Heil wedder- Pund dragen.

fahrn, alldemiel be ok Abraham 19. To den ſprok he of : Un

fin Söhn is. lut. 13, 16. du ſchaſt heuſchen öwerfief Städte.

10. Denn de Minſchenſöhn is 20. Un be brütte teem , un
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ſprok: HErr, ſüh dar , hier is | anbunnen finn, up dat noch nie

din Pund, dat hef ik in en Sd weet- teen Miních ſeten hett . Makt dat

dok bewahrt; los un bringt dat her.

21. Ik weer bang vör di ; denn 31. Un wenn ju jemand fragt,

du büſt en harden Mann : du nimmſt,warum ji dat losmaken doht, denn

wat du nich leggt beſt, un aarnſt, jeggt alſo to em : De HErr

wat du nich ſai't heſt. brukt je.

22. He ſprok to em : Ut din 32. Un de Geſandten gungen

Mund richt ik di , Su Schalk. hen , un funnen , as He ſe ſeggt

Wußt du, dat ik en harden Mann harr.

Þün, un nehmen doh , wat ik nich | 33. Do ſe awer dat Fahlen los

leggt hef , un aarn doh , wat ik makten, ſproken fin Herren to ſe :

nich ſai't hef ; Warum makt ji dat Fahlen los ?
2. Sam . 1 , 16. Matth. 12, 37,

23. Warum beſt du denn min
34. Se awer (proken : De HErr

Geld nich in de Weſſelbank dahn ? brukt dat.

Un wenn ik kamen weer, harr ik
35. Un ſe brochten dat to JEſus,

dat mit Zinſen föddert .
un lä’n chr Kleder up dat Fah

24. Un he ſprok to de, de darbi len , un ſetten JEſus darup.

ſtunnen : Nehint dat Pund vun em, 36. As He nu hentrođ, bredten

un gevt datden , de tein Pund hett . ſe ehr Kleder up den Weg.

25. Un ſc ſproken to em : Herr, 37. Un as He neeg hento keem ,

he hett doch tein Pund. un trock den Ölbarg hendal, fung

26. Il ſegg ju amer : Wer dar de ganze Hupen dun Sin Jüngers

hett, den ward geven warrn ; vun an , mit Freuden GOtt to laven

den awer , de nich hett , ward of mit lude Stimm öwer alle Dahten,

dat nahm warrn , wat he hett . de ſe ſehn harrn ,

Luc. 8, 18. Matth. 18, 12. 38. Un ſproken : Lavt weſ' , de

27. Doch jene, min Fiende, de dar kummt, en König , in den

nich wulln, dat ik öwer ſe herr- HErin Sin Namen ! Fred weſ

ſchen ſchul , bringt her, un wörgt in den Himmel, un Ehr' in de

ſe vör min Ogen. Hög ! Joh. 12, 13. Lut. 2, 14.

28. Un as He düt ſä, trock Hel 39. Un weke vun de Phariſäers

fort , un reiſ rup na Jeruſalem . in dat Volk ſproken to Em :

Mark. 10, 32 .

29. Un dat begev jit, as He Meiſter, ſtraf dod) din Jüngers.

neeg bi Bethphage un Bethanien
40. He antworte , un ſprok 10

weer, un keem an den Ölbarg, le : Il ſegg ju: Wo düſſe warrn

ſdhiç He twee vun Sin Jüngers , ſtill jwiegen , ſo ward de Steen

Matth. 21, 1. ſchrien. Hab. 2, 11 .

30. Un ſprok: Gabt hen in den 41. Un as He neeg hento teem ,

Fleđen, de vör ju liggt, un wenn leeg He de Stadt an , un ween?

ji rin kamt, mard ji en Fahlen öwer ſe . 2. Rön. 8, 11. Joh. 11, 35.
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42. Un ſprok: Wenn du dat | 2. Un ſän to Em, un ſproken ;

wußt , ſo warſt du ok be- Segg uns, ut mat för Mach

denken to Süſſe din Tied, wat to deihſt Du dat ? Oder wer het !

din Freden beent . Awer nu is Di de Macht geven ? Apoft. 4 , 7,

dat pör din Ogen verborgen .
1.3. He awer antworte un ſprok

5. Moſ. 32, 29. Hof . 14, 10.

43. Denn dar ward de Tied
to ſe : Ik will ju ok en Wort

:öwer di kamen , dat din Fiendefragen, jeggt Mi dat :

ward um di un din Rinncr mit 4. Johannes ſin Döp, weer ſe

di en Wagenburg . ſlag’n , di pun den Himmel, oder vun de

belagern un alle Orten Angſtalle Orten Angſt Minſchen ?

maken ;
5. Se awer dachten bi ſit ſüloſt,

44. Un ward di ſleifen , un un {proken : Seggt wi : „ Vun

keen Steen up den annern laten, den Himmel, " ſo ward He ſeggen :

darum, dat du nich erkennt heſt „ Warum hebbt ji Em denn nich

de Tied, darin du heemſöcht büſt. glovt ?“

1. Kön. 9, 7. Jef. 29, 3. Jer. 26 , 18. 6. Seggt mi awer : „ Vun de

Mich. 3,12. Matth. 24, 2. Mart. 18, 2. Minſchen ," ſo ward uns al dat

45. Un He gung in den Tem- Volt ſteenigen , un je ſtaht darup,

pel, un fung an uttodrieven, dat Johannes en Prophet is.

de darin verkofften un fofften.Matth.21,42. uncert.itens. 7. Un ſe antworten,"jemuffen

46. Un ſprok to je: Darſteiht dat nich, wo ſe her weer.

ſchreven : Min Hus is en Bed
8. Un jEjus ſprok to ſe : So

hus, ji awer hebbt dat makt to en ſegg Jk ju of nich , ut wat för

Mörderkul.
3ef. 56, 7. Jer. 7, 11. Macht ik dat doh.

47. Un He lehr däglich in den
9. He fung awer an , dat Volk

Tempel . Awer de Hohenpreſters to leggen düt Glieknis : " En Minſch

un Schriftgelehrten, un de Vör- plant en Wienbarg, un sä em

nehmſten in dat Volk , ſtellten an de Wiengarners ut, un trock

Em na, dat ſe Em umbrochten ;
öwer Rand en lange Tied .

48. Un funn nich, woans le

Bj. 80, 9. Matth. 21 , 33.

Mart. 12, 1 .

Em dohn ſchuln, denn all dat 10. Un to fin Tied ſchick he

Volk hung Em an, un hör Em . en Knecht to de Wiengarners ,

dat ſe em geven sän vun den

Dat 20 , Kapitel. Wienbarg ſin Frudt . Awer de

1 . U 'n dat begev ſit up een Wiengarners ſlogen em , un leeten

vun de Dag’, as He dat em lerrig vun fit. 2.Chron.86,15.16.

Volt lehr in den Tempel, un
11. Un Ömer dat ſchick he noch

predigen dä dat Evangelium , do en annern Knecht hen. Seſlogen

treden to Em de Hohenpreſtere awer denſüldigin ok , un

un Schriftgelehrten mit se Duften. höhnten em, un leeten em lerrig

Matth. 21 , 23. Mart. 11, 27. pun ſik. Matth. 22, 6 .

3ef. 5, 1 .

der
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-
-
-
-

2.

12. Un öwer dat ſchick he den dat je Em in de Red fungen,

drütten ben ; ſe awer verwundeten darmit ſe En ömerantworten

den ok, un ſtötten em rut. kunn de Obrigkeit un den Land

13. Do ſprok de HErr vun den pleger ſin Gewalt .

Matth . 22, 15. Mart. 12, 13.
Wienbarg : Wat ishall ik dobn ?

jk will min leeden Söhn hen- 21. Un ſe frogen Em, un ſpro

idhicken ; vellicht, wenn ſe den ſeht, fen: Meiſter, wi weet, dat Du

ward je ſit iduen. uprichtig reden un lehrn deihſt,

14. As awer de Wiengarners Anſehn, ſonnern Du lehrſt den
un Du achtſt keen Minſchen ſin

den Söhn ſeegen, dachten ſe hi

fit fülbſt
, un ſproken : Dat is de Weg to GOtt recht. Matth. 22, 16.

Urv, lat uns den dod maken,
22. js dat recht, dat wi den

up dat dat Arvgut unſe ward .
Raiſer Koppgeld gevt oder nich ?

BI. 2, 8. Ebr. 1 , 23. He awer mark ehr Liſt,,

15. Un ſe ſtötten em rut vör un ſprok to ſe : Wat verſökt ji

den Wienbarg, un maken em dod . Mi?

Wat ward nu de Herr vun den 24. Wieſt Mi
24. Wieſt Mi den Groſchen,

Wienbarg ſe dohn ?
wokeen ſin Bild un Öwerſchrift

16. He ward kamen, un düſſe hett he? Se antworten un ſpro

Wiengarners umbringer, un ſin fen : Den Kaiſer ſin .

Wienbarg an annere utdohn . As 25. He awer ſprok to je : So

Te dat hörten, ſproken ſe : Dat gevt den Kaiſer, wat den Kaiſer

fehl ok noch ! ſin is, un GOtt, wat GOtt Sin is .

17. He awer ſecg ſe an, un ſprok: /' 26. Un je kunn Sin Wort

Wat is denn dat, dat ſchreven nich tadeln vör dat Volk ; un ver

ſteibt: „De Steen, den de Bulüd wunnerten Sik öwer Sin Antwort,

wegſmeten hebbt, is to en Edſteen un ſwegen ſtill.

warn ; Matth. 21, 42.
27. Do treden to Em weke

18. Wer up düſſen Steen falln vun de Sadducäers, de dar meent,

deiht, de ward tweibreken ; up weken ( dar is keen Uperſtabung, un frag

he awer fallt, den ward he to ten Em, Matth. 22, 23.

Grus maken. “

28. Un ſproken : Meiſter, Moſcs
19. Un de Hohenpreſters un hett ung jdreven: Wenn jemand

Schriftgelehrten trachten darna, ſin Broder ſtatven deiht, de en

woans ſe de Hand an Em leggen Fru hett, un ſtarpt ahn Kinner,

dän to düſſe Stunn, un weern ſo chać ſin Broder de Fru

bang vör dat Volk; denn ſe ver- nehmen , un ſin Broder Rinner

ſtunn , dat He up ſe bat Glieknis
tügen. 1. Moj. 88 , 8 .

ſeggt harr. 6. Moj. 25 , 5. Matth. 22, 24. Mart. 12, 19.

20. Un ſe heeln up Em , un 29. Nu weern jöven Bröder.

ichidten Lurers ut , de ſit ſteln De eerſte neem en Fru, un ſtorv

ſchuun, as weern ſe fromm, uplahn Kinner.
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30. Un de anner neem de Fru , 42. Un he ſulvſt, David, ſprickt

un ſtory of abn Rinner. in dat Pialmbok : De HErr hett

31. Un de drütte neem ehr. Des jeggt to min HErrn : Sett Di

ſüldigen glieken alle ſoven, un to min rechte Hand,

leeten keen Kinner, un ſtorven. Pi. 110, 1. Matth. 22, 44.

32. Toleßt na alle ſtorv ok de 43. Bet dat It legg Din Fiende

Fru. ton Schemel vun Din Föt.

33. Nu in de Uperſtahung, wos 44. David nennt Em en HErr,

keen ſin Fru ward je weſen mank woans is He denn ſin Söhn?

de ſöden ? Denn alle föven hebbt 45. Do awer all bat Volt to

ehr ton Fru hatt. hören dä , { prok He to Sin

34. Un Jeſus antworte , un Jüngers :

ſprok to ſe : De Kinner vun düſſel 46. Nehmt ju in Acht vör de

Welt friet un lat ſit frien ; Schriftgelehrten , de in ' lange

35. Weke awer würdig weſen Kleder gahn wüllt, un fiť geern

ward , de anner Welt to kriegen , gröten lat up dat Mark, un ſitt

un de Uperſtahung vun de Doden, geern baben an in de scholen un

de ward nich frien, noch fik frien öwer Diſch.
laten . Luf. 11, 43. Matth. 23, 3. Mart. 12, 38.

36. Denn ſe künnt nu nich mehr . 47. Se fret de Wetfruns ehr

ſtarpen ; denn ſe ſünd de Engein Hüſ', un wendt lange Gebede

glief , un GOtt ſin Rinner , wiel vör. De ward deſto ſmarer Ver

ſe Rinner ſünd vun de Uperſtahung . dammnis kriegen . Matth. 23, 14.

Matth. 22, 30. 1. Joh. 3, 2 .

37. Dat awer de Doden up : Dat 21. Kapitel.

erſtaht, hett of Moſcs andübt, bi
1 .

den Buſch, as he den HErrn e ſeeg awer up , un ſceg

heten deiht : Abraham ſin GOtt, de Rieken , wa ſe ehr

un Iſaat ſin Goit , un Jakob Opfer in den Gotteskaſten inlä’n.
Mart. 12, 41 .ſin GOtt.

2. Moj. 3, 6.

38. GOtt awer is nich en Gott Betfru, be legg twee Penning2. He ſeeg awer of en arme

vun de Doden , jonnern vun de
rin .

Lebennigen ; denn ſe levt em alle.
3. Un He ſprof : Wahrlich, Ik

39. Do antworten weke vun liegg ju: Düſſe arme Wetfru hett

de Schriftgelehrten, un ſproken : mehr ‘rinleggi as je all.

Meiſter, Du heſt recht jeggt .
2. Kor. 8, 12.

40. Un ſe dörften Em vun nu 4. Denn düſſe all hebbt dun

an niđs mehr fragen. ehr Överflot rinleggt to Gott

41. He awer ſprok to ſe : Wa Sin Opfer ; awer ic hett vun ehr

ſeggt ſe : Chriſtus is David ſin Armot all ehr Nahrung, de je

Söhn ? Matth. 22, 42. Mart. 12, 85. harr, inleggt .
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marrn

5. Un as weke vun den Tenipel | 14. So nehmt nu to Harten,

feggen dän , dat he ſmückt weer dat ji nich ſorgen doht , woans

mit fine Steen un Kleenode, ii ju verantworten ſchült.

ſprok He : Matth. 24, 1. Mark. 13, 1 .
Matth. 10 , 19 .

6. Dar ward de Tied kamen , 15. Denn Jk wil ju Mund

in de vun dat all, dat ji fehn un Wiesheit geven , weke nich

doht , nich een Steen up den an- lidhüllt wedderſpreken mögen, noch

nern laten ward , de nich entwei wedderſtahn all ju Gegenpart.

brafen ward.
Apoft. 6, 10.

16. Ji ward awer öwerlevert
Lut. 19, 14. 3er. 26 , 18. Mich. 8 , 12.

vun de öllern, Bröder,
7. Se fragten Ein awer , un

ſproken: Meiſter,wannehr ſchau dat Blotsfrünn un Frünn; un ſe

ward weke mant ju dod maken .
warrn ? Un wat is dat Teken,

Mich. 7, 6. Apoft. 7, 58 .

wenn dat geſchehn ward ?
17. Un ji ward haßt weſen vun

8. He awer ſprok : Seht to, lat iedereen um Min Namen willen .
ju nich verföhrn . Denn veele

Matth. 10, 22. Mart. 13, 13.

ward tamen in Min Namen,,
18. Un een Haar vun ju Kopp

un ſeggen : Ik bün dat, un: De lichall nich umkämen. Matth
. 10, 30 .

Tied is herbi kamen. Folgt ſe
19. Fat ju Seelen mit Ge

nich na ! Mart. 13, 22.
buld . 2. Chron. 15, 7. Ebr. 10, 36 .

9. Wenn ji awer börn ward
20. Wenn ji awer Jeruſalem

dun Kriegen un Empörungen, ſo ſehn warb, belagert mit cn Heer,

verfehrt ju nidh ; denn düt muttlio markt, dat ehr Verwüſtung

tovör geſchehn; awer dat Enn is herbi kamen is . Matth. 24, 16 .

nich ſo bald dar.

10. Do ſprok He to je : Gen 21. Alsdann, wer in Judäa is,

Volt ward upſtahn gegen dat an
de lop weg up de Bargen ; un

wer ineerrn darin is , de wiek

ner, un een Riek gegen dat anner ;

.11 . Un ward geſchehn grote kam nich rin .
rut; un wer up dat Land is , de

Erdbeven hier un dar, düre Tied
22. Denn dat ſünd de Dag

un Peſtilenz; ok ward Schreck

niſſc un grote Teken vun den
vun de Rach, up dat erfüllt ward

Alns, wat ſchreven ſteiht.
Himmel geſchehn.

23. Wehe awer de Swangern
12. Awer vör Süt Allns ward

jede Hann an ju leggen ,un ju süſſe Dag”; denn dar ward grote
un de Fruen , de Boſt gevt , in

verfolgen, un ward ju öwerlevern

in chr Scholen un Gefängniſſe
, ömer Süt Volk.

Not up de Eer weſen , un en Torn

un vör Könige un Fürſten trecken

um Min Namen willen . 24. Un ſe ward falln vun dat

Matth. 24, 9. Mart. 13, 19. Swerdt , un gefangen föhrt unner

13. Dat ward ju awer wedder- alle Völker ; un Jeruſalem ward

jahın to en Tügnis. tonid ) t perrt warin deVull
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Heiden , bet dat de Heiden ehr mit Freten un Supen, un mit

Tied erfüllt ward. Röm. 11 , 25. Sorgen um de Nahrung, un düſſe

25. Un bar ward Teken ge- 1 Dag kummt unverwahrns öwer ju ;
chehn an de Sünn un den Maand Röm. 13, 18. Gal. 5, 21. Eph. 5, 18.

35. Denn gliek as en Falſtrick
un de Steerns; unup de Eer

ward de Lüb bang weſen , un
ward he kamen öwer alle, de up

de Eer wahnt. 1. Theff. 5, 3.
ward vertwiefeln , un de See un

36. So weſt nu wader alle Tied,

Waggen ward bruſen .

Jef. 13, 10. Matth. 24, 29.Matth. 24, 29. Pf. 46, 4. un bedt, dat, ji würdig warrn

26. Un de Minſchen warð ver- mögt, to entlopen Süt all, dat

ſmachten vör FurchtFurcht un
pör geſchehn ſchau, un to ſtahn vör

Töven up de Dinge, de dar ka
den Minſchenſöhn.

men ſhüllt up de Eer. Denn 37. Un He lehr bi Dagin

ok de Kräfte vun den Himmel den Tempel ; in de Nacht awer

ward fik bewegen . gung He rut , un blev öwer Nacht

Jeſ. 64, 7. Ezech. 24. 23. an den Ölbarg . Joh. 8, 1. 2.

27. Un denn ward ſe ſehn den 38. Un all dat Volk mak fik

Minſchenſöhn kamen in de Wolk, up to Em in den Tempel, Em

mit grote Kraft un Herrlichkeit. to hörn .
Dan. 7, 13.

28. Werin awer düt anfangt to Dat 22. Kapitel.

geſchehn, jo kiekt up, un hevt ju

Ogen up,darum dat ju Erlöſung 1. Dat
at weer awer neeg bi dat

Feſt vun de ſöten Bröd,
Röm. 8, 21. 28 .

dat bar Oſtern heet .

29. Un He jä ſe on Glieknis :

Riekt an den Fiegenbom un alle
2. Un de Hohenpreſters un

Böm. Schriftgelehrten trachten darna,
Matth. 24, 32.

30. Wenn je
woans ſe Em dod maken kunn, je

mul utſlat, ſo

leht ji dat an ſe, un markt, dat
weern awer bang vör dat Volk.

Pf. 2 , 2. Joh. 11 , 47.

nu de Sommer necg is.
3. Awer de Satanas fahr in

31. Alſo of ji, wenn ji düt Judas, nennt J'charioth, de

Auns angahn ſeht, ſo weet, dat dar weer ut de Tall vun de
GOtt Sin Riek neeg is . Twölf. Matth. 26 , 14.

32. Wahrlid ), It jegg ju : Düt 4. Un he gung hen, un ſprok

Seſlecht ward nich vergahn, bet mit de Hohenpreſters un mit de

dat düt Auns geſchüt. Matth. 24, 34. Hauptlüd, woans he Em ſe wul

öwerlevern .
33. Himmel un Eer ward ver

gahn , awer Min Wör vergaht . 5. Un ſe warn froh , un ver

nidh. Int. 16, 17. Pf. 102, 27.
iproken Em Geld to geven .

3eſ. 61 , 6. Matth. 5 , 18. 3ef . 40 , 8 . 6. Un he verſprok ſik, mm jöch

34. Awer nehmtju in acht, dat Gelegenheit, dat he Em öwer

ju Harten nicy beſwert ward levern dä ahu Rumor.

fit naht.



144 Ev. Lucä 22.

7. Dar keem nu de Dag vun 18. Denn Ik ſcgg ju : Ik warr

de ſöten Bröd , up den man opfern nich drinken vun dat Gewächs

muß dat Dſterlamm . vun den Wienſtock , bet GOtt

Matth. 26, 17. Mart. 14, 12. Sin Riek kamen deiht .

8. Un He idhick Petrus un Jo- 19 .
19. Un He neem dat Brod ,

hannes, un ſprok: Gaht hen, dant, un brok dat, un gev dat

makt uns dat Oſterlamm fardig, ie, un ſprok: Dat is Min lief,

up dat wi dat eten .
de för ju geven ward ; dat dont

9. Se iproken awer to Em : to Min Gedächtnis .

Wo wult Du, dat wi dat fardig Matth. 26, 26. Mart. 14, 22.1. Kor. 11,23. 24.

makt ? 20. Deſſülven glieken of den

10. He ſproť to je : Süh, wenn Kelch na dat Abendmahl, un

ji na de Stadt rin kamt, ward ſprok: Dat is de Kelch, dat nie

ju en Minſch in de Möt kamen, Teſtament in Min Blot, dat för

de driggt en Waterkruk; folgt em iu vergaten ward.

na in dat Hus, dar herin 21. Dody ſüb , de Haud vun

geiht . Min Verräter, is mit Mi öwer

11. Ulu ſeggt to den Husherrn : Diſch .

De Meiſter lett di ſeggen: Wo 22. Un twar de Minſdenſöhn
is de Harbarg , dar ik mit Mingeiht hen, as dat beſlaten is .

Jüngers dat Oſterlamm eten kann ? Doch wehe den Minſd), dörch

12. Un be ward ju en grotenden He verraden ward .

getafelten Saal wieſen ; dar richt | 23. Un ſe fungen an to fragen

dat to .
mant ſit ſülbſt , wokeen dat body

13. Se gungen hen, un ſunn wol weer unner je , de bat sobu

dat ſo , as He ſe ſeggt harr, un war?

ridyten dat Oſterlamm to .
24. Dar entſtunn ok en Sriet

fuf. 19, 32.

14. Un as de Stunn keem , ſett mank ſe, wer mank je ſchull för

He ſit dal , un de twölf Apoſtels den Gröttſten holn warrn ?
Matth. 18, 1. Mart. 9, 34. ut. 9 , 6 .

mit Em. Matth. 26 , 20.

25. He awer ſprok to ſe : De

15. Un He ſprok to ſe : Mi weltlichen Könige herrſcht, un de

hett vun Harten barna lengt, düt Gewaltigen heet man gnädige

Øſterlamm mit ju to eten, bevör Herrn : Matth . 20, 25. Mart. 10 , 42.

It lieden doh .
26. Ji awer nich alſo ; ſonnern

16. Denn gk ſegg ju, dat I de Gröttſte inant ju ſchall weſen

diin nu af an nich mehr darvun as de Jüngſte , un de Vörnehmſte

eten warr, bet dat dat erfült as en Deener.

ward in GOtt Sin Riek.
lut. 9, 48. 1. Betr. 5 , 8. 5. 6 .

17. Iln He neem den Kelch , 27. Denn wer is de Gröttſte ?

dant , un ſprok : Nehmt denſülven , De to Diſch ſitt , oder de deent ?

un deelt em mant ju ; Is dat nich ſo , dat de to Diſc
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ſitten deiht ? If awer bün mank | 37. Denn37. Denn gť jegg ju : Dat

jutas en Deener. mutt ok nod) an Mi vullbrocht

Matth. 20, 28. Joh. 13, 14. Phil. 2, ?: warrn, dat ſchreven ſteiht : He

28. Ji awer ſünd dat, de jilis unner de Öweldoers rekent."

bi Mi bleven ſünd in Min An- Denn wat vun Mi ſchreven is ,

fechtungs. Luk. 18, 28 .
dat hett en Enn . Jeſ. 53, 12.

29. Un Ik will ju dat Niek vers
38. Se jprofen awer : HErr,

maken, as Mi dat Min Vader jüh , hier jünd twee Swerdten.

vermakt hett ; Luk. 12, 32. Offb.2,28. He awer ſproť to ſe : Dat is

30. Dat ji eten un drinken ſchüllt
genog.

bi Min Diſch in Min Riek,
39. Un He gung rut na Sin

un ſitten up Stöhl,un richten Gewohnheit an den Ölbarg. Em
de twölf Geſlechter Israels .

folgten awer Sin Jüngers na an
Matth. 19, 28.

31. De HErr awer ſprok: Si- denſülven Ort.

Matth. 26 , 30. Mart. 14, 26. Joh. 18, 1 ,

mon , Simon, füh, de Satan hett 40. Un as He darhen keein ,

ju begehrt , dat he ju ſichten mug, liprok He to ſe : Bedt, up dat ji
as den Wecten .

nich in Anfechtung fallt.
2. Kor. 2, 11. 1. Petr. 5, 8.

Matth. 6 , 13.

32. It awer hef för di beden, 41. Un He reet ſik vun ſe af,
dat din Glov nich uphörn beiht. o wiet as man mit en Steen

Un wenn du di namals bekehrn imieten kann, un knee dal, un be’ .

deihſt , jo mak din Bröder ſtark. Matth. 26, 89.

Joh. 17, 11. 15. 20. Pf. 51, 15. 42. Un ſprok : Vader , wullt

33. He awer ſprok to Em : Di, ſo nimm düſſen Selch vun

HErr, ik bün bereit, mit Di in Mi; doch nich Min , ſonnern Din

dat Gefängnis un in den Dod Witi ſchall geſchehn. Matth. 26, 39 .

to gahn .
43. Dar erſchien Em awer en

34. He awer ſprok : Petrus, If Engel vun den Himmel
, un ſtärk

jegg di, de Hahn ward hüt nich Em .

kreihn , bevör du dree mal leugnen | 44. Un dat keemn fw wiet, dat

deihſt, bat d ! Mi kennſt .
He mit den Dod ringen dä , un

Matth. 26, 34. Mark. 14, 30. 72.

be' heftiger . Do war awer ſin

35. Un He ſprok to ſe : So
oft as It ju utſdickt hef ahn Sweet as Blotsdruppen , de fulln

Büdel,ahn Taſch, un ahn Schoh, up de Eer.

hebbt ji ok je Mangel hatt ? Se
45. Un He ſtunn up vun dat

iproken : Niemals keen . Gebet , un keem to Sin Jüngers,

M1.23,1. Pf.33, 19. Pl. 34,10. Matth. 10,9. un funn ſe ſlapen vör Trurigkeit;

36. Do ſprok He to ſe : Awer 46. Un ſproť to ſe : Wat ſlapt

nu, wer en Büdel hett , de nehm ji ? Staht up un bedt, dat ji nich

em, deſſülven glicken of de Taſch. in Anfechtung fallt .

Wer awer nich hett , de verkop ſin 47 , As He awer nod) reden dä ,

Kleeb, un kop en Swerdt . ſüh, de Sdar, un een vun de

10
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vun be.

Twölf , nömt Judas, gung vör faſt an , un ſprok to em : Düſſe

je her, un gung up JEſus to, weer ok mit Em.

um Em to küſſen. Matth. 26, 47 . 57. He awer verleugen Em, un
,

48. JEfus awer ſprok to Em : ſprok: Deern, ik keun Em nich.

Judas, verradeſt du den Minſchen- 58. Un na en lüttje Wiel leeg

föhn mit en Ruß? Matth. 26 , 49. em en anner, un ſprok : Du büſt

49. As de awer , de um Em ok een Petrus awer

weern , ſeegen, wat bar warın ſprok: Minſd , ik bün dat nich.

wul, ſproken ſe to Em : HErr, 59. Un na en Wiel, bi en

ſchüllt wi mit dat Swerdt dar- Stunn, bekräftig dat en anner,

mant ſlahn ? un ſprok : Wahrlich, düſſe weer

50. Un een dun ſe ſlog den ok mit Em ; denn he is en Ga

Hohenpreſter ſin Knecht, un hau em liläer .

ſin rechte Ohr af . Matth. 26, 61 . 60. Petrus awer ſprok: Minſch,

51. JEſus awer antwort, un ik weet nich, wat du ſeggſt. Un

ſprok : Lat ſe doch ſo wieder gliek darup, as he noch ſo reden

maken . Un He röhr ſin Dhr dä, kreih de Hahn . Matth. 26, 74 .

an, un heel em . 61. Un de HErr kehr ſikum ,

52. JEſus awer ſprokto de un ſeeg Petrus an . Un Petius

Hohenpreſters un Hauptlüd vun dach an den HErrn Sin Wort :

den Tempel, un de Ouſten, de Bevör de Hahn kreihn ward, warrſt

to Em kamen weern : Ji ſünd, du mi dree mal verleugnen.
as to en Mörder, mit Swerðten Matth. 26, 84.75. Mart. 14, 30. Joh. 18, 88.

un uit Stangen utgahn . 62. Un Petrus gung rut, un

Matth. 26, 65. Mart. 14, 48. ween bitterlich.

53. Ji bün däglich bi ju in 63. De Männer awer, de JE
den Tempel weſt, un ji hebbt keen ſus holn dän, verſpotten Em, un

Hand an Mi leggt ; awer dit is ſlogen Em , 3ef. 30 , 6.

ju Stunn, un de Macht vun de 64. Deckten Sin Geſicht to , un

Finſternis. Joh . 7, 80. lut. 8, 20 . flogen Em in datGeſicht, un fragten

54. Se grepen Em awer, un Em , un ſproken : Prophezei, wer

föhrn Em af, un brochten Em in is dat, de Di ſlahn dä ?

den Hohenpreſter ſin Hus . Pe- 65. Un veel anner Läſterwör

trus awer folg von wiiden . fän ſe gegen Em .

Matth. 26,57. 58. Mart. 14,53. Joh. 18,13. 66. Un as dat Dag war, ver:

55. Do maken ſe en Füer an ſammelten fik de Buſten vun dat

merrn in den Palaſt, un ſetten Volk, de Hohenpreſters un Schrift

ſit toſam, un Petrus ſett ſik gelehrten , un föhrn Em rut vör

mank ſc . Matth. 26, 69.
ehrn Rath, Matth.27, 1. Mart. 16, 1 .

56. Do ſeeg em en Deenſtdeern 67. Un ſproken : Büſt Du

bi dat Füer ſitten, un ſeeg em Chriſtus ? Segg uns dat. He
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ver:

ſprok awer to ſe : Segg It jul 6. Do awer Pilatus Galiläa

dat, ſo glövt ji dat nich ; hörn dä, frog he, ob He ut Ga
Matth. 26, 63. liläa weer .

68. Frag gk awer , ſo ant
7. Un as he toweeten kreeg, dat

wort ji nich , un lat Mi doch He ünner Herodes ſin Obrigkeit

nich los .
hör , ſchick he Em to Herodes,

69. Darum vun nu an ward de óe in deſülvigen Dag' ok to ge

Minſchenſöhn ſitten to de rechteruſalem weer. lut. 8, 1 .

Hand vun GOtt Sin Kraft.
8. As awer Herodes Jeſus ſehn

Matth. 24, 30. 26, 64. Mark. 14, 62.

70. Do ſproken ſe au : Büſt dä, war he heel vergnögt, denn

Du denn GOtt Sin Söhn ? He Benn be harr veel vun Em hört

,

he harr Em al lang geern ſehn ;

ſprok to ſe : Ji ſeggt dat, denn
un höp , he war en Teken ſehn.

Ik bün dat .

71. Se awer ſproken : Wat brukt
9. Un he frog Em allerlei; He

wiwieder för Tügnis ? Wi hebbt antworte em awer niđs.

dat fülvſt hört ut Sin Mund. 10. De Hohenpreeſters awer un

Schriftgelehrten ſtunn un

Dat 23. Kapitel. klagten Em hart.

11. Awer Herodes mit fin Hof

1. Un de ganze Hupenſtunn Tüd veracht " un verſpott Em,
up, un föhrn Em vörlä Em en witt Kleed an , un

Pilatus . Matth. 27, 2 .

ſchick Em wedder to Pilatus.

2. Un fungen an, Em to ver
12. Up den Dag warn Pilatus

klagen, un ſproken : Düſſen finnt

mi, sat He dat Volt afwendt, denn tovör weern ſe enanner fiend.
un Herodes Frünn mit enanner ;

un verbeedt, den Kaiſer Zins to

geven , un ſpridt, He is Chriſtus,
13. Pilatus awer reep de Hohen

en König .
preeſters un de Óbberſten, un dat

Volk toſam,
3. Pilatus awer frog Em, un

ſprok: Büſt Du de Juden ehr 14. Un ſprok to je: ji hebbt

König? He antworte em , un ſprok: düſſen Minſch to mi brocht, as een,

Du ſeggſt dat . be dat Volt afwenden deiht . Un

Matth. 27, 11. Mart. 15, 2 . ſeht, it hef Em vör ju verhört,

4. Pilatus ſprok to de Hohen- un finn an den Miních keen vun

preeſters, un to dat Volk : jt finn de Saken , de ji Em beſchülligen

keen Schuld an düſſen Minſch. Doht; Matth. 27, 28. Joh. 18, 38.

5. Se awer heeln an, un ſpro- 15. Herodes of nich ; denn it

ken : He hett dat Volk upregt hef ju to emi idhickt, un ſebt,

daimit, dat He lehrt bett hier man hett nicks up Em brodyt,

un dar in't ganze jüdiſche Land , dat den Dod werth is .

un hett in Galiläa anfungen bet 16. Darum wil it Em tüch

hierher. tigen un los laten .

10 *
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17. Denn be muß ſe een na 28. JEſus awer dreih fik um

Feſtgebruť los geven . to ſe , un ſprok : Ji Döchter vun

Matth. 27, 16.
Jeruſalem, weent nich öwer Mi,

18. Do ſchreeg de ganze Hupen,ſonnern weent öwer ju ſülbſt, un

un ſprok: Fort mit düſſen, un ömer ju Kinner.

gif uns Barrabbas los !
29. Denn ſüb , de Tied ward

Matth. 27, 22. 23 .

19. Weke weer wegen en Uprohr, tamen,
kamen, wo man leggen ward :

de in de Stadt geſchehn weer, un Selig ſünd de Unfruchtbaren, un

wegen en Mord in dat Gefäng- de Liev, de nich gebaren hebbt,

nis ſmeeten .
un de Böſt, de nich ſögt hebbt .

Matth. 24 , 19.

20. Do reep Pilatus noch een

mal to ſe, un wul JEfus loslaten. Reggen tode Bargen : Fallt över
30. Denn ward ſe anfangen to

21. Se reepen awer un ſproken: uns ! un to deHügel: Bedeckt uns!

Krüzig, krüzig Em !
Jeſ. 2, 19. Hef. 10, 8. Offb. 6 , 16. lut. 9, 6.

22. He awer ſprok tom drütten
31. Denn wenn man dat deiht

Mal to ſe : Wat hett denn düſie mit dat gröne Holt, wat will mit

Öwels dahn? Ik finn keen Shuld dat dröge warrn?

an Em, weßwegen Heſtarpen müß ; ger. 25, 29. 1. Petr. 4 , 17,

darum will it?Em tüchtigen un 32. Dar warn awer of henföhrt

loslaten . twee anner Öweldäders, dat je

23. Awer ſe leegen em an mit mit Em afbahn warn.

grot Geſchrig , un verlangden,
Jeſ. 53, 12. Joh . 19, 18.

bat He krüzigt war. Un bat 33. Un as ſe feemen an de

Geſchrig vun ſe un de Hohen: Stä, de dar heet Schädelſtä,

preſters neem öwerhand. krüzigten ſe Em dar, un de Ömel

Joh. 19, 12. däders mit Em, een to Rechten,

24. Pilatus awer urdeel, dat un een to Linken .

ehr Bitt geſchehn dä ; Matth. 27, 33. Mark. 15, 22. Joh. 19, 17.

25. Un leet den los, de wegen 34. JEſus awer ſprok : Vader,

Uprohr un Mord in dat Ge- vergiv ſe dat, denn ſe weet nich , wat

fängnis (meeten weer , um den ſe le doht . Un je beelten Sin

beden dän, awer JEfus öwergeev Sleder, un ſmeeten dat Lott dar

he ehrn Willen . Matth. 27, 26 .
Matth. 6 , 44. Pf. 22, 19.

26. Un as je Em henföhrn dän , 35. Un dat Volk ſtunn, un ſeeg

grepen ſe een, Simon vun Kyrene, to . Un de Öbberſten un ſe ver

de keem vun dat Feld ; un ſe lä'n ſpotten Em, un ſproken : He hett

dat Krüz up em , dat he dat anner holpen, lat Em Sik Sülvſt

JEſus nadregen dä. helpen, wenn He Chriſtus is, de

Matth. 27, 32. Mark. 16, 21 . Uterwählte vun GOtt. Matth. 27, 39.

27. Dar folg Em awer na en 36. Dar verſpotten Em of de

grote Hupen Volk in Fruens, de Kriegsknechts, treden to Em , un

klagten un bemeenten Em.
brochten Em Edig .

um.
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37. Un ſproken : Büſt Du de GOtt, un ſprok: Gewiß, Düſſe

Juden ehr König, ſo help Di is en frommen Mann weſt.

Sülbn . 48. Un au dat Volt, bat darbi

38. Dar weer of baben öwer weer, un tokieken dä , as ſe fees

Em de Öwerſchrift ſchreven , mit gen , wat dar geſchecg, ſlogen ſe

griechiſche, un latinſche, un he an ehr Boſt, un kehrten wedder

bräiſche Bokſtaven : Düt is de um.

Juden ehr König . Matth. 27, 87 . 49. Al Sin Verwandte awer

39. Awer een vun de Öwel- ſtunn vun wieden, un de Fruns,

däders, de dar hangt weern, lä- de Em ut Galiläa nafolgt weern,

ſter Em , un iprok : Büſt Du un ' feegen dat Ains.

Chriſtus, lo help Di Sülbn un 50. Un ſüh, en Mann, mit Na

ແ 113. men Joſeph, en Ratsherr, de weer

40. Do antwort de anner , ſtraf en guden, frommen Mann.

em, un ſprok: Un du büſt ok nich Matth. 27, 57. Mart. 16, 43. Joh. 19, 88.

bang vör GOtt, de Du doch in 51. De harr nich willigt in ehrn

glike Verdammnis büſt ? Rat un Handel, de weer vun Ari

41. Un twar wi fünd dat mit mathia , de Juden ehr Stadt, de

recht, denn wi kriegt, wat unſe ok up GOtt Sin Kiek töven då.

Daten weert ſünd ; düſſe awer 52. De gung to Pilatus, 'un

hett nicks Unbilliges Sahn. be' um Jeſus Sin Lieknam .

42. Un ſprok to JEfus: HErr, 53. Un he neem Em af , wiđel

denk an mi, wenn Du in Din Em in Linnen, un lä Em in en

Rief fummſt.
Graf, dat in Felſen uthaut weer,

43. Un JEſus ſprok to Em : darin noch Nüms legen harr.

Wahrlich, Ik ſegg di, hüt warrſt 54. Un' dat weer de Rüſtdag,

du mit Mi in't Paradies ſien . un de Sabbat brok an.

44. Un dat weer um de fößte Matth . 27, 62.

Stunn , un dat war en Düſternis 55. Dar folgden awer de Fruns

öwer dat ganze Land bet an de na, de mit Em kamen weern ut

negente Stunn. Matth. 27, 45 . Galiläa, un beſeegen dat Graf, un

45. Un de Sünn verlor ehrn woans Sin Lieknam henleggt war.

Scien, un de Vörhang in den
56. Se kehrten awer um , un

Tempel reet midden entwei.
makten Spezerien un Salven to

2. Moſ. 36, 35 .
recht; den Sabbat öwer awer

46. Un JEſus reep lut , un weern ſe ſtill na dat Geſeß.

ſprok: Vader, Jk befehl Min

GEiſt in Din Hann . Un as Dat 24. Kapitel.

He dat leggt harr , verſcheed He .

Matth . 27, 50, PF . 31, 6 . Apoft. 7, 58. 1 . wer an een vun de Sab

47. As awer de Hauptmann bats , heel fröh, keemen

ſehn då, wat dar geſchceg, pries helſe na dat Graf , un drogen de
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Spezerie, de ſe farbig makt harrn, denſülven Dag in en Flecken ,

un weke mit ſe. Matth. 28, 1 . de weer vun Jeruſalem fößtig

2. Se funn awer den Steen Stadien wiet, den fin Namen heet

afwöltert vun dat Graf ;
Emmaus. Mart. 16, 19.

3. Un gungen rin , un funn 14. Un ſe ſproken mit enanner

den HErrn JEſus Sin Lieknam vun al düſſe Geſchichten .

nich. 15. Un dat geſcheeg, as ſe ſo

4. Un as ſe daröwer bekümmert reden dän, un befragten fik mit

weern , füh, do treden twee Manns- enanner, keem JEſus to ſe ran ,

lüd mit blanke Kleber to je. un gung mit ſe. Matth. 18, 20 .

3oh. 20, 12. Apoft. 1, 10. 16. Awer ehr Ogen warn toholn ,

5. Un ſe verfehrn fik, un teken dat je Em nich kennen dä’n .

bal na de Eer. Do ſproken ſc 17. He awer ſprot to ſe : Wat

to ſe : Wat ſökt ji den Lebennigen ſünd dat för Reden , de ji twiſchen

bi bc Doben ?
ju derhandeln doht unnerwegs, un

6. He is nich hier, He is up- ſünd trurig ?

ſtahn. Denkt daran, wat He ju 18. Do antworte de een , mit

ſeggen då, as He noch in Galiläa Namen Kleophas, un ſprok to

weer, Em : Büſt Du alleen unner de

7. Un ſprok: De Minſchenſohn Frömben to Jeruſalem , de nich

mutt öwergeven warrn in de weet, wat in düſſe Dag'darin

Sünners ehr Hann , un trüzigt geſchehn is ?

warrn , un an den drütten Dag 19. Un He ſprok to ſe : Wat

upſtahn. Matth . 17, 22 .
denn ? Se awer (proken to Em :

8. Un ſe dachten an Sin Wör. Dat vun Jeſus vun Nazareth,

9. Un ſe gungen wedder vun dat wete weer en Prophet, mächtig

Graf, un derkünnigten dat Auns vun Daten un Worten, vör GOtt

de Elv , un de annern alltoſamen . un al dat Volk ; Matth. 21, 11 .

10. Dat weer awer Maria Mag 20. WaEm unſe Hohenpreſters

dalena, un Johanna, un Maria un Öbberſten öwergeven hebbt,

Jakobi, un anner mit ſe, de düt dat He to den Dod verurdcelt un

de Apoſtels ſeggen dän. Krüzigt is .

11. Un dar düchten ſe ehr Wör 21. Wi awer höpen, He ſchul

grad , as weern dat Märken, un Israel erlöſen. Un öwer dat

glövten ſe nich. AUns is hüt de brütte Dag, dat

12. Petrus awer ſtunn up , un düt geſchehn is .

leep na bat Graf, un buck ſitun buck fit 22. Of hebbt ung bang makt

rin , un jeeg de linnen Döker weke Fruns vun de Unſen, de

alleen liggen, un gung barvun; ſünd fröh bi dat Graf weſt,

un he wunner fik, woans dat Matth.28,6. Mart. 16, 10. Joh.20, 1. 18.

togung. 23. Hebbt Sin Lieknam nidh

13. Un füh, twee vun ſe gungen |funn , kamt un ſeggt , ſe hebbt
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en Geſicht vun de Engeln ſchn , del na Jeruſalem , un funn de Elv

ſegg hebbt, dat He leven dä. verſammelt, un de bi ſe weern ,

24. Un enige mank uns gungen 34. Weke ſproken : De HErr

hen na dat Graf, un funn dat is wahrhaftig upſtahn, un Simon

io , as de Fruens ſeggt harrn, hett Em ſehn . 1. Kor. 15, 4. 5.

awer Em funn ſe nich. 35. Un ſe vertellin ſe, wat up

25. Un He ſprok to ſe : O, ji den Weg geſchehn weer , un wo

döfigen Lüd un trag dun Harten, ans He ſe künnig warn weer an

to gloven all dat, wat de Pro- dat, as He dat Brot brok.

pheten ſeggt hebbt . 36. As ſe awer darvun ſproken,

26. Muß nich Chriſtus düt lieden, trä He ſülvſt, Jeſus , merrn

un to Sin Herrlichkeit ingahn ? mank ſe , un ſprok to ſe : Freden
Jeſ. 60, 6 .

27. Un He fung an vun Moſes 37. Se perfehun fik awer, un
weſ mit ju ! Mart. 16, 14.

un alle Propheten, un lä ſe alle

Schriften ut, de vun Em ſeggt
weern bang, meenten, ſe ſeegen

en Geiſt.
weern . 1. Moj. 3, 15.

Hiob 19, 25. Bl. 8 , 6. Pf. 16, 9. 10. 38. Un He ſprok to ſe : Wat

Bl. 22, 1. Jeſ. 53, 1. Sol. 6 , 1 . ſünd ji ſo bang ? Un warum kamt

28. Un ſe keemen neeg to den lion Gedanken in ju Harten ?

Flecken , dar ſe hengungen ; un He Matth. 4, 40 .

ſtel fik an, as wull He wieder 39. Kiekt Min Hann an, un

gahn. Min Föt, Ik bün dat Sülven ;

29. Un le nödigten Em , un föhlt Mi an, un ſeht ; denn en

iproken : Blief bi uns, denn dat Geiſt hett nich Fleeſch un Knaken,

wid Abend warrn, un deDag as ji ſeht, dat It hef.

geiht to Enn. Un He gung rin, 40. Un as He dat ſeggen dä,
Joh. 20, 20. 27.

bi ſe to blieven . 1. Moj. 19, 3.

wieſ ? He ſe Hunn un Föt.
30. Un dat geſcheeg, as He mit

to Diſcos ſitten sä, neem Hel. 41. As ſe awer noch nich glov

dat Brot , bank, brok bat, un

wunnerten, ſprok He to ſe : Hebbt

31. Do warn ehr Ogen apen
ji hier wat to eten ?

42. Un ſe län Em en Stück
dahn, un ſe warn Em künnig. Un

He verſwunn vör ſe .
vun braden Fiſch un Honnig vör.

Joh. 21 , 10 .

32. Un ſe ſproken unner 43. Un He neem dat un eet

anner : Brenn unſ Hart nich in vör ſe.

uns, as He mit uns reden då 44. He ſprok awer to ſe : Dat

ünnerwegens, as He uns de Schrift fünd de Reden , de Ik to ju

utleggen dä ? ſeggen dä, as jk noch bi ju

33. Un ſe ſtunn up to deſüls weer ; denn dat mutt Alns erfült

vige Stunn, kehrten wedder um marrn, wat vun Mi ſchreven is

gev ſe dat.

en :
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in dat Geſet Moſes, in de Pro- ſenden de Verheißung vun Min

pheten, un in de Pſalmen . Vader. Ji awer idüllt in de

45. Do mał He ſe den Ver- Stadt Jeruſalem blieven, bet dat

ſtand apen ,apen , dat ſe dedat ſe de Schrift ii andahn ward mit Kraft ut de

verſtahn dän, Höch. Joh. 15, 26. Lut. 16, 17. Apoft. 1 , 4 .

46. Un ſprok to ſe : Alſo is 50. He föhr ſe awer rut bet na

dat ſchreven , un alſo muß Chriſtus Bethanien, un hev de Hann up ,

lieden, un upſtahn vun de Doden un ſegen ſe . Apoft. 1 , 12

an den drütten Dag, 51. Un dat geſcheeg, as He ſc

v. 27. Pl. 22, 7. 16. ſegen, ſcheed He vun ſe,

47. Un predigen laten in Sin fahr up na den Himmel.

Namen Buß un Vergebung vun
Mark. 16, 19 .

de Sünden ünner alle Völker, un 52. Se awer be'n Em an , un

anfangen to Jeruſalem. kehrten wedder na Jeruſalem to

48. Ji awer ſünd Tügen vun rügg mit grote Freud ;

dat Al.
53. Un weern alle Tied in den

49. Un füh, Ik will up ju Tempel, prieſen un lapten GOtt.

un

Evangelium St. Johannis.

1. To

Dat 1. Kapitel. dat he vun dat Licht tügen dä ,

Po Anfang weer dat Wort, up dat ſe all dörch Em glovten .

un dat Wort weer bi 8. He weer nich dat Licht, ſon

GOtt, un GOtt weer dat Wort. nern dat he tüg vun dat Licht.

1. Moj. 1 , 1. 1. Joh. 1 , 1. 2. 5 , 20 . 9. Dat weer dat wahrhaftige

2. Datſülve weer to Anfang| Licht,dat alle Minſchen hell maken
bi GOtt.

Spr. 8 , 22.

3. Alle Ding’ ſünd Sörd bat-Ideiht, de in düſſe Welt tamt.

10. Dat weer in de Welt, un
ſülve makt, un ahn datſülve is

de Welt is dörd datſülve makt ;
nicks maft, wat makt is .

Pf. 38 ,6. Kol. 1 , 16. 17. Ebr. 1,2. un de Welt kenn dat nich.

4. In Em weer dat Leven, un
1. Moj. 1 , 1 . Ebr. 1, 2. Joh . 11 , 3.

11. He keem in Sin Egendom ,
dat Leven weer dat Licht för de

un Sin Lüd necmen Em nich up.
Minſchen . Joh. 5, 26. 12, 46.

5. Un dat licht ſchient in de
12. So veel Em awer upneemen ,

Düſternis, un de Düſternis hebbt de gev He Macht , GOtt Sin

dat nich begrepen.
Ninner to warrn , de an Sin

Joh. 8, 12. 9, 5. 12, 46. Namen gloven dän.

6. Dar waren Minſch dun Röm . 8, 16. Gal. 3, 26.

GOtt ſchickt, de Johannes heeten dä . 13. Weke nich vun dat Geblöt,

Matth. 3, 1. Joh. 11, 10. Mart. 1, 2. noch vun dat Fleeſch fin Will,

7. Deſülve keem to'n Tügnis, 11och vun en Mann fin Will ;
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ſonnern vun GOtt gebarn ſünd. wort geven de , de uns ſchickt

1. Joh. 5, 4, Jak. 1 , 18 . hebbt .

14. Un dat Wort war Fleeſch, fülvſt ?
Wat leggſt du vun di

un wahn ünner uns ,uns , un wi
23. He ſprok : Ik bün de

jecgen Sin Herrlichkeit, en Herr- Stimm vun en, de in de Wüſt

lichkeit as vun den cengebornen röpt: „ Makt den HErrn Sin

Söhn vun den Vader, vull Gnad Weg torecht;" as de Prophet

un Wahrheit. Jej . 7, 14. Matth. 1. 16 .
Jeſaias ſeggt hett .

Put. 1 , 31. 2, 7. Jef . 40, 5. Matth. 17, 2 .

2. Petr. 1 , 16. 17. Jeſ . 60, 1 . Jeſ. 40, 3. Matth. 3, 3. Mark. 1 , 3 .

15. Johannes tügt vun Em , 1 24. Un de ſchickt weern, de weern

röpt un ſprickt: Düſſe weer dat , vun de Phariſäers;

vun Den Ik ſeggt hef : Na mi 25. Un ſe frogen em , un ſproken

ward kamen, de vör mi weſt is , to em : Warum döffſt du denn,

denn He weer fröher as ik , wenn du nich Chriſtns büſt, noch

Matth. 3, 11. Mart. 1 , 7 . Elias, noch en Prophet?

16. Un vun Sin Füll hebbt | 26. Johannes antwort ſe , un

wi all nahmen Gnad öwer Gnad . ſprok : Ik döp ju mit Water ;

Kol . 1 , 19. 2, 9 . awer He is midden mank ju tre

17. Denn Cat Geſep is dörch ( den , den ji nich kennt .

Moſes geven ; de (Gnad in Wahr
Matth. 8, 11. Mart. 1 , 7. lut. 3, 16.

heit is dörchdörch JejusZEjus Chriſtus
27. De is dat , de na mi kamen

warn . 2. Moj. 20, 1 .
ward , weke vör mi weſt is , för den

18. Nüms hett Gott jemals ik nich weert bün, dat it Sin

ſehn . De eengeborne Söhn, de Schohreemen uplöſen doh.

in den Vader Sin Schoot is , de
28. Düt geſcheeg to Bethabara

helt uns dat verfünnigt.
up gündſiet vun den Jordan, wo

2. Mob. 33, 20. 1. Joh . 4. 12.
1. Tim . 6, 16. lut. 10 , 22." 30h.6, 46. Johannes Söpen dä .

19. Un düt is Johannes ſin
29. Den annern Dag ſübt go :

Tügnis , as de Juden vun Jeru- hannes JEfus to fik kamen, un

jalem Preſters un leviten ſchicken ſprickt: Süb, dat is GOtt Sin

dä’n, dat ſe em frogen : Wer Lamm, dat de Welt ehr Sünden

büſt Du ?
dregen deiht. 2. Moj. 12, 3 .

20. Un he bekenn un leugne . 30. Düſſe is dat, vun Den ik

nich, un he bekenn: gk bün nich jeggt hef: Na mi kummt en Mann,

Chriſtus.
de vör mi weſt is : denn He weer

21. Un je frogen em : Wat fröher as ik.

denn ? Büſt du Elias ? He ſprok : 31. Un ik kenn Em nich; ſon

Ik bün dat nich . Büſt du en
nern up dat He bekannt war in

Prophet ? In he antwort: Nee. Israel, darum bün ik kamen to

5. Moj. 18, 15. Matth 16, 14. döpen mit Water.

22. Do ſproken ſe to em : Wat 32. Un Johannes tüg , un

büſt du denn ? Up dat wi Ant- ' ſprof : JE ſeeg , dat de GEiſt
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rünner fahrn dä as en Duv vun Du büſt Simon, Jonas ſin Söhn,

den Himmel, un bleed up Em. du ſchaſt Kephas heeten (dat heet

Matth. 3, 16. Mart. 1 , 10. Lut. 3, 21. 22. up Sütich : en Fels) . Matth. 16, 18.

33. Un ik kenn Em nich; awer 43. An den annern Dag wull

de mi ſchicken dä to döpen mit Jeſus wedder na Galiläa tehn,

Water, Deſülve ſprok to mi: Öwer) un findt Philippus, un ſpriđt to

weken du ſehn warrſt den Geiſt em : Folg Mi na.

rünner fahrn, un up em blieven , 44. Philippus awer weer vun

deſülve is dat, de mit den hilli- Bethſaida, ut Andreas un Petrus

gen GEiſt döpen deiht. Apoft. 1 , 6. ehr Stadt..

34. Un ik leeg dat , un tüg, 45. Philippus findt Nathanael,

dat düſſe GOtt Sin Söhn is .
un ſpriđt to em : Wi hebbt Den

35. Den annern Dag ſtunn Jo- funnen, vun weken Moſes in bat

hannes awermals dar, un twee Geſeß, un de Propheten ( chreven

vun ſin Jüngers . hebbt, JEſus, Joſephs Söhn dun

36. Un as he JEjus gahn ſeeg, Nazareth. 1. Moj. 49, 10 .

ſprok he : Süh , dat is GOtt Sin 6. Mof. 18, 18. Jej. 7,14. 40, 11. 58, 2.

Lamm. 2. Moj. 12, 3.
Jer.23,5. Ez. 34, 23. Dan.9,24. Matth. 2, 23 .

37. Un twee pun ſin Jüngers Wat kannvun Nazareth Gudes
46. Un Nathanael ſprok to em :

hörn em reden, un folgten JE
kamen ? Philippus ſprickt to em :

ſus na.

38. JEſus awer kehr fikum ,
Kumm un jeb dat .

un ſecg ſe nafolgen, un ſprot fit tamen . un ſprickt vun47. JEſus ſeeg Nathanael to

to ſe : Wat ſökt ji ? Se awer

ſproken to Em : Rabbi, (dat heet Süh, en rechte Israelit, in den

keen Falſch is . Pf. 32, 2.

up dütſch: Meiſter) , wo büſt Du
48. Nathanael ſprickt to Em :

to Harbarg?
Woher kennſt Du mi? JEſus ant

39. He ſprok to ſe : Kamt un

ſeht dat .
Se keemen, un feegen lippus ropen dä , as du ünner

worte, un ſprok : Bevör di Phi

dat, un bleeven denſülven Dag den Figenbom weerſt
, ſeeg Ik di.bi Em. Dat weer awer um de

49. Nathanael antworte , un
teinte Stunn.

ſprickt to Em : Rabbi, Du büſt
40. Een vun de twee , de vun

GOtt Sin Söhn, Du büſt de
Johannes hörn , un JEjus na:

folgden , weer Andreas , Simon
König vun Israel.
Matth. 14, 33. 16, 16. Mart. 8, 29 .

Petrus ſin Broder. Matth. 4 , 18.
50. JEſus antworte un ſprok

41. Düſſe funn toeerſt ſin Bro- to em : Du glödſt , wiel Jk di

der Simon, un ſprickt to em : ſſeggt hef, dat Jť di ünner den

Wi hebbt den Meſſias funnen Figenbom ſehn hef; du warrſt noch

(dat heet up dütſch : de Geſalvde). Gröteres as dat ſehn .

42. Un föhr em to Jeſus. As 51. Un ſprick to em : Wahrlich ,

JEfus em ſehn dä , ſprok He : wahrlich, gť ſegg ju , vun nu an

em :
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ward ji den Himmel apen ſehn , wenn ſe veel drunken hebbt

un de Engeln GOttes up un dal denn den ringern ; du heſt den

fahrn up den Minſchenſöhn . guden Wien bet nu beholn.

1. Moj. 28, 12. 1. Moj. 43, 84. Sagg. 1 , 6.

11. Dat is dat eerſte Teken, dat

Dat 2. Kapitel. JEſus dä , gedehn to Kana in

Galiläa , un apenbar Sin Herr

1 an den drütten Daglichkeit . Un Sin Jüngers glödten

war en Hochtied to Kana

in Galiläa; un JEfus Sin
12. Daina trock He dal na

Moder weer ok dar.
Kapernaum , He , Sin Moder,

2. Jeſus awer un Sin Jüngers Sin Bröder un Sin Jüngers,

warn ok up de Hochtied beden .
un bleven nich lang darſülvſt .

3. Un as dar nich genog Wien
13. Un de Juden ehr Oſtern

weer, ſpriđt Jeſus Sin Moder
weer neeg bi, un JEſus trock

to Em : Se hebbt keen Wien.
up na Jeruſalem .

4. JEſus ſprick to ehr : Wief,
14. Un funn in den Tempel

wat hef gt mit si to dohn ? |ſitten, de bar Oſſen, Schap un

Min Stunn is noch nich kamen. Duven to Verkop harrn, un de

2. Sam . 16, 10 .

5. Sin Moder ſprickt to de Weslers. Matth.21 , 12. Mart. 11 , 16.

Deeners : Wat He ju ſeggt, dat
15. Un He mať en Geißel ut

doht. 1. Moj. 41, 55.
Tauen, un dreev ſe all ut den

6. Dar weern awer föß ſteenern Tempel rut, mitſamt de Schap

Waterfät ſett , na den Gebruk un Oſſen, un ſfütt de Weslers dat

vun de Juden ehr Reinigung; Geld weg, un ſtött de Diſchen um ;;

un in en jede gungen twee oder
16. Un ſprok to de , weke de

bree Emer pul.
Duven to Verkop harrn : Dregt

Mart. 7 , 3.

7. JEſus ſpriđt to ſe: Fült dat vun hier weg , un makt nich Min

de Fät mit Water. Un ſe
Vader Sin Husto en Kop

füllten ſe bet baben an .
mannshus .

8. Un He ſprickt to ſe : Geet dat
17. Sin Jüngers awer dachten

nu ut, un bringt dat den Schaffer. daran, dat dar ſchreven ſteiht: De

Un je brochten dat .
Iwer för Din Hus hett mi freten .

PT. 69. 10.

9. Us awer de Schaffer den
18. Do antworten nu de Juden,

Wien , de Water weſt weer, un ſproken to Em : Wat wieſt

pröven dä, un nich wuß, woher Du uns för en Teken, dat Du

be keem , ( de Deeners awer wußtenſio wat dohn dörfſt ?

dat , de dat Water ingaten harrn ,)
19. JEſus antworte un ſprok

röpt de Schaffer den Brüdi

to ſe : Derbrekt düſſen Tempel,
gam,

10. Un ſprickt to em : Jedereen em upbu’n .
un an den drütten Dag wil je

gift toeerſt den guden Wien, un Matth. 26,61. 27,40. Mart. 14,68. 16, 29
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an

He dä.

un

20. Do ſproken de Juden : Düſſe | warrn , wenn he old is ? Kann

Tempel is in fößunveertig Jahr be ok wedder in ſin Moder ehrn

upbu't, un Du wult em in drec Lief gahn , un gebarn warrn ?

Dag ’ wedder upbu'n ? 5. Jeſus antworte : Wahrlich,

21. He awer ſproť vun den wahrlich, Itſegg di: Dat weſ' denn,

Tempel vun Sin lief. Rol. 2, 9. dat jemand gebarn "ward' ut dat

22. As He nu upſtahn weer Water un den GEiſt, ſo kann be

vun de Doden , dachten Sin Jün- nich in GOtt Sin Riek kamen .

ger daran, dat He düt ſeggt harr, Ezech. 36, 25. 27. Eph. 5 ,26. Ebr. 10, 22 .

un ſc glöðten de Schrift, un de Red, 7. Wat vun dat Fleeſch gebarn

de JEſus ſeggt harr. ward, dat is Fleeſch, un wat vun

Lut. 24, 8. Pſ. 16, 10 . den GEiſt gebarn waró, dat is

23. As He awer to Jeruſalem Geiſt. 1. Mol. 5, 3. Röm. 3, 23 .

weer in de Oſtern up dat Feſt, 6. Wunner di nich, dat ik di

glövten veele Sin Nam, ſeggt hef : Ji möt vun nien ge

as je de Teken ſehn dän, de barn warrn .

8. De Wind weiht, wo he will,

24. Awer JEſus vertru Sik leun du hörſt ſin Suſen wol; awer

nid) an , denn He fenn ſe all.
du weeſt nidh, vun woher he kummt,

25. Un bruk nidh, dat jemand
wo he henfahrt . So is en

Tügnis geven dä, vun en Minſch; ieder, de ut den Geiſt gebarn is.

denn He wuß wol, wat in den Pf. 135, 7. Predig . 11 , 5.

Minſchen weer. Pf. 10, 7 . 9. Nikodemus antwort un ſprok

to Em : Wa mag ſo wat togahn ?

Dat 3. Kapitel. Ezech. 36, 26.

10. JEſus antwort un ſprok

1 . ar ' weer awer en Minſch to em :
Büſt du en Meiſter in

mant de Phariſäers, mit Israel , un weeſt dat nidh?

Namen Nikodemus, en Öbberſte 11. Wahrlich, wahrlich, Jk ſegg

mant de Juden ;
di : Wi redt , dat wi weet, un

2. De keem to JEſus bi de tügt, dat wi ſehn hebbt , un ji

Nacht, un ſprok to Em : Meiſter, nehmt unſ? Tügnis nich an .

wi weet, dat Du büſt en Lehrer 12. Glövt ji nich, wenn Ił ju

vun GOtt kamen ; denn Nüms
vun irdiſche Dinge ſeggen dob ;

kann de Teken dohn , de Du deihſt
, ma ward ji denn glöven , wenn

dat weſ' denn, dat GOtt mit em is .
Ik ju vunvun himmliſche Dinge

3. JEſus antworte , un ſprok ſeggen war ? Weish. 9 , 16 .

to em: Wahrlid ), wahrlich , It | 13. Un Nüms fahrt na den Himmel

legg di : Dat weſ' denn, dat jemand as alleen de , de vun den Himmel

vun nien gebarn ward , ſo kann dal kamen is, nämlich de Minſden

he GOtt Sin Rieť nich ſehn .
föhn, de in den Himmel is .

4. Nikodemus ſprickt to Em : Pf. 47, 6. Eph . 4, 9 .

Woans kann en Minſch gebarngebarn ! 14. Un glieť as Moſes in de
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un

Wüſtenie en Slang verhögt hett , noch to Enon, neeg bi Salim ;

alſo mutt de Minſchenſöhn verhögt denn dar weer veel Water, un

warrn. 4. Moj. 28, 8. 9. ſe keemen darhen , in Leeten fik

15. Up dat al, de an Em döpen. 1. Sam. 9, 4.

glovt, nich verlarn ward, ſonnern 24. Denn Johannes weer noch

dat ewige Leven hebbt. in dat Stochus leggt .

Mark. 16, 16. lut. 19, 10.
Matth. 14, 3. Luk. 8, 19, 20,

16. Alſo hett Gott de Welt
25. Do keem en Frag up mank

leef hatt, dat He Sin eengeborn Johannes ſin Jüngers un de

Söhn geven hett, up dat alle ,/ Juden öwer de Reinigung;

de an Em gloven doht, nich ver
26. Un je keemen to Johannes,

larn ward , ſonnern dat ewige un ſproken to em : Meiſter, de bi

Leven hebbt . di weer op de günd Siet vun

Röm . 5 , 8 8, 32. 1. 3oh, 3, 16. 4, 9. Iden Jordan , vun den du tügt

17. Denn GOtt hett Sin Söhn heſt, ſüb, de döfft, un jedereen

nich ſchickt in de Welt, dat He kummt to Em . Matth. 3, 13. 3 , 11 .

de Welt richten dä, ſonnern dat 27. Johannes antwort ,

de Welt dörch Em ſelig warrn ſprok : En Menſch kann ſik nids

ſchall. nehmen , dat ward em denn geven

18. Wer an Em gölvt , de ward vun den Himmel. Ebr . 5, 4.

nich richt; wer awer nich glövt, 28. Ji ſülvſt ſünd min Tügen ,

de is all richt; denn he glövt dat Jk ſeggt hef : gt bün nich

nich an GOtt Sin eengeborn Söhn Chriſtus, ſonnern bün vör Em
Sin Namen . her ſchickt.

19. Dat is awer dat Gericht, 29. Wer de Brut hett, de is de

dat dat Licht in de Welt kamen Brüdigam ; de Fründ awer vun

is ; unde Minſchen harrn de den Brüdigan ſteiht un hört Em

Düſternis mehr leef as dat licht. to, un freut ſik heelöwer den

Denn ehr Werke weern bös. Brüdigam Sin Stimm . Düſſe

20. Wer Öwel deiht, de haßt min Freud is nu erfüllt.

dat Licht, un kummt nid) an dat Matth. 9, 15.

Licht, up dat ſin Werke nich ſtraft
30. He mutt waſſen , ik awer

ward.
mutt afnehmen. 2. Sam , 3, 1 .

Eph. 5, 13 .

21. Wer awer de Wahrheit deiht ,
31. De vun baben her fummt,

de kummt an dat Licht, dat in is öwer Alle. Wer vun de Eer

Werke apenbar ward ; denn ſe ſünd is, de is vun de Eer, un redt

in GOtt dahn. Eph. 5, 8. 9 . vun de Eer. De vun den Himmel

22. Darna keem JEſus un Sin kummt, de is öwer Aue,

Jüngers in dat jüdiſche Land, 32. Un gift Tügnis vun dat ,

un be harr darſülvſt Sin Weſen wat he ſehn un hört hett ; un

mit ſe un döff. Sin Tügnis nimmt Nümsan.

23. Johannes awer döff of 33. Wer dat awer annimmt , de
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verſegelt dat , dat Gott wahr- /de Stadt gahn , dat ſe Spies

haftig is. kofften.

34. Denn weken GOtt ichidt 9. Sprickt nu de ſamaritiſche Fru

hett, de redt GOtt Sin Wör ; denn to Em : Wa biddeſt Du vun mi

GOtt gift den GEiſt nich na dat to drinken , do Du doch en Jud

Maat. Pi. 45, 3. 8. büſt, un ik en ſamaritiſche Fru ?

35. De Vader hett den Söhn Denn de Juden hebbt keen Ge

leef , un hett Em Aïns in Sin meenſchap mit de Samariters .

Hand geven. Matth. 11 , 87 . 10. JEſus antworte un ſprok

36. Wer an den Söhn glöven to ehr : Wenn du GOtt Sin Gap

beiht, de hett dat ewige Leven . kennen dä'ſt, un wer De is, de

Wer den Söhn nich glöven deiht, to bi ſeggt : Gif Mi to drinken ;

de ward dat Leven nich ſehn, du warſt Em be’n , un He war

ſonnern GOtt Sin Torn blift di lebennig Water geven.

öwer en . Mart. 16, 16. 1. Joh. 5 , 10. 11. Spriđt to Em de Fru :

HErr , heſt Du doch nicks, wo

Dat 4. Kapitel. Du mit utfülln kannſt , un de

1 . S nu de HErr erfahrn dä , Born is deep ; woher heſt Du

dat vör de Pharijäcrs denn lebennig Water?

karnen weer, dat JEfus mehr Jün 12. Büſt Du mehr, as, unſe

gers mak un döpen dä , as Jo- Vader Jakob, de uns düſſen

hannes,
Born geven hett; un he hett darut

2. (Obglieť JEfus ſülpſt nich drunken, un fin Kinner, un fin

döpen dä, ſonnern Sin Jüngers) ;

3. Verleet He dat Land Judäa , 13. JEſus antworte, un ſprok

un trock webber na Galiläa.
to ehr : Wer düt Water drinkt,

4. He muß awer dördı Samaria de ward wedder döſtig warrn ,

reiſen .
14. Wer awer pun dat Water

5. Do keem He in en Stadt drinkt, datJk em geven doh, de ward

vun Samaria , de heet Sichar, ewiglich nich döſtig warrn; ſon

neeg bi dat Stück Land, dat Ja- nern dat Water, dat It em geven

kob ſin Söhn Joſeph geev.
warr, dat ward in em en Born

1. Moj. 48, 22. Jef . 24 , 32.
to dat Water warrn, dat in dat

6. Dar weer awer darſülvſt Jaz ewige leven quellen deiht .

fob Sin Born . As nu JEſus 15. Sprict de Fruto Em :

möd weer vun de Reiſ, ſett He HErr, gif mi düt Water, up dat

ſit up den Born ; un dat weer ik nid döſtig warr, dat ik nich

um de fößte Stunn. herkamen muſt, Water to haln .

7. Dar kummten Fru vun Sa- 16. JEſus (prickt to ehr : Gah

maria, Water to haln. JEſus hen, rop din Mann , un kumm . her .

ſprickt to ehr : Gif Mi to drinken . 17. De Fru antwort, un ſprof

8. Denn Sin Jüngers weern into Em : Ik hef keen Mann .

Veh.
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JEſus ſprick to ehr : Du beſt | Doch ſprok Nüms: Wat fragſt Du ?

recht ſeggt : „Ik hef keen Mann. " oder: Wat redſt Du mit ehr?

18. Fief Männer heſt du hatt, 28. Do leet de Fru ehr Fatt

un den du nu heſt, de is nid din ſtahn, un gung hen in de Stadt,

Mann. Dar heſt du recht jeggt . un ſprok to de Lüd :

19. De Fru ſpriđt to Em : 29. Kamt, ſeht en Minſd, de

HErr, ik ſeh , dat du en Pro- mi ſeggt hett Auns, wat ik dahn

phet büſt.
hef, ob He nich Chriſtus is ?

20. Unſe Vaders hebbt up düſſen 30. Do gungen ſe ut de Stadt,

Barg anbedt, un ji ſeggt, Jeru- un keemen to Em .

ſalem is de Stä, dar man an- 31. Ünnerdeß nödigten Em de

beden ſchau .
Jüngers, un ſproken : Rabbi itt.

5. Moj. 12, 5. 6. 11. 1. Rön. 8, 29. 9, 8.

21. Jéſus ſprickt to ehr : Fru,
32. He awer ſprok to ſe : jt

glöd mi, de' Tied kumint, dat bef en Spies to ļeten, dar weet
ji nicks vun. Bj. 19, 11 .

ji weder up düſſen Barg, noch to

33. Do ſproken de Jüngers
Jeruſalem ward den Vader an

ünner enanner : Hett Em een
beden .

wat to eten brocht?
22. Ji weet nich, wat li an

beden doht ; wi weet awer, wat
34. JEſus ſprick to ſe : Min

mi anbeden doht; denn dat Heil Willen dob, de Mi ſchickt hett ,Spies is de, dat Jk Den Sin

kummt vun de Juden .
2. Kön. 17, 29. Jej. 2 , 8. lut. 24, 47. un volbring Sin Wark.

23. Awer de Tied kummt, un Pl. 40, 9. Joh. 17, 4.

is nu al, dat de wahrhaftigen . 35. Seggt ji nid jälvſt: Dat

Anbeder warð den Vader an- ſünd noch veer Monat, ſo kummt

beden in den Geiſt un in de Wahr- de Aarn ? Seht , ik jegg ju :

heit ; denn de ' Vader will jon Hevt ju Ogen up, un tiekt in

hebben , de Em alſo anbedt . dat Feld ; denn dat is all witt

24. GOtt is en GEiſt, un de to de Aarn. Matth. 9, 37. lut. 10, 2.

Em anbedt , möt Em in den
36. Un wer dar meihn beiht,

Geiſt un in de Wahrheit anbeven. de kriggt Lohn , un ſammelt Frucht

2. Kor. 3, 17. to dat ewige leven , up dat ſik

25. Spriđt de Fru to Em : It toſamen freuen, de dar ſei't , un

weet, dat de Meſſias tummt, de de dar meiht.

dar Chriſtus heeten deiht . Wenn 37. Denn hier is de Spruch

Deſülvige kamen ward, ſo ward wahr: Düſſe ſei't, de annere meiht.

He uns dat Alns verkünnigen. 38. jk hef ju ſchickt, to meihn,

26. JEſus ſpriđt to ehr : Ik dat ji nich arbeidt hebbt ; annere

bün dat, de mit di reden deiht. hebbt arbeidt, un ji ſünd in ehr

27. Un jier bat feemen Sin Arbeid famen .

Jüngers , ,un ſe wunnerten ſik, 39. Dar glövten awer an Em

dat He mit de Fru ſpreken dä . veele vun de Samariters ut düſſe
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wain weer .

Stadt , um de Fru chr Red' 49. De Königſche ſprok to Em :

willen, de dar betüg: He hett mi HErr, kumm hendal , bevör min

ſeggt Auns, wat if sahn hef . Kind ſtarven deiht .

40. As nu de Samariters to 50. Jeſus ſprickt to Em : Gah

Em keemen, beden ſe Em , dat hen, din Söhn levt . De Minich

He bi ſe blieven dä , un He bleev glöv dat Wort , dat Jeſus to

twee Dag' dar. em ſeggen dä, un gung heit .

41. Un veel mehr glövten wegen
1. Kön. 17, 23.

Sin Wort.
51. Un as he hendal gung,

42. Un ſproken to de Fru : keemen em ſin Knechts in de Möt,

Wi glövt vun nu an nich um verfünnigten em , un ſproken : Din

din Red' willen , wi hebbt ſülbſt Kind levt.

hört un inſehn, dat düſſe wahr- 52. Do forſcht he vun ſe de

lich is Chriſtus , de Welt ehr Stunn, in weke dat beter mit em

HEiland.
Un je ſproken to

43. Awer na twee Dag trock
cm : Güſtern um de övente Stunn

verleet dat Fewer em .
He ut vun dar, un trock na Ga

liläa . 53. Do mark de Vader , dat
Matth. 4, 12.

44. Denn He Sülbn, Jeſus, bat um de Stunn weer, in weke

tüg, dat en Prophet bi em to JEfus to om jeggt harr : Din

His nicks gellen deiht .
Söhn levt . Un he glöv mit jin

Matth. 13, 57. Mark. 6, 4.
ganze Hus .

45. As He nu na Galiäa keem ,
54. Dat is nu dat ander Tefen ,

neemen Em de Galiläer up,de dat Jeſus dä , as He ut Judäa

ſehn harrn Auns, wat He to Se in Galiläa keem .

ruſalem up dat Feſt dahn harr.

Denn ſe weern of to dat Feſt
Dat 5. Kapitel.

famen .

1 . arna weer en Feſt vun

46. Un JEſus keem awermals de Juden , un Jeſus

na Kana in Galiläa , wo He dat trock rup na Jeruſalem .

Water to Wien makt harr. 2. Dar is awer to Jeruſalem

47. Un dar weer en Königſchen, bi dat Schapdohr en Dief, de heet

den ſin Söhn leeg krank to Raup Ebräiſch Bethesda , un hett

pernaum . Düſſe hör, dat JEſus fief Vörhüſ ',

keem ut Judäa na Galiläa , un 3. In weke leegen veele Kranke,

gung hen to Em , un be' Em , Blinde, Lahme, Jichtige; de töv =

dat He hendal keem , un hölp ſin ten , bet ſik dat Water bewegen dä .

Söhn ; denn be weer dodfrank. 4. Denn to jin Tied fahr en

48. Ilu Jejus ſprok to em : Engel dal in den Diek, un beweg

Wenn ji nich Teken un Wunner dat Water . Weke nu as de eerſte ,

ſeht , ſo glövt ji nich . 1. Kor. 1 , 22 . nadem dat Water bewegt weer,
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rin ſtiegen dä, de war geſund, barmit di nich noch wat Slimmeres

mit wat för en Süt be oť be- drapen deiht .

haft weer. 15. De Minſch gung hen, un

5. Darſülbſt weerawer en Minſch, verkünnig dat de Juden , dat

de harr achtundörtig Jahr krank JEſus dat weer, de em geſund

legen. makt harr .

6. A : JEſus em liggen ſeeg,
16. Darum verfolgten de Juden

un vernöm , dat he ſo lang legen| JEſus un ſöchten Em dod to

harr, iprict He to Em : Wullt maken , dat He ſo wat dahn harr

du geſund warrn?
up den Sabbat.

17. JEſus awer antworte:
7. De Kranke antwort Em :

Min Vader wirkt bet to düſſe

HErr, it hef keen Minſch , de mi

in den Diek laten deiht, wenn
Stunn, un jf wirk ok.

18. Darum ſtellten Ein de
dat Water fik bewegt; un wenn

ik kamen dob, ſo ſtiggt en anner
Juden nu veel mehr na, dat ſe

Em dod makten , dat He nich
vör mi rin .

alleen den Sabbat breken , ſonnern

8. JEfus (prickt to Em : Stah ok ſeggen dä , dat GOtt Sin

up, nimm din Bett , un gah hen ! Lader weer, un Sik mit GOtt

9. In ſogliek war de Minſch gliek maken dä.

geſind, un neem ſin Vett, un 19. Do antwort JEſus, un

gung hen. Dat weer awer düſſelſprok to ſe : Wahrlich, wahrlich,

Tag de Sabbat. Ik ſegg ju : De Söhn kann nicks

10. Do ſproken de Juden to vun Em Sülbn Sohn , denn wat

den, de geſund warn weer : Dat he jüht den Vader dohn; denn

is hüt Sabbat, dat ſchickt ſię nich wat deſülve deiht , dat deiht glieka

för di , dat Bett to dregen . falls ok de Söhn .

Jer . 17, 21. Žut. 6, 2. | 20. De Vader awer hett den

11. He antwort ſe : De mi Söhn leef, un wieſt Em Allns,

geſund makt hett, de ſprok to mi : wat He deiht, un ward Em noch

„ Nimm din Bett, un gah hen ! " gröttere Warke wieſen, dat ji ju

12. Do frogen ſe em : Wer is wunnern ward .

de Miních , de to di ſeggt heit: 21. Denn gliek as de Vader

Nimm din Bett, un gah hen ? " de Doden upwecken un lebennig

13. De awer geſund warn weer , maken deiht, ſo makt of de Söhn

wuß nich , wer He weer ; denn lebennig, weke He will.

JEfus weer weg gahn , as ſo 22. Denn de Vader richt Nüms,
veel Volk an den Ort weer. ſonnern all Gericht hett He den

14. Darna funn em JEſus in Söhn öwergeven .

den Tempel, un ſprok to(prok to em : 23. Up dat ſe all den Söhn

Süh to , du bäſt geſund warn ; chrt, as ſe den Vader ehrt .

jündig dun nu an nidh mehr, Wer den Söhn nich ehrt, de ehrt
11
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ok den Vader nich, de Em ſchickt | 32. En anner is dat, de vun

hett . 1. Joh. 2 , 23. Mi tügen deiht , un Ik weet, dat

24. Wahrlich, wahrlich, Ik legg dat Tügnis wahr is, dat Ne pun

ju : Wer Min Wort hörn deiht, Mi tügen deiht. Matth. 3, 17.

un glövt Den, de Mi ſchickt hett, 33. Ji hebbt henſchickt to Jo

de hett dat ewige leven, un kummt bannes, un he tüg vun de Wahrheit.

nich in dat Gericht, ſonnern he is 34. Jk awer nehm nich Tügnis

vun den Dod to dat Leven hen- vun Minſchen ; ſonnern düt ſegg

dörch drungen. Joh . 3, 18. 36 . Ik, barmit ji ſelig ward .

Joh. 6, 40. 47. 8,51. Rom. 8, 24. 1. 30h. 3, 14. 35. He weer en Licht, dat

25. Wahrlich, wahrlidh, Ik ſegg brennen un ſchienen deiht ; ji awer

ju : Dar kummt de Stunn, un wulln en lütte Wiel vergnögt ſien

is nu all dar, dat de Doden ward vun ſin Lidit.

GOtt Sin Söhn Sin Stimm 36. It awer hef en grötter

hörn ; un òc ſe hörn ward , de Tügnis, as Johannes Sin Tüg

ward leven . Joh. 11 , 43. 44.
nis ; denn de Warke, de Mi de

26. Denn gliek as de Vader Vader geven bett , dat Ik ſe vull

dat leven hett in Sik Sülbn, enden doh, Süſſe Warke, de Ik

ſo hett He den Söhn geven to dob , tügt vun Mi, dat Mi de

hebben dat Leven in Em Sülbn. Vader ſchickt hett.

27. Un hett Em Macht geven,
Joh. 1 , 33. 3, 2. 7, 31 .

ok dat Gericht to holn, darum , 37. Un de Vader, de Mi ſchickt

dat He de Minſchenföhn is . hett , deſülve hett vun Mi tügt .

28. Wunnert ju daröwer uid . Ji hebbt niemals weder Sin

Denn dar kummt de Stunn, in Stimm hört, noch Sin Geſtalt

weke alle, de in de Dodenkulen ſehu ; Matth. 3, 17.

ſünd, ward Sin Stimm hörn ;
38. Un Sin Wort hebbt ji nich

Denn ji glövt
29. Un ward hervör gahn, de

in ju wahnen .

dar Gudes Sahn hebbt, to be
Den nic , Den He ſchickt hett .

Uperſtahung to dat Leven, de awer
39. Sökt in de Schrift, denn

Öwels dahn hebbt, to 'de Uper -lii meent, ji hebbt dat ewige Leven

ſtahung to dat Gericht. Dan. 12,2.darin ; un ſe is dat, de vun Mi

30. gk kann nicks vun Mi tügen deiht. Jef. 34, 16. 1. Tim. 4, 13.

Sülhn dohn. So as ik hörn 40. Un ji wüllt nich to Mi

doh, ſo richt Ik, un Min Ge- tamen, dat ji dat leven hebbt .

richt is recht; denn ik ſök nich 41. Jk nchm keen Ehr vun de

Min Willen, ſonnern den Vader Minſchen. Ebr. 5 , 5. 1. Theſſ. 2, 6.

Sin Willen, de Mi ſchickt hett . 42. Awer Ik kenn ju, dat ji

31. Wenn Ik vun Mi Sülbn nich GOtt Sin Leev in ju hebbt.

tügen doh, ſo is Min Tügnis 43. Ik bün kamen in Min

nich wahr. Vader Sin Nam , un ji nebut
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warr .

Mi nich an . Wenn en anner | twee hunnert Groſdhen Brod is

in ſin egen Nam kamen ward , nich genog mank ſe, dat jeder vun

den ward ji annehmen . ſe en beten kriegen kann.

44. Wa künnt ji glöven , de jil 8. Spriđt to Em een vun Sin

Ehr vun enanner nehmen dobt ? Jüngers , Andreas, Simon Petrus

Un de Ehr, de vun GOtt alleen fin Broder :

is, ſökt ji nich. Röm. 2, 29. 9. Dar is en Jung, de hett fief

45. Ji ſchüllt nich meenen , dat Gaſtenbröd, un twee Fiſch); awer

It ju bi den Vader verklagen wat is dat ünner ſe veele ?

Dar is een , be ju ver 10. JEſus awer ſprok : Maft,

klagen deiht , Moſes , up den ji dat fik dat Volk lagern deiht .

höpen doht . 5. Moj. 32, 1 . Dar weer awer veel Gras an den

46. Wenn ji Moſes glövt,Moſes glövt, To Ort. Do lagerten ſik bi fief du

glövt ji Mi ok ; denn he hett ſend Mann. Matth. 14, 19.

vun Mi ſchreven . 11. JEſus awer neem de Bröd,

1. Moj. 3 , 15. 22, 18. 49, 10. dankte, un geev ſe de Süngers, de

47. Wenn ji awer ſin Schriften Jüngers awer de, de fik lagert

nich glöven doht, wa ward ji harrn ; des glieken of vun de Fiſch,

denn Min Wort glöven ? ſo veel as je wulln.

12. As ſe awer ſatt weern, ſprok

Dat 6. Kapitel. He to Sin Jüngers : Sammelt

de öwrigen Kröm , dat nicks um =
1 . D arna fahr JEfus weg kamen deiht . Mart. 8. 8.

öwer den See an de 13. Do ſammelten ſe , un mak

Stadt Tiberias in Galiläa .
ten twölf Körv vull mit Kröm

2. Un veel Volk trock Em na, vun de fief Gaſtenbröd , de öwrig

dat je de Teken ſehn dä’n, de He bleven weern vun de, de eten harrn.

an de Kranken få.
14. As nu de Minſchen dat

3. JEfus awer gung rup up en Teken ſeegen , dat Jeſus dä,

Barg, un ſett Sik barſülvſt mit ſproken ſe ; Dat is wahrlich de

Sin Jüngers. Prophet, de in de Welt kamen

4. Dat weer awer neeg bi Oſtern, ichall.

de Juden ehr Feſt. 3. Moj.23, 5. 15 . As

5. Do hev JEſus Sin Ogen dat ſe kamen warn, un Em grie

up, un ſeeg , dat veel Volk to Em pen, dat ſe Em to'n König maken

keem, un ſprickt to Philippus : Wo dä’n, mak He fik awermals dar

kopt wi Brod, dat düſſe eten doht ? vun up den Barg, He ganz alleen .

Matth. 14, 15.Mart. 6, 34. 16. Up den Abend awer gungen

6. (Dat ſä He awer, em to ver- de Jüngers dal an den See.

ſöken ; denn He wuß wol, wat 17. Un treden in dat Schipp,

He dohn wull .) un keemen öwerben See na

7. Philippus antwort Em : För | Kapernaum . Un dat weer all

11 *
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düiſter warn , un JEſus weer nich llegg ju, ji ſökt Mi nich darum ,

to je kamen. dat ji Teken ſehn hebbt ; ſonnern

Matth. 14, 22. Mark. 6, 45 . dat ji vun dat Brod eten hebbt,

18. Un de See war npwöhlt vun un ſünd ſatt warn.

en groten Wind. P. 107, 25 .
27. Arbeit nich för dat Eten, dat

19. As ſe nu rudert harrn, bi vergänglich is , ſonnern för dat ,

fief un twintig oder dörtig Sta- wat dar blift, in dat ewige Leven,

dien, ſeegen ſe Jeſus up den See weke ju dc Minſcheuſöhn geven

darher gahn , un neeg an dat ward; denn Em hett Gott de

Schipp kamen ; un ſe weern bang. Vader betügt.

Matth. 14, 25.
28. Do ſproken ſe to Em : Wat

20. He awer ſprok to ſe : It idhüllt wi Sohn, dat wi GOttes

bün dat, weſ't nich bang. Wart makt ?

21. Do wulln ſc Em in dat

29. JEſus antworte, un ſprok

Schipp nehmen; un gliek darup to ſe:Dat is GOtt Sin Wark,

weer dat Schipp an dat Land, dat ji an Den glöven doht, den

dar ſe henföhrten.
He ſchickt hett.

22. An den annern Dag ſeegsvh. 1, 19. Phil
. 1 , 6. 1. Joh. 3 , 23.

dat Volk, dat up düſſe Siet vun
30. Do ſproken ſe to Em : Wat

den See ſtunn, dat keen annerdeihſt Du denn för en Teken, up

Schipp dar weer, as blot dat, dar dat wiſeht, un glövt Di? Wat

Sin Jüngers inträ’n weern, un makſt Du ?

dat Jejus nich mit Sin Jüngers 31. Unſe Vaders hebbt Manna

in dat Schipp trä'n weer, ſon
eten in de Wüſte, as ſchreven

nern alleen Sin Jüngers weern
ſteiht : He geev ſe Brod vun den

wegföhrt.
Himmel to eten . 2. Moj. 16, 13. 14.

23. Dar kcemen awer

Neh. 9, 15. Þí. 78, 24. Weish. 16, 20.

Scheep vun Tiberias neeg to de

Stä, dar je dat Brod eten harrn Wahrlich, wahrlich, jt ſegg ju:
32. Do ſprok JEſus to ſe :

dörch den HErrn Sin Dank

ſeggung.
Moſes hett ju nich Brod vun den

24. As nu dat Volt fehn dä, Vader gift ju' dat rechte Brod
24. As nu dat Volt ſehn da , Himmel geven; ſonnern Min

dat Jeſus dar nich weer, noch
vun den Himmel.

Sin Jüngers, treden ſe ok in de
33. Denn Süt is GOtt Sin

Scheep, un keemen na Kapernaum ,
Brod, dat vun den Himmel kummt,

un ſöchten JEſus.

25. Un as ſe Em funnen up un gift de Welt dat leven .

de anner Siet vun den See, ſpro- 34. Do ſproken ſe to Em :

ken ſe to Em : Rabbi wannehr HErr, gif uns jümmer ſo’n Vrod.

büſt Du herkamen ? 35. JEſus awer ſprok : Ik bün

26. JEſus antworte je , un bat Sevensbrod. Wer to Mi

iprok : Wahrlich, wahrlich, ge kummt, de ward nich hungern , un

anner
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wer an Mi glövt, de ward nüm = Ik warr em upwecken up den jüng

mermehr döſtig. ſten Dag. Jer. 31 , 3.

3ef. 55 , 1. Sir. 24, 28. 30h. 4, 14. 7 , 87. 45. Dar ſteiht ſchreven in de

36. Awer Ik hef ju dat ſeggt, Propheten : „Se warð alle vun

dat ji Mi ſehn hebbt, un glövt GOtt ünnerwieſ't ſien . “ Wer datnu

doch nich. hört vun den Vader , un lehrt

37. Auns, wat Mi Min Vader dat, de kummt to Mi.

geven deiht, dat kummt to Mi ; Jeſ. 54, 13. Jer . 31 , 33 .

un wer to Mi kummt, den war 46. Nich, dat jemand den Vader

Ik nich rut ſtöten.
ſehn hett, ahn de vun den Vader

38. Denn Ik bün pun den is, de hett den Vader ſehn.

Himmel kamen , nid , dat Ik Min 47. Wahrlich, wahrlich , Ik legg

Willen doh, ſonnern Den Sin, ju : Wer an Mi glöven deiht, de

de Mi ſchickt hett. hett dat ewige Leven.

39. Dat is awer ben Vader 48. Ik bün dat Levensbrod .

Sin Will, de Mi ſchickt hett , 49. Ju Vaders hebbt Manna

dat ik nicks verleern doh vun eten in de Wüſtenie, un ſünd

Alns, dat He Mi geven hett , ſtorven . 2. Mof. 16, 15.

jonnern dat ik dat upwecken doh 4. Moj . 11 , 7. Pf. 78, 24. 1. Kor . 10, 5

up den jüngſten Dag . 50. Düt is dat Brod , dat vin

40. Dat is awer Den Sin den Himmel kamen deiht , up dat,

Will, de Mi ſchickt hett, dat, wer wer darvun itt, nich ſtarvt.

den Söhn füht, un glövt an Em, 51. Ik bün dat lebennige Brod,

dat ewige Leven hebben ſchall; vun den Himmel kamen . Wer vun

un ik war em upwecken up den düt Brod eten ward , de ward

jüngſten Dag. lut. 14, 14. leven in Ewigkeit. Un dat Brod,

41. Do murrten de Juden dar- dat Ik geven warr, is Min Fleeſch,

öwer, dat He ſä : „It bün dat dat ik geven warr för de Welt

Brod , dat vun den Himmel ka- ehr Leven . Ebr. 10 , 5. 10.

men is . “ 52. Do ſtreden de Juden ünner

42. Un ſproken : Is düſſe nidh enanner, un ſproken : Woans kann

JEfus , Joſeph ſin Söhn, den düſſe uns Sin Fleeſch to eten

Sin Vader un Moder wi kennen geven ?

doht ? Wa ſprickt He denn : „ Ik 53. JEſus ſprok to ſe : Wahr

bün vun den Himmel kamen ?“ lich, wahrlich, Jk ſegg ju : Ward

Luf. 4, 22. lii nich eten den Minſchenſöhn

43. JEſus antworte, un ſprok Sin Fleeſch, un drinken Sin

to ſe : Murrt nich ünner enanner. Blot , ſo hebbt ji keen Leven

44. Nüms kann to Mi kamen, in ju.

dat weſ ' denn, dat em tređen deiht 54. Wer Min Fleeſch eten deiht,

de Vader, de Mi ſchickt hett, un ſun drinkt Min Blot, de hett dat
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ewige leven, un gk warr em anwuß vun Anſang wol, weke nich

den jüngſten Dag upweđen . glöven dä’n, un wer Em verraden

55. Denn Min Fleeſch is de war.

rechte Spies , un Min Blot is 65. Un He ſprok : Darum hef

de rechte Drunk Sť ju ſeggt : Nüms kann to Mi

56. Wer Min Fleeſch eten deiht, kamen, wenn em dat nich vun

un drinkt Min Blot, de blift in Min Vader geven is .

Mi, un gk in em . 66. Vun daran gungen veele

3oh. 15, 4. 1. Joh. 3, 24. 4 , 13. vun Sin Jüngers torügg , un

57. So as Mi ſchickt hett dewannelten nich mehr mit Em.

lebennige Vader, un gť leven 67. Do ſprok JEfus to de

doh den Vader Sin wegen ; 10, Twölf : Wüllt ji of weggahn ?
wer Mi eten deiht, deſülvige ward 68. Do antwort Em Simon

of leven um Mint willen . Petrus : HErr, wohen ſchüllt wi

58. Düt is dat Brod, dat vun gahn ? Du heſt Wör’ vun dat

den Himmel kamen is, nich as ju ewige Leven ;

Vaders hebbt Manna eten , un Joh. 6, 63. Matth. 7 , 29. Apoſt. 5 , 20.

ſünd ſtorven . Wer düt Brod 69. Un wi hebbt glövt un in

eten deiht , de ward leven in ſehn, dat Du büſt Chriſtus, den

Ewigkeit. lebennigen GOtt Sin Söhn.

59. Düt ſä He in de Schol, 30h. 1,49. 11 , 27. Matth. 16, 16. Mark. 8, 29.

as He lehrn dä to Kapernanm . 70. JEſus antwortem : Hef

60. Veele nu vun Sin Jüngers, IX nich twölf vun ju erwählt?

de dat hörn , ſproken : Dat is un een vun ju is en Düvel.

Luk. 6, 13. Joh. 8, 44 .
en harte Red ' , wokeen kann de

71. He ſprok awer vun Judas

hörn ?
Simon Iſcharioth. Düſſe hett

61. As Jeſus awer bi Sik

Sülbn marken dä, dat Sin Jün - pun de Twölf.Em naher verraden, un weer een

gers daröwer murrten, ſprok He

to ſe : Nehmt ji daran Anſtot ?
Dat 7. Kapitel.

62. Wa will dat warrn, wenn

ji ſehn ward den Minſchenföhn 1 . Darna trock JEſus umber

upfabrn darhen , wo He fröher in Galiläa ; denn He

weer ? Joh . 3, 13.
wul nich in Judäa umher tređen,

Mart. 16, 19. lut. 24, 61. Eph. 4, 8. darum, sat de Juden Em na dat

63. De Geiſt is dat, de dar Lepen ſtahn dä’n.

lebennig maken deiht, dat Fleefd 2. Dar weer awer in Korten

is niđs nüş. De Wör’, de I" de Juden ehr Feſt, de Loofhütten .

reden doh, de ſünd Geiſt un ſünd 3. Moj. 23, 34 .

Leven . 2. Kor. 3, 6. 3. Do ſproken Sin Bröder to

64. Awer bar fünd weke mank Em : Vertreck vun hier, un gah

ju, de glövt nich. Denn JEſus öwer na Judäa, up dat ok Din
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Jüngers ſehn de Warke, de Dude Schrift, da He ſe doch nich

deihſt. lehrt hett ? Matth. 13, 64. Mart. 6, 3 .

Matth. 12, 46. Mart. 3 , 31. Apoſt. 1 , 14. 16. JEſus antwort ſe , un

4. Wer frie up den Plan ſien ſprok : Min Lehr is nich Min,

will , de handelt nich heemli . ſonnern Den Sin, de Mi ſchickt

Deihſt Du ſo wat, ſo apenbar hett .
Di vör de Welt.

17. Wenn jemand will Den Sin

5. Denn of Sin Bröder glöv- Willn dohn , de warð wies

ten nich an Em. Pi. 69, 9. warrn, ob düſſe Lehr vun GOtt

6. Do ſprickt Jeſus to ſe : is, oder ob Ik vun Mi Sülbn

Min Tied is noch nich kamen ; reden doh. Joh . 3, 21. 8, 31. 32. 47.

ju Tied awer is alltied .
18. Wer vun ſik fülbn reden

7. De Welt kann ju nich haſjen ; deiht, de föcht ſin egen Ehr;

Mi awer haßt ſe, denn Ik tüg wer awer Den Sin Ehr föcht,

dun ſe , dat ehr Warke bös ſünd. De em ſchickt hett , de is wahr

8. Gaht ji rup up düt Feſt. haftig, un keen Ungerechtigkeit is
It will noch nich rupgahn up an em . Joh . 5, 41 .

düt Feſt; denn Min Tied is 19. Hett ju nich Moſes dat

noch nich erfült. Geſeß geven ? Un Nüms mank ju

9. As He awer düt to ſe ſeggt deiht dat Geſetz ? Warum ſökt

harr, blev He in Galiläa . ji Mi dod to maken ?

10. As awer Sin Bröder rup 2. Moſ. 24, 3. 4. Apoſt. 7, 53 .

gahn weern, do gung He ok rup 20. Dat Volk antwort , un

to bat Feſt, nich apenbar, ſonnern ſprok : Du beſt den Düvel; wer

ganz heemli. föcht Di God to maken ?

11. Do föchten Em de Juden Joh. 8 , 48. 52.

up bat Feſt, un ſproken : Wo 21. JEſus antwort, un ſprok:
is De?

En eenzig Warť hef Ik dahn,

12. Un bar weer en grot un dat wunnert ju alle.

Mummeln öwer Emmank dat Volk. 22. Moſes hett ju darum de

Enige ſproken : He is fromm . Beſniedung geven , nich, dat ſe

De annern awer ſproken : Nee, vun Moſes kummt, ſonnern vin

jonnern He verföhrt dat Volk. de Vaders ; doch beſniedt ji den

30h . 9, 16. 10, 19. Matth. 21 , 46. Minſch an den Sabbat.

13. Nüms awer ſprok frie vun 1. Moj. 17, 10 .

Em , wiel ſe bang weern vör de 23. Wenn en Minſch de Be

Juden. Joh. 9, 22. 12, 42. 19,38., ſniedung annimmt an den Sabbat,
14. Awer merrn in dat Feſt up dat Moſes ſin Geſetz nich

gung JEſus rup in den Tempel, braken war , ſünd ji denn fünſch

un lehr. up Mi , dat ik den ganzen

15. Un de Juden wunnerten Minſch hef an den Sabbat ge

fit, un ſproken : Wa kann Düſſel ſund makt ?? Joh. 5, 9 .
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24. Richt nich na dat Anſehn, | 34. Ji ward Mi ſöken, un nich

ſonnern richt en recht Gericht. finn; un dar, wo Jk bün, fünnt

5. Moj. 1 , 16. 17. ji nich henkamen . Joh. 8, 21 .

25. Do {proken enige vun Je- 35. Do ſproken de Juden unner

ruſalem : Is dat nidh De, den
enanner : Wo will Düſſe hengahn,

ſe föchten dod to maken?
dat wi Em nich finn íchüllt ?

26. Un ſüh dar, He ſprickt frie, Wil He mank de Griechen gahn,

un ſe ſeggt Em nicks . Erkennt ( de hier un bar verſtreut wahnt,

unſe Öbberſten nu ſeker, dat He un de Griechen lehrn ?

gewiß Chriſtus is ?
36. Wat is dat för en Red,

27. Doch wi weet, wo Düſſe dat He ſeggt : „Ji ward Mi

her is ; wenn awer Chriſtus kamen jöken , un nich finn ; un wo It

ward , ward Nüms weten , wo bün, dar künnt ji nich henkamen ? “

He her is.
37. Awer an den lezten Dag

28. Do reep JEſus in den
vun dat Feſt, de am herrlichſten

Tempel, lehr, un ſprok: Ja, ji weer, trä JEfus up, reep un ſprok:

kennt Mi, un weet, woIt her Wer dar dörſtig is , de ſchall to Mi

bün ; un vun Mi Sülbn bün Ik kamen, un drinken. 3. Mof . 23 , 36.

nich kamen, ſonnern dar is en
38. Wer an Mi glöven deiht ,

Wahrhaftigen, de Mi ſchickt hett, as de Schrift ſeggt, vun den ſin

weken ji nich kennen doht .
Lief ward Stroms vun lebennig

29. Ik kenn Em awer Water fleeten .

Ik bün vun Em, un He hett Jef. 44, 3. Joel 3, 1 .

Mi ſchickt. Joh. 8, 55. Matth. 11, 27. 39. Dat ſä He awer vun den

30. Do ſöchten ſe Em to griepen ; GEiſt,weken de kriegen ſchulln , de an

awer Nüms lä de Hand an Em , Em glöven dän ; denn de heilige

denn Sin Stunn weer noch nich GEiſt weer noch nid dar, denn

kamen . Joh. 8, 20. fut. 22, 53. JEſus weer noch nich verklärt.

31. Awer veele mank dat Volk 40. Veele nu vun dat Volk, de

glövten an Em , un ſproken : düſſe Red hörn dän , ſproken :

Wenn Chriſtus kamen ward, ward Düſſe is wahrlich de Prophet.

He oť mehr Teken dohn, as Düſſe
5. Moj. 18, 15.

deiht ? Joh. 8, 30. 20, 30. 31. 21 , 25.
41. De annern ſproken: Dat is

32. Un dat keem vör de Phari
Chriſtus . Enige awer ſproken :

ſäers, dat dat Volk ſo wat pun Schall Chriſtus ut Galiläa kamen?

Joh. 1 , 46 .
Em munkel. Do ſchickten de

42. Sprickt nich de Schrift vun
Phariſäers unHohenpreſtersknechts David ſin Samen, un ut den

ut, dat ſc Em griepen dän .
Flecken Bethlehem, wo David weer,

33. So iprof Gus to fe: ital Shriftus tanten ? $7. 132, 11 .

Ik bün noch en lüttje Wiel bi Dich. 5, 1. Matth. 2 , 5. 6. 22, 42.

ju, un denn gah Ik hen to Den, 43. Up düſſe Wief war

de Mi ſchickt hett. Striet mank bat Volk öwer Em .

en
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up ſe.

44. Dar wulln Em awer weke ! 4. Un ſproken to Em : Meiſter,

griepen, awer Nüms lä de Hand düſſe Fru is to fat kregen up

an Em. friſche Dat in Ehebrekerie ;

45. De Knechts keemer to del 5. Moſes awer hett uns in dat

Hohenpreſters un Phariſäers . Un Geſet befahln , ſo een to ſteenigen,

de ſproken to ſe : Warum hebbt wat leggſt Du ? 8. Moj. 20, 10.

ji Em nich brocht ? 5. Moj . 22, 22. Ezech. 16, 38. 40.

46. De Knechts antworten : Dar 6. Dat ſproken je amer, Em

hett nie en Minſch ſo redt , as to verſöken, up dat ſe en Sak

düſje Miních. Matth. 7 , 28 . wedder Em harrn . Awer JEſus

47. Do antworten ſe de Pha- buck Sik dal un ſdrev mit den

riſäers : Sünd ji of verföhrt? Finger up de Eer.

48. Glövt of irgend en Öbberſte . 7. As ſe nu bibleven, Em to

oder Phariſäer an Em? fragen, rich He Sik up, un ſprok

49. Sonnern dat Volk, dat nicks to ſe : Wer mank ju ahn Sünn

vun dat Geſet weten deiht, is is , de ſmiet den cerſten Steen

perflucht. Röm . 2, 1 .

50. Sprickt to ſe Nikodemus, 8. Un buck Sik wedder dal ,

de bi de Nacht to Em kamen un ſchrev up de Eer.

weer, weke een mank ſe weer: 7 9. As ſe awer dat hörn dä’n ,
51. Richtet unſe Geſetz of en gungen ſe rut (vun ehr Geweten

Minſch , bevör man Em verhören öwerföhrt) een na den anner, vun

un erkennen deiht, wat he deiht?de Öllſtenan bet to de Gering
2. Moj 23, 1. 3 Moj. 19, 15. ſten . Un JEſus war alleen laten,

5. Moj. 17 , 8. 19, 15.

52. Se antworten un ſproken un de Fru in de Merr ſtahn.
Nönt . 2, 22

to Em : Büſt du ok en Galiläer ? 10. JEſus awer rich Siť up,

Sök un ſüh to , ut Galiläa ſteiht un as He Nüms ſehn dä, as de

keen Prophet up .
Fru , ſprof He to ehr : Fru, wo

53. Un en jeder gung alſo to Hus . ſünd ſe, din Verklägers ? Hett di

Nüms verdammt?

Dat 8. Kapitel. 11. Se awer ſprok : HErr, Nüms.

1. Ejus awer gung an den JEfus awer ſprok: Šo verdamm

Ölbarg.
Ik di ok nidh; gah hen, un ſündig

2. Un fröh an den Morgen keem vun nu an nich mehr.
Lut. 9, 56. Joh. 5, 14 .

He wedder in den Tempel, un
12. Do redt JEſus awermals

all dat Volk keem to Em ; un He to je , un ſprok: Ik bün de

ſett Sik, un lehr ſe .
Welt ehr Licht; wer Mi nafolgt,

3. Awer de Schriftgelehrten un de ward nich wanneln in Düſternis,

Phariſäers brochten en Fru to Em, ionnern ward dat licht vun dat

de bi Ehebrekerie fat kregen weer, Leven hebben.

un ſtelln ſe in de Merr hen . Jef . 9, 2. 42, 6. 7. 49, 6. Joh. 1 , 5. 9 .
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13. Do ſproken de Phariſäers | 22. Do ſproken de Juden : Wil

to Em : Du tügſt vun Di Sülbn ; He Sik denn Sülbn umbringen ,

Din Tügnis is nich wahr. wiel He ſpriđt : „Wo ik hengahn

14. JEſus antwort, un ſprok doh, dar künnt ji nich henkamen ? “

to je : Wenn Jt vun Mi Sülhn 23. Un He ſprok to ſe : Ji

tügen war, jo is Min Tügnis fünd vun ünnen her, Ik bün vun

wahr ; denn Sk weet, vun wo baben her ; ji ſünd vun düſſe Welt,

Ik kamen bün , un wohen Jk Ik bün nich vun düſſe Welt.

gahn doh ; ji awer weet nich, vun 24. So hef gk ju ſeggt, dat

wo Sk kamen bün , un wo Iklji ſtarven ward in ju Sünden ;

hengahn doh . denn wenn ji nich glöven doht,

15. Ji richtet na dat Fleeſch, dat ik dat bün, ſo ward ji ſtarven

Jť richt Nüms. in ju Sünden. Mark. 16, 16.

16. Wenn Ik awer richten doh, 25. Do ſproken ſe to Em : Wer

ſo is Min Ordel recht, denn Ik büſt Du denn ? Un JEfus ſprok

bün nich alleen ; ſonnern gk un to ſe : Grad dat, wat jk vun

de Vader, de Mi ſchickt hett . Anfang an to ju ſeggt hef.

17. Ok ſteiht in ju Geſetz 26. Ik hef veel vun ju to reden

ſchreven, dat twee Minſchen ehr un to richten ; awer de Mi ſchickt

Tügnis wahr is . 5. Moj. 17, 6. hett , is wahrhaftig , un wat It

19,16. Matth. 18,16.2.Kor. 18,1.Ebr.10,28 vun Em hört hef , dat red Sk

18. Ik bün dat, de ft pun vör de Welt.

Mi Sülbn tügen doh , un debe 27. Se verſtunnen awer nich,

Vader, de Mi ſchickt hett, tügt dat He ſe vun den Vader ſega

ok vun Mi.

19. Do ſproken ſe to Em : Wo 28. Do ſprof Jeſus to ſe :

is Din Vader ? JEſus antwort : Wenn ji den Minſchenföhn er'a

Ji kennt weder Mi, noch Min höhen ward , denn ward ji er

Vader : wenn ji Mi kennen dä'n, kennen, dat ik dat bün, un nicks

ſo warn ji ok Min Vader kennen. vun Mi Sülbn doh, ſonnern, as

20. Düſſe Wör’ ſprok JEſus Mi Min Vader Yehrt hett , ſo

an den Gotteskaſten , as He in
red gk.

den Tempel lehrn dä, un Nüms
29. Un de Mi ſchickt hett, is

greep Em, deun Sin Stunn weer mit Mi. De Vader lett Mi nich

noch nich kamen . alleen ; denn Ik doh ümmer, wat

Em gefallen deiht .
Joh. 7, 30. lul. 22, 53.

21. Do ſprok JEſus nodymals 30. As He düt reden dä, glöv

to ſe: Ik gah weg, un ji warð ten veele an Em .

Mi ſöken , un in ju Sünde ſtar- 31. Do ſproť nu JEfus to de

ven ; wo Jk hengahn doh, dar Juden , de an Em glöven dä’n :

künnt ji nich henkamen. Wenn ji blieven ward in Min

gen dä.
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Red , ſo fünd ji Min rechte |Wi ſünd nich unehelich gebarn ;

Jüngers ; Joh. 7, 17. 15 , 10. 14. wi hebbt en Vader, GOtt .

32. Un ward de Wahrheit er- 42. JEſus ſprok to fe : Wenn

kenn, un de Wahrheit ward ju GOtt ju Vader weer, ſo warn

frie maken . ji Mi leef hebben : denn Jk bün

33. Do antworten ſe Em : Wi nich vun Mi Sülbn kamen ,

ſünd Abrahamſin Samen , un ſonnern He hett Mi ſchickt.

ſünd niemals jemand ſin Knechts 43. Warum kennt ji denn Min

weſt; wa ſeggſt Du denn : „ Ji Spraf nidh ? Denn ji künnt ja

ſchüllt frie warrn ? " Min Wort nich hörn.

34. JEſus antwort ſe, un ſprok : , 44. Ji ſünd vun den Vader,

Wahrlich, wahrlich, gt jegg ju : den Düvel, un na ju Vader ſin

Wer Sünn deiht, de is de Sünn Luſt wüllt ji dohn. Deſülve is

ehr Knecht.
en Mörder vun Anfang her, un

Röm . 6, 16. 20. 2. Petr. 2 , 19. 1. Joh. 8, 8. is nich beſtahn in de Wahrheit ;

35. De Knecht awer blift nich denn de Wahrheit is nich in em .

ewiglid in dat Hus ; de Söhn Wenn he Lögen reden deiht, ſo

blijt ewiglich. 1. Moj. 21 , 10.
redt he vun ſin egen ; denn he

36. Wenn ju de Söhn nu frie is en Lögner, un en Vader to

maken deiht, ſo ſünd ji recht frie. de Lögen .

Röm . 6, 18. 22. 1. Kor. 7, 22. Gal. 5, 1.1. Joh. 3, 8. 1. Mol. 3, 4. 1. 17, 4.

37. Ik weet wol, dat ji Abra - 12.Petr
. 2, 4. Ep. Jud.v.6.1. sön. 22, 22.

ham ſin Samen ſünd; awer ji

45. Mi awer, wiel gk de

jökt Mi dod to maken, denn Min Wahrheit ſeggen doh, glövt ji nids.

46. Wer mank ju kann Mi en

Red gefallt ju nich .
Sünn nawieſen ? Wenn Ik ju

Matth. 3 , 9 .

38. gk red, wat ik vun Min awer de Wahrheit ſeggen doh ,

Vader ſehn hef ; ſo doht ji, wat warum glövt ji Mi nich ?

ji vun ju Vader ſehn hebbt.
Jeſ. 53, 9. 2. Kor. 5, 21. 1. Petr. 2, 22.

39. Še antworten, un ſproken soit Sin Wort: darum hört ji
47. Wer vun GOtt is , de hört

to Em: Abraham is un Vader:nich, denn ji ſünd nich vun GOtt.
Spridt Jeſus to ſe : Wenn ji Joh. 10, 27. 1. Joh. 4. 6 .

Abraham ſin Kinner weern, ſo 48. Do antworten de Juden,

dän ji Abraham ſin Warke . un ſproken to Em : Hebbt wi
Matth. 3, 9. Lut. 3, 8 .40. Nu awer jökt "ji Mi Soo nich recht, dat Du en Samariter

to maken: ſo en Minſd , de gr büft, un heſt den Düvel ?

ju de Wahrheit ſeggt hef, de I keen Düvel, ſonnern It ehr
49. JEſus antwort: gk hef

vun Gott hört hef; dat hett Min Vader, un ji verunehrt Mi.

Abraham nich dahn .

BI: 10,9. vi. 119, 151. 160.50.
50. Il ſök nich Min Ehr;

41. Ji doht ju Vader ſin dar is awer Een, de ſe ſöken un

Warke . Do ſproken ſe to Em :/ richten deiht .
Job . 5. 30 41 ,

LA
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1 .

Dar hett

51. Wahrlich, wahrlich, It ſegg Dat 9. Kapitel.

ju : Wenn jemand Min Wort holn

ward, de ward den Dod nich ſehu U "
In JEſus gung vöröwer,

un ſecg een , de blind
up ewig . Joh .' 6 , 40, 47.

gebarn weer.

52. Do ſproken de Juden to
2. Un Sin Jüngers frogen Em ,

Em : Nu erkennt wi, dat Du den

Düvel heſt. Abraham is ſtorven ,
un ſproken : Meiſter , wer hett ſün

un de Propheten, un Du ſpridit: digt, düſſe, oder ſin Ölern, dat
Luk. 13, 2.

Wenn jemand Min Wort holn be is blind gebarn?

deiht, se ward den Dod nich weder süſſe ſündigt , noch ſin
3. JEſus antwort :

(mecken up ewig?

53. Büſt Du mehr as unſ Warke'an em apenbar warn.
Öllern ; ſonnern dat Gott Sin

Vader Abraham, de ſtorven is ?
4. Ik mutt Den Sin Warke

un de Propheten ſünd of ſtorven. dohn , de Mi ſchickt hett, ſo lang

Wat makſt Du ut Di Sülbn ?
dat Dag is ; dar kummt de Nacht,

54. JEſus antwort: Wenn gk wo Nüms arbeiden kann .

Mi Sülbn ehrn doh, ſo is Min 5. Wiel Jk bün in de Welt,

Chr nicks . Dar is awer Min bün Ik de Welt chr Licht.

Vader, de Mi ehrn deiht, vun 6. As He düt ſoggt harr, ſpieg

Den ji ſeggt, He is ju GOtt ; He up de Eer, un mak en Dreck

55. Un kennt Em nich. Jt ut Spie, un ſmeer den Dređ up

awer kenn Em , un wenn It den Blinden ſin Ogen .

ſeggen war : Ik kenn Em nich, ſo
7. Un ſprok to Em : Gah hen

war gt en Lögner gliek as ji na den Dieť Siloah ( dat is up

ſünd . Awer št kenn Em , un dütſch : een , de utſchickt is) , un

hol Sin Wort.
waſch di . Do gung he hen , un

Joh. 7, 28.

56. Abraham , ju Vader, war
wuſch ſik, un keem , un funn ſehn.

Neh. 3 , 15.

froh , dat he Min Dag ſehn 8. De Nawers, un de em vör:

ſchull, un he ſeeg em , un freu ſit. her ſehn harrn, dat he en Bettler

57. Do ſproken de Juden to weer, ſproken : Is düſſe nich, de

em : Du biſt nod koen föftig dar ſitten un betteln dä ?

Jahr old, un heſt Abraham ſehn ? 9. Weke ſprofen : „ Dat is he“ ;
Apoſt. 3, 2. 10.

58. JEſus ſprok to ſe : Wahr- weke awer : „ He füht em ähnlich . "

lich, wahrlich, It ſegg ju : Bevör He ſülbn awer ſprok : Ik bün dat.

denn Abraham war, bün Jk. 10. Do ſproken ſe to em : Wos

59. Do neemien ſe Steen up , ans ſünd din Ogen updahn ?

bat ſe na Em ſmieten Sän. 11. He antwort, un ſprok : De

Awer Jeſus gung jc ut den Minſch, de Jeſus heeten deiht ,

Weg , un gung to den Tempel mak en Dreck, un ſmeer em up

rut. Joh. 10, 31. Luk . 4, 30. min Ogen, un ſprok : Gah hen
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na den Dief Siloah, un waſch |ſin Ogen updahn , weet wi of

di . Jf gung hen, un wuſch mi, nich . He is old genog , fragt em ,

un funn ſehn . lat em ſülön för fik reden .

12. Do ſprokeu ſe to em : Wo 22. Düt ſä'n ſin Ölern, denn

is He ? He ſprok: Ik weet nich. le weern bang vör de Juden.

13. Do föhrn ſe den , de tovör Denn de Juden harrn ſik all ver

blind weer, to de Phariſäers. eenigt, wenn jemand Em för Chri

14. (Dat weer awer Sabbat, ſtus bekennen dä, dat de in den

as JEſus den Dreck mak, un fin Bann dahn war. 3oh. 7, 13. 12, 42.

Ogen apen maken dä. ) 23. Darum ſproken fin Öllern :

15. Do frogen ſe em nochmals, He is old nog , fragt em .

of de Phariſäers, woans he weer
24. Do reepen Te to'n annern

ſehend warn? He ſprok to je: Mal den Minſd , de blind weſt

to en :em : GifDreck lä He mi up de Ogen , un weer, un ſproken to

Wi weet, dat
it wuſch mi, un ik kann nu ſehn . GOtt de Chr.

16. Do ſproken weke vun dedüſſc Minſch en Sünder is.
Icf. 7, 19 .

Phariſäers : De Miních is nich
25. He antwort, un ſprok : Ja

dun GOtt, wiel He den Sabbat He en Sünder, dat weet ik nich;
nich holn deiht .. De annern

eens weet ik wol, dat ik blind

awer ſproken : Wa kann en ſün- weer , un kann nu ſchn.
.

dig Minſch ſo’n: Teken dohn ? Un
26. Do ſproken ſe nochmals to

dar war en Striederic mank ſe . em : Wat dä He di ? Wonns dä

17. Se ſproken nochmals to den He din Ogen apen ?

Blinden : Wat ſeggſt du vun Em , 27. He antwort ſe : Ik hef ju

dat He din Ogen updahn hett ? dat all jeggt ; hebbt ji dat nich

He awer ſprok : He is en Prophet . hört? Wat wült ji dat noch mal

18. De Juden glövten nich vun hörn ? Wüllt ji ok Sin Jüngers

em, dat he blind weſt, un ſehend warrn ?

warn weer, bet dat ſe reepen de 28. Do fluchten ſe em , un ſpro

Öllern to den , de ſehend warn ten : Du biſt Sin Jünger; wi

weer, awer ſünd Moſes Sin Jüngers.

19. Frogen ſe, un ſproken : js 29. Wi weet, dat Gott mit

dat ju Söhn, vun den ji ſeggen Mojes redt hett ; vun düſſen awer

doht , he is blind gebarn ? Wa weet wi nid) , vun wo Hc her is .

kann he denn nu ſehn ? 30. De Miních antwort , in

20. Sin öllern antworten ſe , liprok : Dat is en wunnerlid, Ding,

un ſproken : Wi weet, dat düſſe dat ji nich weten doht , wo He her is ,

unſe Söhn is, un 'dat he blind un He hett doch min Ogen updahn .

gebarn is . 31. Wi weet awer, dat Gott

21. Wa he nu awer ſehn kann , de Sünders nich hörn deiht, ſon

weet wi nich, oder werem hettnern wenn jemand gottsfürchtig is ,
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un deiht Sin Willen , den hört ſtiggt annerówo rin , de is en Deef

He. Hiob 27, 9. 35 , 18. 91. 66,18 . un en Mörder.

Spr. 15, 29. 28, 9. Jeſ. 1 , 15. 2. De awer to de Döhr rin geiht ,

32. Vun de Welt an is dat nich te is en Harr to de Schap.

hört, dat jemand een , de blind up de
3. Vör em makt de Döhrwächters

Welt kamen is, de Ogen updahn hett.de Döhr apen, un de Schap hört

33. Weer düſſe nich vun GOtt, ſin Stimm , un he röpt ſin Sdap

He kunn nids dohn.
mit Namen , un föhrt ſe rut.

34. Se antworten un ſproken
Jeſ. 43, 1 .

to em : Du büſt ganz in Sünden 4. Un wenn he ſin Schap hett

gebarn , un lehrſt uns ? Un ſeutlaten, geiht he vör ſe her , un

ſtötten em rut .

35. Dat keem vör JEſus, dat fennt ſin Stimm .
de Schap folgt em na, denn ſe

ſe em rut ſtött harın . Un as He 5. En Fremden awer folgt ſe

em finden dä, ſprok He to em :nich na, ſonnern lopt vun em ;

Glövſt du an GQtt Sin Söhn? denn ſé kennt den Fremden ſin

36. Heantwort un ſprok: HErr, Stimm nich.

wokeen is dat, up dat ik an Em
6. Düſſen Spruch ſä JEfus to

glöven doh ?
ſe ; ſe verſtunnen awer nich, wat

37. JEfus ſprok to em : Du Sat weer, wat He to ſe ſeggen dä.

heſt Em ſehn, un De mit di reden
7. Do ſprok Jeſus wedder to

deiht , De is dat.
ſe : Wahrlich, wahrlich Ik legg

38. He awer ſprok: „ HErr, It ju: gt bün ốc Döhr to de Sdap.

glöv " ; un be ' Em an .
8. Ale , de vör Mi kamen ſind ,

39. Un JEſus ſprok : gk bün dat ſünd Deev un Mörders weſt ;

to dat Gericht up düſſe Welt fa- awer de Schap hebbt up ſe nich

men , up dat, de dar nich ſeht,
hört . Jef . 23, 3.

ward ſchn künnen, un de dar ſeht, |' 9. Jť bün de Döhr , wenn je
blind ward. Matth. 13, 13.

mand dörch Mi ingahn deiht, de
40. Un düt hörten weke vun ward ſelig warrn, un ward rin

de Phariſäers, de bi Em weern , un rutgahn , un Weid ' finden.

un ſproken : Sünd wi denn ok
10. En Deef kummt nich, denn

blind ? 2. Kön. 17, 9.
dat he ſtehlen , wörgen unum

41. JEſus ſprok to ſe: Wern bringen deiht..

ji blind, ſo harrn ji keen Sünde;
11. Ik bün kamen , dat ſe dat

nu ji awer ſprekt : „ Wi künnt Leven un pull up hebben ſchüllt.

ſehu ," blift ju Sünde.
Bi. 28, 1. Sej . 40, 11 .

Dat 10. Kapitel.
12. Ik bün en gude Harr. En

gude Harr lett ſin Leven för de

1 .

Wahrlich, wahrlich , It ſegg Schap. En, de meed is awer, de
ju : Wer nich to de Döhr nich Harr is, den de Schap nich to :

rin geiht na den Schapſtal, ſonnern hört, ſüht den Wolf kamen, un

1
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verlett de Schap, un löpt weg ; 23. Un JEſus gung umher in

un de Wolf gript de Schap, un den Tempel, in Salomo ſin Vörhus.

jagt ſe utenanner.
1. Kön. 6, 3.

PL. 23, 1. Bl. 80, 2. Jeſ. 40, 11 . 24. Do keemen de Juden um

Ezech. 44, 11-23. 37, 24. 1. Petr. 2, 25. Em rum , un ſproken to Em : Wa

13. De awer, de meed is ,löptweg;lang hölſt Du unſ Seelen up?

denn he is meed , un kümmert

ſik nich um de Schap.
Büſt Du Chriſtus, ſo ſegg uns

dat frie herut.
14. Ik bün en gude Harr, un

kenn de Minigen, un bün bekannt
25. JEſus antwort ſe : Ik hef

bi de Minigen.
ju dat jeggt, un ji glövt nich.

1 , Tim. 2, 19.

15. So as Mi Min Vader De Warte, de yt dob in Min

kennen deiht , un Jt kenn den Vader Sin Namen , de gevt Tüg

Vader . Un Jk lat Min Lepen nis vun Mi.

för de Schap. 26. Awer ji glövt nich ; denn

16. in Jk hef noch anner ii fünd Min Schap nich , as it

Schap, de ſünd nich ut düſſen ju ſeggt hef.

Stall. Un deſülyen mutt St 27. Denn Min Schap hört Min

herföhrn , un ſe ward Min Stimm Stimm , un Ik kenn ſe, un ſe

hörn, un ward een Heer un een folgt Mi.

Harr warrn . 28. Un Jk gef ſe dat ewige

Ezech. 37, 23. Mich. 2, 12.n Apoft. 2,39. Leven ; un ſe ward ni un nümmer

Mi leef, dat JťMinlevenlaten umkamen , un Nüms ward ſeMi

ut Min Hand rieten .
doh , up dat ik dat wedder nehm .

18. Nüms nimmt dat vun Mi,
29. De Vader, de ſe Mi geven

ſonnern Ik lat dat vun Mi Sülbn. hett , is grötter as Allns ; un

Ik hef Macht, dat to laten , un Nüms kann ſe ut Min Vader

dat wedder to nehmen . So'n
Sin Hand rieten .

Gebot hef Ik kregen vun Min
30. It un de Vader ſünd een .

Vader. 31. Do neemen de Juden awer

19. Do war awermals en Striet mals Steen up, dat ſe Em ſtoe

mank de Juden um düſje Wör' . nigen dä’n .

20. Veele mank ſe ſproken : He 32. JEſus antwort ſe : Ik hef

hett den Düvel, un is unſinnig; gude Warke bi ju bahn , vun

wat hört ji Em an ? Min Vader ; wegen wat för en

21. De annern ſproken : Dat Warf mank düſſe ſteenigt ji Mi?

ſünd nich Wör'vun en Beſetenen ; 33. De Juden antworten Em ,

fann de Düvel of de Blinden un ſproken : Wegen dat gude Wark

ehr Ogen updohn ? ſteenigt wi Di nid; , ſounern

22. Dar weer awer dat Jeſt to dat wegen de Gottesläſterung , un

Andenken an de Tempel-Inweihung dat Du en Miních büſt , un

to Jeruſalem , un dat weer Winter . makſt Di Sülbn to en GOtt .
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34. JEſus antwort ſe : Steiht deſülve chr Broder Lazarus leeg

nich ſchreven "in ju Geſeß : „ It krank.) Matth . 26, 7 .

hef ſeggt : Ji ſünd Götter? " 3. Do ſchickten ſin Schweſtern

Bſ . 82, 6 .
to Em, un leeten Em ſeggen :

35. Wenn He de „ Götter “ nen : HErr, füh, den Tu leef heſt, de

nen deiht , to weke dat Wort
liggt krank.

GOttes geſcheeg; un de Schrift |4 .
4. As Ejus dat hörn dä ,

kann doch nich braken warrn :

36. Sprekt ji denn to Den, den to den Dod, jonnern to GOtt
ſprok He : De Krankheit is nich

de Vader hilligt un in de Welt Sin Ehr, dat de Söhn GOttes

ſchickt hett: „Du läſterſ GOtt,“ dardörch ehrt ward .

darum, dat ik ſegg : „ Ik bün
5. JEſus awer harr Martha

GOtt Sin Söhn ? "
leef, un ehr Sweſter, un Lazarus.

37. Doh Ik Min Vader Sin

Warke nich, ſo glövt Mi nich.
6. As He nu hörn dä, dat he

38.Doh jk je awer, jo glövt an den Ort, wo He weer .
krank weer, bleev Hc twee Dag'

doch de Warfe, wenn ji Mi nidy

glöven wüllt, up dat ji erkennen 7. Darna ſpriđt He to Sin

un glöven doht, dat de Vader in Jüngers: Lat uns medder na

Mi is, un gk in Em.
Judäa trecen .

39. Se ſädyten awermals Em 8. Sin Jüngers ſproken to Em :

to griepen, awer He entgung ic Meiſter, damals wulln de Juden

ut ehr Hann,
Di ſteenigen , un Du wullt wedder

40. Un trock wedder hen up de darhen trecken ?

anner Siet vun den Jordan an
9. JEſus antwort : Sünd nich

den Ort , dar Johannes vörher
an den Tag twölf Stunn ? Wer

döfft harr, un bleey dar. bi Dag wanneln deiht , de ſtött

41. Un vecle teemen to Em , fik nid); denn he jüht de Welt

Joh . 9, 4. Luk. 13 , 32 .
un ſproken : Johannes dä keen ehr Licht.

Teken ; awer Alns, wat Johannes
10. Wer awer bi de Nadyt

vun düſſen ſeggt hett,dat is wahr. Wanneln deiht, de ſtött ſik: denn

42. Un Veele vun de , de dar dar is keen licht in em . Joh.12,35.

weern, glövten an Em . 11. Düt ſä He , un darna

ſprickt He to je : Lazarus , unſ

Dat 11. Kapitel. Fründ, ſlöppt ; awer Ik gah hen,

dat Jt em upweđen doh .
1 .

Dar
ar lecg awer een krank, Matth. 9, 24 .

mit Namen Lazarus, vun 12. Do ſproken Sin Jüngers :

Bethanien , in den Flecken vun HErr, ſlöppt he, jo ward dat

Maria un ehr Sweſter Martha. beter mit em .

2. (Maria awer weer de, de den 13. JEſus awer fä vun ſin

HErrn falvt harr mit Salv, un Dod ; ſc mecnten awer, He ſprok

Sin Föt afdrögt mit ehr Haar , vun den natürlichen Slap.
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14. Do ſä JEſus ſe dat frie ik glöv, dat Du biſt Chriſtus,

rut : Lazarus is ſtorven ; GOtt Sin Söhn , de in de Welt

15. Un Ik bün froh wegen ju, kamen is. 3oh. 6, 69.

dat ik nich bar weſt bün, up dat 28. Un as je dat ſeggt harr,

ji glöven doht ; awer lat uns to gung ſe hen, un reep ehr Sweſter

em gahn. Maria heemlich , un ſprof: De

16. Do ſprok Thomas, de dar Meiſter is dar, un röppt di.

nömt is Twejden , to de Jün 29. As ſe dat hörn dä, ſtunn

gers: Lat uns mitgahn, dat wiſe flink up, un keem to Em .

mit Em ſtarven doht.
30. Denn Jeſus weer noch nich

17. Do keem JEſus, un funn
em , dat he all veer Dag’ in dat in den Flecken kamen , ſonnern

weer noch an den Ort, wo Em

Graf legen harr.

18. (Bethanien awer weer necg
Martha in de Möt tamen weer .

bi Jeruſalem , bi föſtein Stadien .) 31. De Juden, de bi ehr in dat

19. Un veele Juden weern to Hus weern, un ſe tröſten dä’n ,

Martha un Maria kamen , le to as ſe ſecgen , dat Maria flink

tröſten öwer ehrn Broder. upſtunn un rut gung, folgden ſe

20. As Martha nu börn dä, ehr na, un ſproken: Se geiht na

dat JEſus teem , geiht ſe em dat Graf, dat ſe dar weenen deiht .

in de Möt; Maria awer bleed to 32. AS nu Maria Feem dar

Hus ſitten . hen, wo JEſus weer , un Em

21. Do ſprok Martha to JEfus: fehn dä, full ſe to Sin Föt , un

HErr, weerſt Du hier weſt, min iprok to Em : HErr, weerſt Du

Broder weer nich ſtorven ; hier weſt, min Broder weer nich

22. Awer Ik weet of uoch, dat, ſtorven .

wat Du beden deihit vun GOtt, 33. 48 Jeſus ſe weenen feeg ,

dat ward Di Gott geven.
un de Juden of woenen , de mit

23. JEſus ſprickt to chr : Din ehr keemen , war He heel bewegt
Broder ſchall upſtahn .

in Sin GEiſt, un heel trurig,

24. Martha ſprickt to Em : Ikweet wol, dat he upſtahuward in ), 34. Un ſprok:Wo hebbt ji em

de Uperſtahung an den jüngſten henleggt? Se ſproken to Em :

Dag. Ioh. 5, 29. 6, 40. Put. 14. 14. HErr, kumm un ſeh dat.

25. JEſus ſprickt to chr : gt . 35. Un JEſus gungen de Ogen
ömer. ºut. 19. 41 .

bün de Uperſtahung in dat leven .

Wer an Mi glövt, de ward leven , 36. Do ſproken de Juden : Süb,

wenn be ok ſtarvt. wa hett Hc em ſo leef hatt !

26. Un wer bar leven un an 37. Weťc awer mank ſe ſproken :

Mi glöven deiht, de ward nümmer- He hett den Blinden de Ogen

mehr ſtarven . Glövſt du dat ? updahn, kunn He denn nich maken,

27. Seſpriđt to Em : HErr, ja , Idat of düſſe nich ſtarven dä ?
12
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Röm. 4 .

38. JEſus awer war nochmals preſters in de Phariſäers en Rat,

bewegt in Sik Sülben, un keem un ſproken : Wat doht wi ? Düſſe

to dat Graf. Dat weer awer Minich Ceiht veele Teken.

en Kluft, un en Steen darup leggt . Matth. 26,93. Lut . 22, 2 .

48. lat wi Em ſo, ſo ward
Matth. 27, 60.

So kamt
39. JEſus ſprok : Nehmt den alle an Em glöven.

Steen af. Spriđt to Em Martha, denn de Römer, un nehmt uns

den Doden ſin Sweſter : HErr, Land un Lüb.

he ſtinkt all, denn he hett veer
49. Een awer man ſe , Kai

Dag' legen . phas , de düt Jahr Hohepreſter

40. JEſus ſpriæt to chr: Hef 50. Bedenkt of nicks; dat isweer, ſprok to ſe Ji weet ,

Ik di nich jeggt, wenn du glöven uns beter, en Minſch kummt um

warſt, ſchulſt du GOtt Sin Herr- för datVolt, as dat dat ganze

lichkeit ſehn ?
Volk verðarven deiht.

41. Do neemen ſe den Steen
51. Düt awer ſprok he nich vun

af, wo de Dode liggen dä . Ejus fit fülben; ſonnern, wiel dat He

awer hev Sin Ogen up , un ſprok:Süt Jahr Hohepreſter weer, pro

Vader, jk dank Di, dat Du Miphezeih he. Denn JEfus ſkull

erhört heſt; Mart. 7, 34

ſtarven för dat Volk,

42. Doch Ik weet, dat Du Mi 52. Un nidh för dat Volk alleen ;

ümmer hörn deihſt; ſonnern we- Tonnern dat He GOtt Sin Kinner,

gen dat Volk, dat umher ſteiht, weke terſtreut weern , toſamen broch.

ſegg gk bat, up dat ſe glöven Joh. 10, 16. Eph. 2, 16 .

doht, dat Du Mi ſchickt heſt. 53. Vun den Dag an beraden

Joh. 12, 80. le , woans ſe Em dod maken wulln .

43. Aš He dat ſeggt harr, reep 54. JEſus awer gung nich

He lud : Lazarus, kumm rut ! mehr frie umher mank de Juden ,

44. Un de Dode kcem rut, ſonnern gung weg in en Gegend

bun’n mit lickendöker , an Föt neeg bi de Wüſte in en Stadt

un Hann, un ſin Geſid, todeđt mit Namen Ephraim , un barr dar

mit en Sweetdot. JEſus ſprict Sin Weſen mit Sin Jüngers.
55. Dar weer

to ſe : Löf't cin dat up, un lat awer necg de

em gahn .
Juden ehr Oſtern ; un dar gungen

veele

45. Veele nu vun de Juden , rup ut de Gegend vör Oſtern

de to Maria kamen weern , un na Jeruſalem , dat ſe ſit vun ehr

Sünn rein maken dä'n .

ſeegen , wat Jeſus dä, glövten
2. Chron. 30, 17.

56. Dar ſtunnen je , un frogen

46. Weke awer vun ſe gungen na JEfus, un ſproken mit enanner

hen to de Phariſäers, un ſä’n je , in den Tempel : Wat meent ji ,

wat Jeſus dahn harr . dat He nich kummt up dat Feſt?

47. Do verſammelten de Hohen- | 57. Amer de Hohenpreſtere un

art 8m.
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de Phariſäers harrn en Gebot willen , ſonnern dat ſe ok Lazarus

utgahn laten, wenn jemand wuß, ſehn dän, den He vun de Doden

wo He weer, dat he dat angeben upweckt harr.

dä, up dat ſe Ein greepen . 10. Awer de Hohenpreſters trach

ten darna, dat ſe of Lazarus

Dat 12. Kapitel. dod maken dän.

1 . Söß Dag' vör Oſtern keem
11. Denn um jin willen gun

JEſus na Bethanien, gen veele Juden hen, un glövten

wo Lazarus weer, de Verſtorbene, an JEſus.

den JEſus upweckt harr vun de
12. As an den annern Dag veel

Doben . Matth. 26, 6. Mart. 14,3. Volt, dat up dat Feſt kamen weer,

2. Darſülbſt maken je Em en hör , dat JEſus na Jeruſalem

Abendmahlties, un Martha wahri tamen will, Matth. 21, 8. Mart. 11 , 8.

up, Lazarus awer weer een dun
13. Neemen ſe Palmtwiegen, un

de , de mit Em to Diſch ſitten dän . gungen rut Em in de Möt, un

3. Do neem Maria en PundIdreegen : Hoſianna! Gelavt weſ,

Salv vun unverfälſcht, köſtlich de dar kummt in den HErrn Sin

Nardenöl, un ſalv JEſus Sin Föt, Namen, en König vun Israel !

un drögmit ehr Haar Sin Föt; Pf. 118, 25.26. Matth.23,39. Mart.11,8.9.
.

dat Hus awer war vull vun 14. JEſus awer freeg en jungen

den Geruch vun de Salp. Eſel , un He rei ' darup ; as denn
Mart. 14, 3 . ſchreven ſteiht: Matth. 21 , 7 .

4. Do ſprok een vun Sin

15. „ Weſ? nich bang, du Dochter

Jüngers , Judas, Simon fin zion, füh, din König kummt

Söhn, Jídhariothes, de Em naberreden up en Eſelsfahlen.“
verraden dä : Matth. 26 , 8

Zach. 9, 9. Jeſ. 62, 11. Matth. 21 , 5.

5. Warum is düſſe Salv nich 16. Düt verſtunn awer Sin

verkofft för dree hunnert Groſchen , Jüngers vörher nich ; ſonnern as

un de Armen geven ? JEſus verklärt war, do dachten

6. Dat ſä he awer nich, dat he ſe daran, dat düt vun Em ſchreven

wat na de Armen fragen dä ; ſon - weer, un ſe Em düt Sahn harın.

nern he weer en Deef, un harr den 17. Dat Volk awer, dat mit Em

Büdel, un drog, wat geven war. weer, as He Lazarus ut dat Graf

7. Do ſprok JEſus : Lat ſe mit reep , un em vun de Doden up

Freden ; dit hett ſe uphaben to wicken dä, pries lud de Dath .

Sen Dagvun Min Begräbnis. 18. Darum gung Em ot bat
8. Denn Arme hebbt ji all Tied Volk in de Möt, as ſe hörn dän ,

bi ju ; awer Mi hebbt ji nich all dat He ſon Teken Sahn harr.

Tied . 6. Moj. 15, 11. Matth . 26 , 11 . 19. De Phariſäers awer ſproken

9. Do kreeg veel Volk vun de unner enanner : Ji ſeht , dat ji

Fuden to weeten , dat He dar weer, niđsutrichten toht , füh, alle

un keemen , nich alleen um JEſus | Welt löppt Em na.

12*
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20. Dar weern awer enige | 29. Do ſprok dat Volk, dat

Griechen mank de , de rup kamen darbi ſtunn un tohörn dä : Dat

weern, dat ſe anbeden dän up dunnert. De annern ſproken :

dat Feſt. 1. Kön. 8, 41 . Dar ſprickt en Engel mit Em .

21. De treden to Philippus, 30. JEſus antwort un ſprok :

de vun Bethſaida ut Galiläa Düſſe Stimm is nich um Min

weer, beden em , un ſproken : HErr, willen geſchehn , ſonnern um ju

wi wulln JEſus geern ſehn . willen .

22. Philippus kummt, un ſeggt 31. Nu geiht dat Gericht öwer

dat Andreas, un Philippus un de Welt ; nu ward de Fürſt vun

Andreas ſän dat wieder to JEſus. Süſſe Welt rutſtött warrn .

23. JEſus awer antwort ſe, 32. Un It, wenn jk verhögt

un ſprok : De Tied is kamen, warr vun de Eer , ſo will je ſe

dat de Minſdenſöhn verklärt ward . all to Mi trecken .

24. Wahrlich, wahrlich , It ſegg 33. Dat ſä He awer, um an

ju : Wenn dat Weetenforn nich todüden, wat för en Dod He

in de Eer fallt, un ſtarven deiht, ſtarven war.

ſo blift dat alleen; wenn dat | 34. Do antwort Em dat Volk :

awer ſtarven deiht, ſo bringt dat Wi hebbt hört in dat Geſetz , dat

pcele Korns. 1. Kor. 15, 36. 37 . Chriſtus ewiglich blieven deiht , un

25. Wer ſin Leven leef hett, de wa ſeggſt Du denn : „De Minſhen

ward dat verleern ; un wer ſin föhn mutt verhögt warrn ?" Wer

Leven up düſſe Welt haſſen deiht, is düſſe Minſchenſöhn ? Pſ. 110,4.

de ward dat erholn to dat ewige 35. Do ſprok JEſus to je :

Leven . Matth . 10, 39. Luk. 17, 33. Dat Licht is noch en lütten

26. Wer Mi deenen will , de folg Ogenblick bi ju . Wannelt, ſo

Mi na ; un wo Ji bün , dar lang as ji dat Licht hebbt, dat

ſchall Min Deener ok ſien . UnjuUn ju de Düſternis nich öwerfalln

wer Mi deenen ward, den ward deiht. Wer in de Düſternis wan

Wiin Vader ehrn . nelt, de weet nich , wo he hengeiht.

Joh . 14, 3. 1. Sain: 2, 30. Joh. 1 , 9. 8, 12. 11 , 10.

27. Nu is Min Seel trurig . 36. Glövt an dat licht, wiel

Un wat ſchall It feggen ? Vader, Jii dat hebbt, up dat ji Kinner

help Mi ut düſje Stunn ? Doch vun dat Licht ſünd. Eph . 5. 9 .

darum bün It in düſſe Stunn 37. Düt ſprok JEjus un gung

famen . Matth. 26, 38. weg , un verſteek Sik vör je . Un

28. Vader , verherrlich Din obgliek He fon Teken vör ſe då,

Nam . Do teem Stimin glövten ſe doch nich an Em .

vun den Himmel: „ Ik hef Em 38. Up dat erfüllt war de Spruch

verherrlicht, un will Em nochmal vun den Prophet Jeſaias, den

herrlich maken . he ſeggt : „HErr, wer glöst unſe

en
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warn .

Predigt ? Un wen is den HErrn de Mi ſchickt hett , de hett Mi en

Sin Arm apenbart ? " Gebot geven , wat gk dohnun

Jeſ. 53, 1. Röm . 10, 16. reden ichal .

39. Darum kunn ' ſe nich glöven, 50. Un weet, dat Sin Ge

denn Jeſaias ſegg! awermals : bot is dat ewige Leven . Darum ,
Jeſ. 6, 9. 10. Luf . 8, 10.

wat It reden doh , dat red It ſo,

40. „He hett ehr Ogen blind as Mi de Vader ſeggt hett.

makt, un chr Hart verſtockt, dat

je mit de Ogen nich ſcht , noch Dat 13. Kapitel.

mit dat Hart verſtahn doht, un
1 . för dat Oſterfeſt awer, as

ſit bekehrn, un Jť ſe helpen doh. " Vör
JEſus erkennen dä, dat

41. Düt ſä Jeſaias, as he Sin
Sin Tied kamen weer , dat He

Herrlichkeit ſeeg , un pun Sm

ut Süſſe Welt gahn dä to den
reden då . Jeſ. 6, 1 .

42. Doch veele vun de Öbberſten
Vader, gliek as He de Sinen leef

glövten an Em ; awer wegen deharr, de in deWelt weern, ſo harr

Phariſäers bekennten je dat nich, Senle leef bet an dat Enn.
Matth . 26, Mart. 14, 1. lut. 22, 1.

up dat ſe nich in den Bann dahn 2. Un na dat Abend - Eten, as

all de Düvel barr den Judas

43. Denn ſe harrn leever de Ehr Simonis Jícharioth in bat Hart

bi de Minſchen, as de Ehr bi geven , dat he Em verraden ſchuli,

GOtt.
3. Wuß Jeſus , dat Em de

44. JEjus awer reep un ſprok : Vader Auns in Sin Hann geven

Wer an Mi glöven deiht , de glövt harr, un dat He vun GOtt kamen

nich an Mi, ſonnern an Den, weer, un to GOtt gung:

21 .

46. gk bün kamen in de Welt, Eten, lä Sin Kleder af , un neem

as en Licht, up dat, wer an Mi en Schört, un bun ſe um .

glöven deiht , nich in Düſternis blift . 5. Darna got He Water in en

47. Un wer Min Wör' hört, Schaal, fung an , de Jünges chr

un nich glöven deiht, den warr It Föt to waſchen, un drög ſe mit

nich richten ; denn Jt bün nich de Schört af , de He um harr.

kamen, dat ze de Welt richt, 6. Do teen Heto Simon Petrus ;
ſonnern, dat ik de Welt ſelig un de ſprok to Em : HErr ſchuſt

maken doh. Du min Föt waſchen ?

48. Wer Mi verachten , un Min 7. JEſus antwort un ſprok to

Wör' nich upnehmen deiht , de lem : Wat Ik doh , dat weeſt du

hett all, de em richten deiht ; dat nu nich; du warrſt dat awer

Wort, dat Ik ſpraken hef, dat ward naher erfahren .

em richten an den jüngſten Dag . 8. Do ſprok Petrus: Nie uin

49. Denn Jť hef nich vun Mi nümmer ſchaſt Du mi de Föt wa

Sülben ſpraken ; ſonnern de Vader, lichen. JEſus antwort em : War It
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nich alle.
15 2

di nich waſchen, ſo heſt du keen toht, wenn dat geſchehn is , dat
Deel an Mi.

Ik dat bün.

9. Sprick to Em Simon Pe- 20. Wahrlich, wahrlich, Ik legg

trus : HErr, nich de Föt alleen, ju : Wer den upnehmen deiht, den

fonnern ok de Hann un den Kopp. Ik em ſchicken warr , de nimmt

10. Sprickt JEſus to em : Wer Mi up ; wer Mi awer upnehmen

wuſchen is, de brukt nids, as de deiht, de nimmt Den up, de Mi

Föt to waſchen , ſonnern he is chickt hett . Matth. 10 , 40 .

ganz rein . Un ji ſünd rein ; awer
Lut. 9. 48. 10, 16. 1. Theſſ. 4, 8.

Joh. 15, 3. 21. A. JEſus düt ſeggt harr,

11. Denn He wuß Sin Ver- war He trurig in den Geiſt, un

räder wol, darum ſprok He : Ji tüg un ſprok : Wahrlich, wahrlich,

ſünd nich alle rein . Il ſegg ju : Een mank ju warð

12. As He nu ehr Föt wuſchen Mi verraden. Matth. 26, 20. 21.

harr, neem He Sin Kleder, un 22. Do ſeegen fik de Jüngers

ſett Sik wedder dal , un ſprok ünner enanner an, un ſe warn

awermals to ſe : Weet ji , wat unruhig, vun weken He reden dä.

It ju bahn hef ?
23. Dar weer awer een mank

13. Ji nennt Mi Meiſter un Sin Jüngers, de to Diſch ſitten

HErr, un ſeggt recht daran ; denn dä an JEſus Sin Boſt, den JE:

Ik bün dat ok. Matth. 23, 8. 10. ſus leef harr.

14. Wenn nu Sť, ju HErr un 24. Den wink Simon Petrus,

Meiſter, ju de Föt wuſchen hef : dat he utforſchen ſchull, wokeen dat

ſo ſchüllt ji ju ok ünner enanner weer, vun den He ſeggt harr .

de Föt waſchen. 25. Denn deſülve leeg an E

15. En Biſpil hef yk ju geven , ſus Sin Boſt, un he ſprok to

dat ji doht, as It ju bahn bef. Em : HErr, wokeen is dat ?

1. Petr. 2, 21. 1. Joh. 2, 6 . 26. JEſus antwort : De is dat,

16. Wahrlich, wahrlich, It ſegg den Ik den Happen Brod inſtippen

ju : De Knecht is nich grötter as un geven doh. Un He ſtipp den

ſin Herr, noch de Apoſtel grötter, Happen in, un geev em Judas Si

as de em ſchickt hett . monis Iſharioth. Matth . 26 , 23 .

Joh. 15 , 20. Matth. 10, 24.

17. Wenn ji düt nu
27. Un na den Happen fahr de

weten

Düvel in em . Do ſproť JEſus to
doht , ſelig ſünd ji, wenn ji dat dobt .

18. Nich ſegg Ik vún ju all.em: Wat du deihſt, dat doh balb.

28. Dat awer wuß Nüms an den

Ik weet, wekc Ik utwählt hef .

Sonnern dat de Schrift erfüllt Diſd), woför He em dat ſeggen dä.

ward : „ De Min Brod eten deiht, | , 29. Wekemeenten , wiel Judas

de perrt Mi mit de Föt. “
den Büdel harr, dat Jeſus to

Pf. 41 , 10. em ſpreken dä : „Koop, wat uns

19. Ik ſegg ju dat nu , bevör nödig is up dat Feſt ; “ oder, dat

dat geſchehn deiht , up dat ji glöven he de Armen wat geven ſchull.

11
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1 .

30. As he nu den Happen nah- Dat 14. Kapitel.

men harr, gung he gliek rut .

Un dat weer Nacht. 1. Un He (prok to Sin Jün

31. As he awer rut gahn weer, bang warrn .

gers : Ju Hart mutt nich

Glövt ji an GOtt,

ſprof Jeſus : Nu is de Minſchen- ſo glöpt și ok an Mi.

jöhn verklärt, un GOtt is verklärt

2. In Min Vader Sin Hus
in Em.

32. je GOtt verklärt in Em, sat nich ſo weer , war It ju

Wennſünd veele Wahnungen.

ſo ward Em ok Gott verklären
in Em Sülbn, un warð Em baldleggen : Ik gah hen, ju de Stä

verklären .
fardig to maken .

Joh. 12, 23. 17,

33. Leeve Kinner , Ik bün noch sob , ju de Stä fardig to maken ,
3. Un wenn ik ok hengahn

en lütte Wiel bi ju . Ji ward

Mi ſöken ; un, as Jk to de Juden
will Ik doch wedder kamen, un

ſeggen da, wogi hengahn 806,ju to Minehmen, up dat ji ſünd,

dar künnt ji nich henkamen .
wo Jk bün . Joh. 12, 26. 17 , 24 .

Joh. 7, 34. 8, 21 .
4. Un wo Ik hengahn doh, dat

34. Un ik jegg ju nu : En weet ji , un den Weg weet ji ok.

nie Gebot gev It ju , dat ji 5. Spriđt to Em Thomas:

ju ünner enanner icef hebben HErr, wi weet nid ), wo Du

doht, as It ju leef hatt Hef, up hengeihſt, un wa künnt wi den

dat ok ji ju enanner leef hebbt. Weg weten ?

Mart. 12, 31 . 6. JEſus ſprick to em : Jk bün

35. Darbi ward jedereen erkenn, | De Weg un de Wahrheit un dat

dat ji Min Jüngers ſünd, wenn Leven ; Nüms kummt to den Vader,

ji Leev ünner enanner hebbt. denn dörch Mi. Ebr. 9, 8.

36. Sprict Simon Petrus to Eph . 2, 18. 3 , 12. Ebr. 7, 25. 10, 19 .

Em : HErr, wo geihſt Du hen? 7. Wenn ji Mi kenn dän, To
2. Kor. 3, 4. 1. Petr. 1 , 21 .

JEſus antwort em : Wo Ik hen
.gahn doh, darhen kannſt du mi müſſen ji of Min Vader fenn.

düt Mal nich folgen ; awer du
Un vun nu an kennt ji Em, un

warrſt Mi naher mal folgen .
hebbt Em ſehn.

Joh. 7, 43. 21 , 18. 19.
8. Sprickt to Em Philippus:

37. Petrus ſprict to Em :HErr, HErr, wieľ uns den Vader, ſo

warum kann Jk Di düt Mal nich fünd wi tofreden.

folgen ? It will min leven för 9. JEfus (prickt to Em : So

Di laten .
lang bün Jk bi ju, un du kennſt

38. JEſus antwort em : Schuft Mi nich ? Philippus, wer Mi

du din Leven för Mi laten lehn deiht, de ſübt den Vader.

Wahrlich
, wahrlich, It ſegg di: Wat ſpridſt Du denn : „Wieſ?

DeHahn ward nich kreihn , bet uns denBader ?"

du Midree Mal verleugnet heſt. , 10. Glövſtdu nidh, dat ik in

Mart. 14, 30. 72. lut. 22, 34.'" | den Vader bün, un de Vader
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to em

in Mi is ? De Wör', de gk to | Vader bün, un ji in Mi, un

ju reden doh, de red jk nich jk in ju. Joh. 17, 21. 22.

vun Mi Sülbn. De Vader awer, 21. Wer Min Gebote hett, un

de in Mi wahn deiht, de deiht ſe holn deiht , de is dat, de Mi

de Warke.
leef hett. Wer Mi awer leef bett,

11. Glövt Mi, dat Jť in den de ward vun Min Vader leevt

Vader bün, un de Vader in Mi warrn, un Jk war em leef hebben,

is , wo nich, ſo glövt doch wegen un Mi em apenbarn. Sit. 12, 18.
de Warfe.

22. Sprickt to Em Judas, nich

12. Wahrlich, wahrlich, It ſegg de Jícharioth: HErr, wat is dat,

ju : Wer an Mi glöven deiht, de dat Du uns Di wult apenbarn ,

ward de Warke ok dohn, de Jt un nich de Welt?

dob , un ward grötter, as düſſe, 23. JEſus antwort, un ſprok

dohn, denn Ik gah to den Vader. to em : Wer Mi leef hett, de

13. Un wat ji beden ward in ward Min Wort holn, un Min

Min Nam , dat will It dohn, Vader ward em leef hebben, un
Wi ward kamen un

up dat de Vader chrt ward in

den Söhn . Mart. 11, 24. Wahnung bi em nehmen .

v. 21. Joh. 18, 34. Spr. 8, 17. Eph. 3, 17 .
14. Wat ji beden ward in

24. Wer awer Mi nich leef hett,
Min Nam , dat wil Ik dohn.

15. Hebbt ji Mi lecf , io holt Wort, dat ji hörn doht, is nich
de hält Min Wör' nich . Un dat

Min Gebote. Joh. 15, 10. 1. Joh. 5, 3.

Min, jonnern den Vader Sin,
16. Un Jť will den Vader de Mi ſchickt hett .

beden, un Hc ſchall ju en annern
25. Düt hef gť to ju redt,

Tröſter geven , dat He bi ju wiel Jk bi ju weſt bün .

blift up ewig,
26. Awer de Tröſter, de heilige

17. Den GEiſt vun de Wahr- GEiſt, den Min Vader ſchicken

heit , den de Welt nich kriegen ward in Min Nam, de ward

kann ; denn ſe ſüht Em nich , un ju dat Aïns lehrn , un ju er

kennt Em nich. Ji awer kennt innern an au dat, wat St ju

Em ; denn He blift bi ju, un ſeggt hef.

ward in ju weſen .
27. Den Freden lat gk ju,

Weish. 1. 5. Joh. 7, 39.

Min Freden gev jk ju. Nich
18. Ik will ju nich Waiſen ſien

gev Ik ju, as de Welt geven
laten ; gk kam to ju . Jer. 61 , 5 .

deiht. Ju Hart verfehr ſit nich ,

19. Dat is noch en lütte Wiel, un weſ' nich bang, Phil. 4, 7.

ſo ward Mi de Welt nich mehr 28. Ji hebbt hört , dat ik ju

ſehn . Ji awer ſchüllt Mi ſehn ; lleggt hef: ,, Ik gah hen, un kam

denn It lev, un ji íchüllt of leven . wedder to ju .“ Wenn ji Mi

20. An denſülven Dag ward leef harrn, ſo harrn ji ju freut,

ji inſehn, dat ik in Minbat It ſeggt hef : „Ik gab to den
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Vader ; “ denn de Vader is grötter de ward wegſmeten, gliek as en

as Ik. Wienrev , un verdrögt , un man

29. Un nu hef ik ju dat ſeggt, ſammelt ſe, un ſmitt ſe in dat

bevör dat geſchehn deiht, up dat, Für, un mutt brennen . Matth. 3, 10.

wenn dat nu geſchehn ward, dat 7. Wenn ji in Mi blieven doht,

ji glöven doht . un Min Wort in ju, ſo ward ji

30. Jk warr vun uu an nich) beden, wat ji wüllt, un dat ward

mehr veel mit ju reden, denn darju warrn . Mark. 11 , 24.

kummt de Fürſt vun düſſe Welt, 8. Darin ward Min Vader ehrt,

un findt nids an Mi... dat ji peel Frucht bringen doht,

31. Awer, up dat de Welt er- un Min Jüngers ward.

kennen deiht, dat Jf den Vader 9. Gliet as Mi Min Vader

leef hef, un dat Jť ſo doh, as leef hett , alſo hef It ju lcef .

Mi de Vader gebaden hett , ſtaht Blievt in Min Leev .

up, un latung vun hier gahn. 10. Wenn ji Min Gebot holt ,

Joh. 10 , 18. ſo blievt ji in Min Leev,

Dat 15. Kapitel.
gliek as jk Min Vader Sin Ge

bote holn doh, un blicy in Sin

JE
k bün de wahre Wienſtock, Leev.

un Min Vader is de
11. Düt re ' jk to ju, up dat

Wiengarner. Min Freud in ju blieven deiht,

2. En jede Wienrev an Mi, un ju Freude vulkamen ward .

de nidh Frucht bringt, ward He 12. Dat is Min Gebot, dat ji

wegnehmen ; en jede , de ju ünner enanner leef hebbt, gliek

Frucht bringt , ward He rein ( as ju leef bef. Mart. 12, 31 .

maken , dat ſedat ſe mehr Frucht 13. Nüms hett gröttere Leev

bringen deiht. as de, dat he ſin Leven lett för

3. Ji ſünd nu rein um dat ſin Frünn. Joh. 3, 16. 10, 12.

Wort willen, dat Jť to ju ſeggt 14. Ji ſünd Min Frünn, wenn

hef. ji doht, wat ik ju gebeeden doh .

4. Bliept in Mi, un gk bliev Joh. 8, 31 .

Gliek as de Wienrev 15. gk ſegg ju vun nu an nich ,

keen Frucht bringen kann vun ſit dat ji Knechts ſünd ; denn en Riecht

ſülbn , wenn ſe nich an den Wien- weet nich , wat ſin Herr dciþt.

ſtock blift ; alſo ok ji nich , Ju awer hef gt jeggt, dat ji

wenn ji nich in Mi blieven doht. Frünn ſünd; denn Allns, wat Jť

5. Ik bün de Wienſtock, ji ſünd hef vun Min Vader hört , hef JE

de Wienreven. Wer in Mi blieven ju kund dahn.

deiht, un Jt in em , de bringt 16. Ji bebbt Mi nich utwählt,

veel Frucht; denn ahn Mi künnt ſonnern gt hef ju utwählt , un

ji nids dobn . 2. Ror. 3, 5. anordnet, dat ji hengaht, un Frucht

6. Wer nidh in Mi blieven deiht, bringt, un ju Frudt blieven

un

in ju.



188
Cv. Johannis 15. 16.

deiht, up dat, wenn ji den Vader | 26. Wenn awer de Tröſter kamen

beden doht in Min Namen, He ward, den It ju ſchicken warr vun

ju dat gift. Matth . 28 , 19. den Vader , dc GEiſt vun de

17. Dat befehl ik ju , dat ji Wahrheit, de vun den Vader ut

ju ünner enanner leef hebbt. gahn deiht, de ward tügen dun Mi.

18. Wenn ju de Welt haſſen 30h, 14; 26. lut. 24,49. Apoft. 1 , 4 .
27. Un ji ward of tügen ; denn

deiht, ſo weet ji, dat je Mi vör
ji ſünd vun Anfang bi Mi meſt.

ju haßt hett . Joh. 7, 7.
Apoft. 1 , 8. 6 , 32.

19. Weert ji vun de Welt, ſo

harr de Welt dat Ehrige leef ; Dat 16. Kapitel.

wiel ji awer nich vun de Welt

ſünd, ſonnern Ik ju vun de Welt
1. Düt hef ik to ju rebt,

dat ji ju nich argert .
utwählt hef, barum haßt ju de

2. Se ward ju in den Bann
Welt. 1. Joh. 4, 6. Joh. 17, 14.

John . Dar kummt awer de Tied ,

20. Denkt an Min Wort, dat dat, wer ju dod makt, meenen

gť ju ſeggt hef: De Knecht is ward, he Šeiht GOtt en Deenſt

nich grötter as ſin Herr. Hebbt sarmit.
Matth. 10, 17.

ſe Mi verfolgt, ſo ward ſe ju of Matth. 24, 9. Mart.18, 9. lut. 21. 12.

verfolgen ; hebbt ſe Min Wort 3. Un düt ward je ju darum

holn , ſo ward ſe ju Wort of dohn, dat ſe weder Min Vader

holn . noch Mi kennen Coht .

Matth. 10, 24. lut. 6, 40. Joh. 13, 16. 4. Awer Süt hef Ik to ju redt,

21. Awer dat Auns warð ſe up dat, wenn de Tied kamen ward,

in dohn in Min Namen willen ; dat ji daran denkt, dat ik ju

denn ſe kennt Den nich, de Mi dat ſeggt hef . Düt awer hef Ik

ſchickt hett . ju vun Anfang nich ſeggt; denn

22. Wenn Jk nich kamen weer, Ik weer bi ju .

un harr ſe dat ſeggt, ſo harrn je 5. Nu awer gah Ik hen to Den ,

keen Sünn; nu awer künnt ſe de Mi ſchickt hett, un Nüms mank

nicks vörwenden , ehr Sünn to ju fragt Mi : Wo geihſt Du hen ?

entſchülligen. 6. Sonnern, wiel Jk düt to ju

23. Wer Mi haſſen deiht , de redt hef , is ju Hart vull vun

haßt ok Min Vader . Trurigkeit warn .

24. Harr Ik nich de Warke dahn 7. Awer Ik regg ju de Wahr:

mank ſe, de keen anner dahn hett, heit: Dat is gut för ju , dat je

ſo harrn ſe keen Sünn ; nu awer hengahn doh. Denn wenn If nich

hebbt ſe dat ſehn, un haſst doch hengahu dä, ſo kummt de Tröſter

beide, Mi un Min Vader. nich to ju. Wenn gk awer hen

25. Up dat erfüllt ward de gahn doh , will gk Em to ju

Joh. 8, 46. 14, 16. 26.Spruch , in ehr Geſet jchreven : ſchicken .
8. Un wenn Defülbe famen

Se haßt Mi ahn Drſak. “

Pf. 35 , 19. 91. 69, 5. Ideiht, ward He de Welt ſtrafen ,
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wegen de Sünn, un wegen de Ge- /dat He ſeggen deiht : „ Na en

rechtigkeit, un wegen dat Gericht; lütte Wiel ? Wi weet nich, wat

9. Wegen de Sünn, dat ſe nich He ſpreken deiht .

an Mi glöpt ; 19. Do mark JEſus , dat je

10. Wegen de Gerechtigkeit awer, Em fragen wuľn, nn ſprok to ſe :

dat Ik to den Vader gahn doh, Darvun fragt ji ünner enanner,

un ji Mi vun nu an nich ſeht; dat It jeggt hef : Na en lütte

11. Wegen dat Gericht, dat de Wiel ward ji Mi nich ſehn , un

Fürſt vun düſſe Welt richtet is . awer na en lütte Wiel ward ji

Joh. 12, 31. 14, 30.

12. Ik hef ju noch veel to
Mi ſehn ?

ſeggen ; awer ji künnt dat nu nich . 20. Wahrlich, wahrlich Jk ſegg

dregen . 1. Kor. 8, 1 .
ju : Ji ward weenen un hulen ,

13. Wenn awer de anner, de awer de Welt ward ſit freun ; ji

GEiſt vun de Wahrheit, tamen awer ward trurig fien, doch ju

ward, de ward ju den Weg in alle Trurigkeit ſchall to Freud warrn .

Wahrheit föhrn . Denn He wait 21. En Fru, wenn ſc gebären

nich vun Em Sülbn reden ; ſonnern deiht , ſo is ſe trurig, denn ehr

wat He hörn ward, dat ward Stunn is kamen : wenn ſe awer

He reden ; un wat tokünſtig is, dat Kind gebaren hett, denkt ſe

dat ward He ju verkünnigen . nich mehr an de Angſt, vun wegen

Joh. 14, 26. 1. Joh . 2, 17. de Freud, dat de Miních to Welt

14. Deſülve ward Mi verklären ; gebaren is .

denn vun dat Minige ward He 1. Moj. 3, 16. Jej . 26 , 17.

dat nehmen, un ju verkünnigen . 22. Un ji hebbt nu ok Trurig

15. Auns wat de Vader hett , keit ; awer Ik will ju wedder ſehn,

bat is Min. Darum hef un ju Hart ſchall fik freun , un

jeggt : He ward dat vun dat in Freud call Nüms vun ju

Minige nehmen , un ju verkünnigen . nehmen. Jeſ. 35, 10.

Joh. 17, 10.

16. Na en lütte Wiel ward ji
23. Un an denſülvn Dag ward

Mi nich ſehn ; un
ji Mi nicks fragen . Wahrlich,

lütte Wiel' ward ji Mi ſehn ; Sen Vader wat beden ward in
wahrlich, Ik leggju : Wenn ji

denn Ik gah to den Vader.

Joh. 7, 33. 18, 33 .
Min Nam , ſo ward He ju dat

17. Do ſproken weke mank Sin geven .
Joh. 14, 20. Mart. 11 , 24.

Jüngers ünner enanner : Wat is 24. Bet hierher hebbt ji um

bat, dat He to uns ſeggen deiht : nicks beden in Min Nam . Bedt,

„Na en lütte Wiel ward ji Mi ſo ward ji nehmen , dat ju Freud

nich ſehn, un awer na en lütte vullkamen is . 3oh. 15, 11.

Wiel ward ji Mi ſehn , un dat 25. Düt hef It 'to ju redt

It to den Vader gahn doh ? " dörch Gliekniſſe. Dar fummt

18. Do ſproken ſe : Wat is dat, | awer de Tied, dat ik nich mehr

un awer na en
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dörch Gliekniſſe mit ju reden | Himmel, un ſprok : Vader , de

warr, ſonnern ju frie herut ver- Stunn is dar, dat Du Din Söhn

künnigen vun Min Vader. verklären deihſt, up dat Din Söhn

26. An denſülbn Dag ward ji Di ok verklärt.

beden in Min Nam . Un gt 2. Gliek as Du Em Macht geven

ſegg ju nich , dat ik den Vader heſt öwer alns Fleeſch, up dat He

för ju beben will. Joh. 14 , 20. dat ewige Leven geven deiht alle,

27. Denn He Sülbn , de Vader, de Du Em geven beſt. Matth. 11, 27.

hett ju leef, darum , dat ji Mi 3. Dat is awer dat ewige Leven,

leef hebbt, un glöven doht, dat It dat ſe Di, dat Tul alleen wahro

vun GOtt utgahn bün. GOtt büſt, un den Du ſchickt heſt,
Joh . 14, 21. 17, 8. 25.

JEſus Chriſtus, erkennen doht .
28. Jk bün vun den Vader

4. Jť hef Di verklärt up de
utgahn , un in de Welt kamen ; Eer , un vullbrodt dat Wark, dat

wedderum verlat gť de Welt, un Du Mi upgeven heſt, dat gtdat

gah to den Vader. Joh. 13, 3 .

dohn ſchall. Joh . 4, 34.

29. Sprekt to Em Sin Jün
5. Un nu verklär Mi, Du

gers : Süh, nu redeſt Du frie Vader, bi Di Sülbn, mit de

herut, un ſeggſt keen Gliekniſſe. Klarheit
, de jt bi Di harr, be

30. Nu weet wi , dat Du alle pör še Welt weer.

Dinge weten deihſt, un brukſt
Joh. 1 , 1. 8, 58. 10, 30.

nich, dat Di een fragen deiht. 6. It hef Din Nam apenbart

Darum glövt wi, dat Du vun de Minſchen , dc Du Mi pun

(GOtt utgahn büft. Joh. 21, 17.
de Welt geven heſt. Se weern

31. JEjus antwort ſc : Glövt Din, un Du heſt ſe Mi geven,

ji nu ?

un ſe hebbt Din Wort beholn.
32. Scht , de Stunn kummt,

un is al kamen, dat ji terſtreut Du Mi geven heſt , vun Di is.
7. Nu weet je, dat Allns, wat

ward, jedereen in dat Sine, un

ward Mi alleen laten ; awer gf 8. Denn de Wör', de Du Mi

bün nich alleen, denn ' de Vader geven heſt, hef Jť ſe geven ; un

is bi Mi.
Zad). 13, 7 . ſe hebbt dat annahmen, un wahr

Matth. 26, 31. Mart. 14, 27. Joh. 8, 16. haftig inſehu, dat Šť vun Di

33. Düt hef It mit ju redt , utſchickt bün, un ſe glövt, dat Du

dat ji in Mi Freden hebbt . In Mi ſchickt heſt . Joh . 16, 27. 30 .

de Welt hebbt ji Angſt; awer 9. Jt be' vör ſe, un be ' nich

weſ't man ſtill, Jť hef de Welt öwer- vör de Welt , ſonnern vör de, de

wunden . Joh. 14 , 127. Röm. 5, 1 . Du Mi geven heſt; denn ſe ſünd

Eph. 2, 14. Kol. 1 , 20. Jej . 35, 4. Din .
Joh. 6, 37.

Dat 17. Kapitel. 10. Un Allus , wat Min is , dat

is Din , un wat Din is , dat is
1 .

Düüt ſä JEſus , un hep Min; un Jt bün in ſe verklärt.

Sin Ogen up na den Joh . 16, 15 .
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war.

11. Un ik bün nich mehr in glieť as Du, Vader, in Mi, un

de Welt, ſe awer ſünd in de Welt , gk in Di ; dat ok ſe in Uns

un Ik kam to Di. Hilli Vader, eens ſünd, up dat de Welt glöven

crhol ſe in Din Nam, de Du deiht, dat Du Mi ſchickt heſt.

Mi geven heſt, dat je eens ſünd,
Gal. 3, 28.

gliek as Wi. 22. Un gk hef ſe geven de
Foh. 10, 30.

12. Solang as Je bi je meer in Herrlichkeit, de Du Mi geven heſt,

de Welt, erheel It ſe in Din
dat je eens fünd, gliek as Wi

Apoſt. 4, 82eens fünd.
Nam. De Du Mi geven heſt,

de hef Ik bewahrt, un is teen
23. gk bün in ſé, un Du in

Mi, up dat ſe vulkamen ſind in
vun ſe verlarn, ahn dat verlarn
Kind, up dat de Sdrift erfüllt ccns , un de Welt erkenn' deiht,

dat Du Mi ſchickt heſt, un je
30h. 6, 39. B1. 109, 8.

13. Nu awer kam It to Di, leef heſt, gliek as Du Mi leef

1. Kor. 6, 17.

un re' düt in de Welt, up dat hebben deibſt.
24. Vader , Ik will, dat , wo

ſe in ſik hebbt Min Freud vull
Ik bün, ok de bi Mi ſünd, de

kamen . Joh. 15 , 11 .

14. Je hef ſe geven Din Wör, Min Herrlichkeit ſeht, de DuDu Mi geven heſt, up dat ſe

un de Welt haßt ſe ; denn je Migeven helt; denn Du heſt.Mi

ſünd nich vun de Welt, as denn
leef hatt , bevör de Welt gründt

Jť ok nidh vun de Welt bün .
Joh. 12, 26 .

15. Ik be'nich, dat Du le 25. Gerechte Vader, de Welt

vun de Welt nehmen ſchaſt, ſon- kennt Di nich; Ik awer kenn Di

nern dat Du ſe bewahrn deihſt un süſſe erkennt, dat Du Mi

vör dat Ömel. 2. Theſſ. 3, 3 .

( chickt heſt.

16. Se ſünd nich vun de Welt , 26. Un gf bef ſe Din Nam

gliek as Ik ok nich vun de Welt bün. apenbart, un will ſe em apen

17. Hillig ſe in Din Wahrheit, |barn , up dat de Leev , mit de Du

Din Wort is de Wahrheit. Mi leef hebben deihſt, weſ in

Joh. 8 , 40.

18. Glick as Du Mi idicet fe , un Jť in ſe .

heſt in de Welt, ſo ſchick gť je Dat 18. Kapitel.

of in de Welt .

DO
0 JEſus düt redt barr,

19. Jk hillig Mi Sülön för gung Heit mit Sin

ſe , up dat ok ſe billig makt ſünd Jüngers öwer de. Bek Kidron ;

in de Wahrheit.
dar weer en Garn , dar gung

1. Kor. 1 , 2. 30. br. 2, 11 .

JEſus un Sin Jüngers in .
20. gk be awer nich alleen Matth. 26, 36. Mart. 14, 32. 2.Sam. 15,23.

för ſe, jonnern of för de, de 2. Judas awer, de Em verraden

dörch ehr Wort an Mi glöven dä, wuß denļOrt of ; denn Jeſus

Ivard , Joh. 20, 31. kecm öfters dar mit Sin Jüngers

21. Up dat ſe alle cens ſünd, I toſam . Lut. 21 , 37.

war.

1 .



190 Ev. Johannis 18.

bi ſe .

3. As nu Judas mit ſik nahmen Hannas, de weer Raiphas ſin

harr den Hupen, un de Hohen- Fru ehr Vader, de düt Jahr Hohe

preſters un Phariſäers ehr Deeners , preſter weer .

kummt he darhen mit Fackeln, Matth. 26, 57. Mart. 14, 58. Lut. 22, 54.

Lampen, un Waffen . Matth. 26, 47.
14. Dat weer awer Kaiphas,

4. As nu JEſus weten dä Alns,
de de Juden raden dä , dat weer

dat Em toſtöten ſcull, gung Hegut
, dat en Minſdh umbrocht war

för dat Volk. Joh . 11 , 50.

rut, un ſprok to ſe : Wen ſött ji ?
15. Simon Petrus awer folg

5. Se antworten Em : JEjus Jeſus na , un en anner Jünger.

vun Nazareth. JEfus ſpricht to Düſſe Jünger weer den Hohen

ſe : Ik bün dat. Judas awer, preſter bekannt , un gung mit

de Em verraden dä, (tunn of Scjus rin in den Hohenpreſter

ſin Pallaſt.

6. As nu JEſus to ſe ſprok : 16. Petrus awer ſtunn buten

„Jt bün dat, “ weeken ſe torügg, vör dat Dohr. Do gung de anner

un fullu dal up de Eer.
Jünger, de den Hohenpreſter be

7. Do frog He ſe nochmal: kannt weer, rut, un ſprok mit de

Wen ſökt ji ? Se awer ſproken : Dohrwächterſd ), un föhr Petrus rin .

JEſus vun Nazareth. Matth. 26, 69 .

8. JEſus antwort : Ik hef ju 17. Do ſproť de Deern, de

ſeggt, dat jk dat bün. Sökt ji Dobrwächterſch, to Petrus : Büſt

denn Mi, ſo lat düſſe gahn. du nich ok een vun düſſen Min

9. (Up dat dat Wort erfüllt ichen Sin Jüngers? He ſprok :

war , wat He ſeggen dä : St It bün dat nich.

hef keen vun de verlarn, de Du
18. Dar ſtunn awer de Senechten

Mi geven heſt.")
un Deeners, un barrn en Füer

10. Do harr Simon Petrus en vun Holtkahln anmakt, denn dat

Swerdt , un he trock dat ut , un weer kold, un ſe warmden ſit .

ſlog na den Hohenpreſter ſin Petrus awer ſtunn bi ſe , un

Knecht, un hau Em ſin rechte

Ohr af; un de Knecht heet Malchus.
19. Awer de Hohepreſter frog

Matth. 26, 61. Mart. 14,47. lut. 22, 60. JEſus na Sin Jüngers un na

11. Do ſprok Jejus to Petrus: Sin Lehr.

Stek din Swerdt an ſin Stä. 29. JEſus antwort em : Ik hef
Schall It den Kelch nich brinken, frie öffentlich redt vör de Welt.

den Mi Min Vader geven hett ? Ik hef alle Tied lehrt in de

Matth. 20, 22. Þf. 110, 7. Scholun in den Tempel, dar
12. Dat Volt awer, un de alle Juden toſamen kamt, un hef

Oberhauptmann, un de Juden niđa int Verborgene redt .

ehr Decners neemen JEſus , un lut. 2,46. 4 , 14. 15. Joh. 7, 14. 26.

bunn ' Em . Matth. 26, 57. Mart. 14,53. 21. Wat fragſt du Mi barna ?

13. Un föhrn Em toeerſt tol Frag de darna, de hört hebbt ,

rechte warm ſit.
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wat It to ſe redt hef : füh , de- Em na ju Geſetz. Do ſproken

fülbn weet, wat Ik ſeggt hef. de Juden to Em : Wi dörft

22. As He awer dat reden dä, Nüms dod maken ; Joh . 19, 6 .

geev een vun de Deeners , deſ 32. (Up dat erfüllt war JGjus

darbi ſtunn, JEſus en Slag int Sin Wort, dat He ſä, as He

Geſicht un ſprok : Schaſt Du den andüden dä, wat för en Dod He

Hohenpreſter ſo antworten ? ſtarven war.)

1. Rön. 22, 24 . Matth. 20, 19. Mart. 10, 83. Luk. 18, 32,

23. JEſus antwort : Hef gť 33. Do gung Pilatus wedder

öwel redt, ſo bewieſ', dat dat bös rin in dat Richthus, un reep JE

is ; hef Jk awer recht redt, warum ſus, un ſprok to Em : Büſt Du

ſleiſt du Mi denn ?
de Juden ehr König ?

24. Un þannas ſchick Em bun’n Matth. 27, 11. Lut. 28, 8.

to den Hohenpreſter Kaiphas. 34. JEſus antwort : Redſt du

25. Simon Petrus awer ſtunn dat pun di ſülbn ? oder hebbt

un warm ſik. Do ſproken ſe to anner di dat vun Mi ſeggt ?

em : Büſt du nich een pun Sin 35. Pilatus antwort: Bün ik

Jüngers ? He leugnen dat awer, en Jud ? Din Volk un de Hohen

un ſprok : Jť bün dat nich . preſters hebbt Di mi öwerlevert.

Matth . 26, 58. 69. Wat beſt Du bahn ?

26. Spriđkt een vun den Hohen- 36. JEſus antwort: Min Rieť

preſter ſin Kinechts, en Fründ vun is nich vun düſſe Welt. Weer

den, den Petrus dat Dhr afhaut | Min Rieť vun düſſe Welt, Min

harr : Seeg ik di nich in den Deeners warn darför fämpfen , dat

(Barn bị tin ?
It de Juden nich öwerlevert war ;

27. Do leugnen Petrus noch awer nu is Min Nief nich vun hier .

mals ; un alsbald kreih de Hahn. 3oh. 6, 15 .

28. Do föhrn ſe Jeſus vun 37. Do ſpro Pilatus to Em :

Kaiphas vör dat Richthus. Un So büſt Du doch en König ? JE

dat weer fröh Morgens. Un ſe ſus antwort : Du ſeggſt dat, Ik

gungen nich in dat Richthus, up bün en König. Ik bün darto

dat je nich unrein warn, ſonnern gebarn un in de Welt kamen, dat

Oſtern cten kunn' . Ik de Wahrheit betügen ſchall.

Matth 27, 2. Mark. 15, 1 . Wer ut de Wahrheit is , de hört

29. Do gung Pilatus to ſe Min Stimm . 1. Tim. 6 , 13.

rut, un ſprok: Wat bringt ji vör 38. Sprickt Pilatus to Em :

Klag' gegen düſſen Minſch ? Wat is Wahrheit? Uu as he dat

30. Se antworten un ſprofon jeggt harr, gung he wedder rut

to Em : Weer düſſe nich en Öwel- to de Judén, un ſprickt to ſe : gt

bäder, wi harrn Em di nich ut- finn keen Schuld an Em.

levert . Matth . 27, 23. Mart. 15, 14. Luf . 23, 14.

31. Do ſprok Pilatus to je : 39. Ji hebbt awer en Gewohn

So nehmt ji Em hen , un richtheit, dat it ju een up Oſtern los
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1. DO

geven doh ; wüllt ji nu, dat ik | 9. Un gung wedder rin in dat

ju de Juden ehrn König los Richthus , un ſprickt to JEfus :

geven ſchall ? Matth. 27, 15. Woher büſt Du ? Amer Jeſus geen

40. Do ſchreegen ſe wedder alls em keen Antwort. Joh. 18, 33.

toſam , un ſproken : Nich düſſen, 10. Do ſprok Pilatus to Em :

ſonnern Barabbas ! Barabbas Spriđſt Du nich mit mi ? Weeſt

awer weer en Mörder. Du nich, dat ik Macht hef, Di

Matth. 27, 20. Mart. 15, 11. Luf . 23, 18.
to krüzigen, un Macht hef, Di

Dat 19. Kapitel.
los to geven ?

11. JEſus antwort : Du harrſt

10 neem Pilatus JEſus, teen Macht öwer Mi, wenn ſe

un geißel Em .
di nich vun baben geven weer ;

Matth. 27, 26. 27. Mart. 10, 34. 15, 15,

2. Un de Kriegsknechts flochten darum , de Mi di öwerlevert hett ,

en Kron vun Dorn, un ſetten de hett gröttere Sünn .

ſe up Sin Kopp, un trocken Em 12. Vun bar an ſöch Pilatus,

en Purpurkleed an . Matth. 27, 29. woans be Em los laten kunn.

3. Un ſproken : Weſ gröt, leeve De Juden awer ſchreegen, un

Judenkönig ! un ſlogen Em int ſproken : Lettſt du düſſen los , jo

Geſicht. Matth. 26 , 67. büſt du den Kaiſer ſin Fründ

4. Do gung Pilatus wedder nich ; denn wer ſit to'n König

rut, un ſprok to ſe: Seht, it föhr maken deiht, de is gegen den Raijer.

Em rutto ju, dat ji crkennen 13. As Pilatus dat Wort hörn

doht, dat iť keen Schuld an Em dä, föhr he JEſus rut, un ſett

finn doh . ſit up den Richtſtohl, an de Stä,

5. Alſo gung JEfus rut, un de dar heet Steendeel up fye
drog en Dornfron un en Purpur- bräiſdh awer Gabbatha.

mantel. Un he ſprok to je : Seht, 14. Dat weer awer de Rüſtdag

wat is dat en Minich ! up Oſtern, um de fößte Stunn .

6. As Em de Hohenpreſters un un he ſprickt to de Juden : Sebt,

de Deeners ſeegen, ſchreegen ſe , dat is ju König !

un ſproken : Krüzig! krüzig ! Pila 15. Se ſchreegen awer : Weg,

tus ſprickt to ſe : Nehmt ji Em
weg mit Den ! Kürüzig Em ! Spridt

hen, un krüzigt Em ; denn iť finn Pilatus to ſe : Schall ik ju König

feen Schuld an Em .
früzigen ? De Hohenpreſters ant

7. De Juden antworten em : worten : Wi hebbt keen König, as

Wi hebbt en Geſet, un na dat den Kaiſer.

Geſet ſchall He ſtarven ; denn He

bett Sik Sülbn to GOtt Sin
16. Do öwergev he Em, dat

He krüzigt war. Se neeinen

Söhn makt.

3. Moj. 24, 15. 16. 5. Moj 18, 20.
awer JEſus, un föhrn Em hen.

8. Ao Pilatus dat Wort hörn 17. Un He drog Sin Serüz , un

dä, freeg he noch mehr Angſt; gung rut na dc Stä, de dar heet :



Ev. Johannis 19.
193

en

Schädelſtä, wat heet up Hebräiſch : Kleophas ſin Fru, un Maria

Golgatha. Matth . 27, 88 . Magdalena.

18. Dar früzigten ſe Em , un 26. As nu JEjus Sin Moder

mit Em twee annere up jede Sied ſeeg, un den Jünger, de darbi

vun Em een, JEſus awer merrn ſtunn, den He leef harr, ſpriđt

mank. He to Sin Moder: Fru, füh ,

19. Pilatus awer ſchreev en dat is din Söhn !

Öwerſchrift un ſett ſe up datKrüz, 27. Darna ſpriđt He to den

un weer ( chreven : „JEfus vun Jünger : Süb, dat is din Moder !

Nazareth, de Juden ehr König ! " Un vun de Stunn an neem de

20. Düſſe Ömerſchrift lej'ten veele Jünger ſe to ſit.

Juden; denn de Stä, dar Jeſus . 28. Darna, as JEfus weten

trüzigt war, weer neeg bi de Stadt. dä, dat Allns vudbrocht weer,

Un dat weer ſchreven in hebräiſche, up dat de Schrift erfüllt war,

griechiſche un latinſche Sprak.
ſprict He : Ik bün döſtig !

21. Do ſproken de Juden ehr 29. Dar ſtunn en Fatt vuu Etig.

Hohenpreſters to Pilatus: Schriev Se awer füüten en Swamm mit

nich : „ De Juden chr König,"
Etig , un la'n den um

ſonnern, dat He ſeggt hett: „ ItYlop, un beelu Em dat an den

bün de Juden ehr König . "
Mund. Pl. 69, 22.

22. Pilatus antwort : Wat ik
30. As nu JEfus den Etig to

ſchreven hef, dat hef ik idhreren. Sik sahm harr, ſprok He : „ Dat

23. De Kriegsknechts awer, as
is vulbrocht, " un leet den Kopp

je Chriſtus küzigt harrn, neemen dalhangen, un weer dod .

je Sin Kleder, un maken deer 31. De Juden awer, wiel dat

Deele, en jeden Kriegsknecht een
Rüſtdag weer, dat de lieknams

Deel, darto den Rock. Dé Rod nich den Sabbat öwer an dat

awer weer nich neiht , vun baben Krüz blieven dän , (denn düſſe

an wept dörch un dörch .
Sabbatsdag weer en grote Fier

Matth. 27, 35. Mart. 15 , 24. dag) beden ſe Pilatus, dat ehr

24. Do ſproken ſe ünner en Been braken, un je afnahm warn .

anner : „ Lat uns den nich twei- 32. Do keemen de Kriegsknechts,

ſnieden , ſonner darum lotten, un broken den eerſten de Been, un

wer Em hebben ſchau ," up dat er- denn den annern , de mit cm krüzigt

füllt war de Schrift, de dar ſeggt : weer.

,, Se hebbt Min Kleder mank 33. As ſe awer to JEſus keemen,

ſit deelt , un hebbt um Min Rock as ſe feegen , dot He all dod weer,

dat Lott ſmeten . " Düt dän de broken ſe Em de Been nich ;

Rriegsknechten. 34. Sonnern een vun de Kriegs

25. Dar ſtunn awer bi dat knechten mak Sin Sied apen mit

Krüz JEſus Sin Moder , un en Lanz , un gliek darup krem

Sin Moder ehr Sweſter, Maria, Blot un Water rut.

13
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35. Un de bat ſehn hett, de hettna dat Graf, un ſüht, dat de Steen

dat betügt , un ſin Tügnis is vun dat Graf weg weern .

wahr ; un deſülve weet, dat he Matth. 28 , 1 . Mart. 16, 1. fut . 24, 1.

de Wahrheit ſeggen deiht , up dat 2. Do löppt ſe, un kummt to

ok ji glöven doht . Simon Petrus, un to den annern

36. Denn düt is geſchehn, dat Jünger, den JEſus leef harr, un

de Schrift erfüllt war : „Ii ſchüllt ipriđt to ſe : Se hebbt den HErrn

Em feen Knaken entwci breken ." Wegnahm ut dat Graf, un wi

2. Moj. 12, 46 .
weet nich, wo je Em henleggt

37. Un noch eenmal jpriđt en hebbt.

anner Shrift : „ Sc ward jehn, |' 3.Do gung Petrus un de anner

in weken ſe ſtaten hebbt."
Jünger rut, un kecmen an dat

Zach. 12, 10. Offb. 1 , 7.

38. Darna be' Joſeph vun Ari- Graf.
Lut. 24, 12 .

mathia, deen Jünger dun JEjus 4. De beiden leepen awer toſamen ,

weer , Pilatus, doch heemlich ut un de anner Jünger leep vörut ,

Furcht vör de Juden, dat he much flinker as Petrus, un keem toeerſt

JEſus Sin lieknam afnehm . na dat Graf.

Un Pilatus verlöv em dat. Dess
5. Kieft rin , un ſüht dat Linnen

wegen keem he, un neem Jejus leggt ; he gung awer nich rin .

Sin Licknam af .
6. Do keem Simon Petrus em

39. Dar tcem awer of Nito- na , un gung rin in dat Graf , un

demus, de vörnals bi de Nacht lüht dat Linnen leggt ,

to JEfus kam weer , un broch
7. Un dat Sweetdok, dat JEſus

Myrrhen un Aloe mank cnanner, um den Ropp bun'n weer , nich

bi hunnert Pund .
bi dat Linnen leggt , ſonnern up

Joh. 3 , 2. Matth. 2 , 11 . de Sied toſamen wickelt an en

40. Do neemen ſe jEjus Sin beſonnern Ort. 30h . 11 , 44

Lieknam , un bun'n Em in linnen 8. Do gung of de anner Jün

Döker mit Spezerien, as de Juden ger rin, de toeerſt na dat Graf

to begraven pleggt . kamen weer, un ſceg, un glöv dat.

41. Dar weer awer an de Stä , 9. Denn ſe wuſſen de Schrift

wo He krüzigt war, en Garn, un noch nich, dat He vun de Doden

in den Garn en nie Graf , in upſtahn muß.

dat vörher noch Nüms leggt weer. 10. Do gungen de Jüngers

42. Darhen lä’n ſe Jeſus, wedder na Hus.

wegen de Juden ehrn Rüſtdag, 11. Maria awer ſtunn vör dat

wiel dat Graf neeg bi weer . Graf , un ween buten .

weenen dä, kiek ſe na dat

Dat 20 , kapitel.
Graf rin,

een vun de Sabbats 12. Un füht twee Engels mit

fummt MariaMagdalena witte Kleder ſitten , een to'n

fröh , as dat noch düſter weer, Kopp-Enn, den annern to Föten,

As je

nu

1. A "
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Em haln.

wo je JEſus Sin Lieknam ben- | leet He ſe de Hann un Sin Sied

leggt harrn. Matth. 28, 5. 6. Mark. 16, 5. ſehn . Do warn de Jüngers

13. Un deſülbn ſproken to ſe : froh , dat ſe den HErrn ſeegen .

Fiu, wat weenſt du ? Se ſpricht 21. Do ſprok JEfus awermals
1. Joh. 1, 1 .

to ſe : Se hebbt min HErrn weg: to je: Freden weſ mit ju! Gliek

nahm, un ik weet nich , wo ſe
as Mi de Vader ſchickt hett , ſo

Em henleggt hebbt.
ſchick jk ju . Jej. 61, 1. Joh . 17 , 18.

14. Un as je dat ſeggen dä,

dreih ſe ſit rum, un füht JElus blaſ? He je an , un ſpriđt to je :
22. Un as He dat leggen dä,

ſtahn, un wuß nich, dat dat JE: Nehmt hen den billigen GEiſt!
jus weer . Matth. 28, 9. Mart. 16 , 9.

23. Weken ji de Sünden crlaten

15. Spriđt JEſus to ſe : Fru,
wat weenſt du? Wen födhſt du doht , dé ſünd ſe erlaten , un

Se meent, dat weer de Garner, weken ji ſe beholn doht, de ſünd

Matth. 16, 19. 18, 18.

un ſprickt to em : Herr, heſt du ſe beholn.

Em wegdragen , ſo legg mi, mo
24. Thomas awer, een vun de

heſt du Em henleggt ?" ſo will it Twölf, de dar heet Tweſchen, weer

nich bi ſe , as JEſus keem .

16. Sprid JEſus to ſe : Maria ! 25. Do ſä’n de annern Jüngers

Do dreih le fit um, un ſpriđt to em : Wi hebbt den HErrn

to Em : Rabbuni, dat heet Meiſter. Tehn. He awer ſprok to ſe :

17. Sprickt JEfus to je : Fat Dat weſ denn, dat ik in Sin

Mi nich an ; denn Ik bün nod Hann ſehn dob de Nagelmals , un

nich upfahrn to Min Vader. Gah legg min Hann in Sin Sied ,

awer hen to Min Bröders, un
wil yk dat nich glöven .

Joh. 19, 34.

ſegg ſe : It fahr up to Min 26. Un na acht Dag weern

Vader un to ju Vader, to Min awermals Sin Jüngers darbinnen,

GOtt in to ju GOtt. un Thomas mank ſe . Rummt

Pf. 22, 28. Ebr. 2, 11. 12

18. Maria Magdalena Kummt, JEfus, as de Döhrn toſlaten

un verkünnigt de Jüngers : gt weern , un tritt merrn rin , un

hef den HErrn ſehn , un düt hett ſprickt : Freden weſ mit ju !

He to Mi ſeggt.
27. Darna ſprickt He to Thomas:

Marf. 16, 10. 1. Moj. 82. 30. Gif din Finger her, un ſüh Min

19. An den Abend awer vun Hann an; un gif din Hand her,

denſülbn Sabbat , as de Zün- un legg ſe in Min Sied ; un

gers verſammelt un de Döhrn wef nich unglödig, ſonnern glövig.

ſlaten weern ut Furcht vör de 28. Thomas antwort, un ſprok

Juden , keem JEſus , un träſto Em : Min HErr, un Min

midden rin , un ſprok to ſe : Freden GOtt !
1. Rön . 18 , 39.

weſ mit ju ! Lut. 24, 36 . 29. Sprickt JEſus to Em :

20. Un as He dat jeggen dä, | Wiel du Mi ſehn beſt, Thomas,

13*
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ſo glövſt du. Selig ſünd, de nich | JEſus leef barr, to Petrus : Dat

ſeht , un doch glövt . 1. Betr. 1, 8. is de HErr . As Simon Petrus

30. Dk veele anner Teten dä hörn dä, dat de HErr dat weer,

JEſus vör ſin Jüngers , de nich görthe dat Hemd um fik (denn

ſchreven ſünd in düt Bok. he weer nakelt) , un ſmeet fik in

31. Düſſe awer ſünd ſchreven , den See.

up dat ji glöden doht, JEſus is 8. De annern Jüngers awer

de Chriſt, GOtt Sin Söhn , un teemen up dat Schipp ( denn ſe

dat ji dörch de Glov bat Leven weern nich wiet vun'nvun'n Land,

hebbt in Sin Nam . 1. Joh. 6 , 18. jonnern ungefehr twee hunnert

Dat 21. Kapitel. Eln wiet af ,) un trođen dat Nett

mit de Fiſch.
1 .

D
arna apenbar JEfus Sik 9. As ſe nu utſtiegen dä’n up

awermals Sin Jüngers dat Land, jeegen ſe Köhln leggt,

an den Sec bi Tiberias. HC
un Fiſch darup , un Brot.

apenbar Sit awer alſo .
10. Sprickt JEſus to ſe : Bringt

2. Dar weern bi enanncr Si

her vun de Fiſd , de ji nu fun
mon Petrus, un Thomas, de dar

gen hebbt .

heet Twelchen , un Nathanacl, vun
11. Simon Petrus ſteeg rin, in

Kana ut Galiläa, un Zebedäus trođ dat Nett up dat Land, vull

ſin Söhns , un annere twee vun grote Fiſch, hunnert un dree uu

Sin Jüngers.

3. Sprict Simon Petrus to ſe: reet dat Nett doch nichtwei
.

föftig . Un obgliek dar ſo veele weern ,

It will hen to fiſchen gahn . Se
12. Spriđt JEſus to ſe : Kamt

ſprofen to ein : So wült mi mit
un holt de Mahltied . Nüms awer

di gahn. Se gungen rut,un ſtegen mank de Jüngers dörf Em fragen:
glief in dat Schipp , un in

Wer büſt Du ? Denn ſe wuſſen,

düſſe Nacht fungen je nicks .
dat de HErr dat weer.

Lut. 6 , 6.

4. As dat awer nu Morgen war, 13. Do kumut JEſus, un nimmt

ſtunn JEfus an dat Öwer; awer dat Bros, un gift įe dat , des

de Jüngers wuſſen nich , dat dat glieken of de Fijch.

JEſus weer. Joh. 20, 14. lut . 24, 16.
14. Dat is nu dat drütte Mal,

5. Sprickt JEſus to ſe : Kinner, dat JEſus Sik Sin Jüngers

hebbt ji nicks to eten ? Se ant: apenbart hett, nadem He vun de

worten Em : Nec. Doden upſtahn is .

6. He awer ſprok to ſe : Smiet
15. As je nu de Mahltied holn

datNett ut up de rechte Sied vun bat harrn, {prict Jeſus to Simon

Schipp, ſo ward ji fin’n . Do Petrus: Simon Johanna, heſt du

ſmecten ſe ut, un funn dat Nett nich Mi leever as Mi Düſſe hebbt?

tređen , wiel dat ſo vul Fiſch weer. He ſpriđt to Em : Ja, HErr, Du

Luk. 5 , 4 . weeſt, dat ik Di leef hef . Spridt

7. Do ſprickt de Jünger, den He to em : Weide Min Lämmer.
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16. Sprict He to'n annern Malun ſeeg den Jünger folgen , den

to em : Simon Johanna, heſt du Jeſus leev har, de ock an Sien

Mi leev ? He ſprict to Em : Ja, Boſt bi dat Abendeeten legen , un

HErr, Du weeſt, dat ik Di leev ſeggt har : HErr, wer is dat, de

hev. Sprict He to em : Weide Di verraden deiht ? 30h . 13, 23.

Mien Schap. Apoft. 20, 28. 1.Petr.5,2.4 . 21. As Petrus düſſen ſeeg, ſprickt

17. Sprict He to'n drüdden he to JEſu : HErr, wat ſchall awer

Mal to em : Simon Johanna, heſt düſſe ?

du Mi leev ? Petrus wör trurig, 22. JEſus ſprick to em : So

bat He to’n drüdden Mal to em Jk will, dat he blieven deiht ,

ſeggen dä : „ Heſt du Mi leev ?“ un bet dat Ik kamen doh, wat geiht

iprok to Em: HErr , Du weeſt dat di an ? Folge du Mi na.

alle Dinge, Du weeſt, dat ik Di
23. Do gung en Red' ut mank

leev hev . Sprickt JEfus to em : de Bröders: Düſſe Jünger ſtarvt

Weide Mien Schap.
nich. Un Jeſus ſprok nich to

Joh. 16, 30. Sir. 42, 19. Bar. 3, 32.

18. Wahrlich, wahrlich, gk ſegg
em : „He ſtarvt nid) , " ſonnern :

Di: As du jünger weerſt
, görteſt 6et ze kamen doh, wat geiht dat

So Ik wil, dat he blieven deiht ,

du di ſülbſt, un wannelteſt, wo du
di an ? "

hen wulſt; wenn du aver old
24. Dit is de Jünger, de vun

warſt, warſt du dien Hand ut:ſtređen, un en annerer ward sil düſſe Dinge tügen deiht, un hett

de Gört umdohn, un föhren , wo
düt ſchreven . Un wi weeten , dat

ſien Tügnis wahrhaftig is .

du nich hen wullt. 2. Petr. 1 , 14 . Joh. 16, 27,

19. Dat ſä He aver , um an- 25. Dar ſünd ock veel annere

todüden , mit wat för enen Dod Dinge, de JEſus dahn hett , de,

he GOtt prieſen wür. As He dat ſo ſe ſchulln een na dat annere

aver ſeggt har, ſprict He to em : beſchreven warden , glöv it , de

Folge Mi na . Welt wor de Böker nich begriepen,

20. Petrus aver dreih fik üm, I de to beſchrieven weern .

De Apoftelgedicht

vun den heiligen Lukas ſchreben .

Dat 1. Kapitel. Apoſtels, de He utwählt har, dörch

1. Deeerſte Bericht hev itdi den heiligen GEiſt Befehl dahu
tworgeven ,leeve Theophile, bar.

vun all dat, wat Jeſus anfung, 3. Weke He Sił nah Sienen

beides , to dohn un to reden . Leiden lebendig wieſt hett , dörch

2. Bet an den Dag, dar He männie Erwieſungen un let Sik

upnahmen wör , nahdem He del ſehn mank ehr veerdig Dag ’ lang
14
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un ſprot mit er vun bat GOttes kamen, as ji Em jehn hevt to den

Niet. Ent. 17 , 20. 21. Röm. 14, 17. Himmel fahren.

4. Un ab He je verſammelt har, Lut. 21 , 27. 1. Theff. 4 , 16 .

12. To kehrten je umna Je

befohl He ehr , dat ſe nich vun
Jeruſalem wieken dä’n , jonnern ruſalem vun den Barg, de do

töven dä’n up den Labber Sien heeten deiht de Delbarg, weke is

Verheetung , se ji hebben hört dicht bi Jeruſalem un liggt enen

( iprok He) vun Mi. Joh. 15, 26. Sabbath -Wegs dardun.

Lut. 24, 50–52.

5. Denn Johannes hett mit 13. Un as ſe to Hus kamen dä’n,

Water böſít , ji awer ſchüllt mit ſtegen ſe up den Söller, wo

den heiligen GEiſt döfft warden, ſit uphöllen Petrus un Jakobus,

nidh lang na Düſſe Dag' .
Johannes un Andreas, Philippus

Kap. 11 , 16. 13, 24. 19, 4. Matth. 3, 11 .

un Thomas , Bartholomäus un
6. De awer jo toſamen kamen Matthäus, Jakobus, AlphäiSöhn ,

weeren , fragden Em un ſproken: un Šimon Zelotes un Judas

HErr, warſt Du up Süſſe Tid
Jakobi. Matth. 10, 2.

wedder uprichten dat Riel Iſrael? 14. Düſſe al weern ümmer bi
Lut. 24, 21.

7. He ſprok awer to ehr : Dat enanner, eenmödig mit Beden un

hört ſik för jug nich to weeten Tið Flehen, mitſamt de Fruens, un

oder Stunn,weke de Vadder Siene Maria, JEſus Siene Mudder, un

Sien Bröder. Kap. 2, 1. 42. 4, 24 .

Macht vörbeholen hett .

8. Sonnern ji ward den hei- Petrus mant de Jüngers un
15. Un in de Dag' träd up

ligen HEiſt Siene Kraft kriegen, iprök: (dat weer awer de Schaar

de up jug kamen ward, un ji

ward Miene Lügen ſien to Je- nert uu twintig ).
vun de Namen tohopen bi hun

ruſalemun in ganz Judäa un
16. Ji Männer un Bröder,Samaria un bet an dat Enn vun

düſſe Schrift muß erfüllt warden,
de Eer.

9. Un as He dat jeggt har, hett dörd David ſienen Mund
weke tovör de heilige GEiſt ſeggt

wur He uphaben toſehends, un en

Wolt nehm Em up vör ehre vun de de JEfum fangen dä’n.
vun Judas, de en Vörgänger weer

Ogen weg. lur. 24, 51 .

Bialm 41, 10 .

10. Iu as ſc Em nahſchn dä'n 17. Denn he weer mit uns tellt,

to den Himmel föhren , füh, dar un har düt Amt mit uns över

( tunnen bi chr twee Männer in kamen. Luk. 6, 16.

witte Neder. ful. 24, 4. Joh. 20, 12 .

18. Düſſe hett crworben Sen

11. Wete od leggen dä'n : Ji Ader vör den ungerechten Lohn

Männer vun Galiläa, wat ſtaht un fick uphängt un is midden

ji hier imd fickt na den Himmel intwei boſten und ſiene Inge

rup ? Tülje Jejus, de vun jug weide jünd all rutidüdd. Matth. 27 , 5.

is upnabmen to den Himmel, ward | 19. Un dat is kund worden
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Ade de in Jeruſalem wahnen dohn, Wind bruſen deiht , un nehm in dat

alſo bat deſülbige A&er nennt ganze Hus, wo ſe in ſitten dä’n .

ward up ehre Sprak, Hakeldama, 3. Un man ſeeg an ehr de

dat is Blodader. Matth. 27,7–9. Tungen verdehlt, as weeren ſe

20. Denn dat ſteiht ſchreben in fürig. Un He ſett'te Sik up

dat Pſalmbok : „ Ehr Hüſung müß enen jeden vun ehr. Matth. 3, 11 .

Wüſtenie warden un dar ſchall nüms 4. Un wörn alle vul pun den

ſien, de darin wahnen deiht“ un : heiligen GEiſt un fungen an to

„Sien Bisdom ſchall en annere
predigen mit annere Tungen, nah

kriegen . Pſalm 69, 26. 109, 8 .
dem de GEiſt ehr geven dä utto

21. So mutt nu een mank düſſe ſpreken. sap, 1 , 5. 10,44. 11 , 15. 19,1 .

Männer, de bi uns weſt ſünd de

ganze Tið över, bar de HErr to Jeruſalem wahnen dä’n, de
5. Do weeren aver Juden, de

JEſus mank uns is ut un in

gahn,

weeren gottsfürchtige Lüd , ut allerlei

22. Vun Johannes liene Döp Volk, dat ünner den Himmel is.
Rap. 13, 26.

an , bet up den Dag, do He vun 6. As nu düſſe Stimm geſchehg

uns nahmen is , en Tüg vun keem de Menge toſamen un vers

Siene Uperſtabung warden . fehren ſik, denn jeder een hör dat

23. Un ſe ſtelden twee , Joſeph, ſe mit ſien Sprak reden dä’n .

de ock Barſabas heeten deiht, mit

den Tonamen Juſt , un Matthias .
7. Se verfehen fik awer alle,

24. Beden un ſpröken : HErr,
wunnerten fick un ſprökeu mank

aller Harten Kündiger, wies uns, süſſe alle de do reden doýn , ut
enanner : Seht doch, ſünd nich

mokeen Du utwählt heſt vun düſſe
Galiläa ?

twee . Bjalm 7, 10 .

8. Woans hörn wi denn, jeden
25. Up dat eener kriegen mag cen fien Sprat, in weke wi ge

düſſen Deenſt un Apoſtelamt, dar
bohrn ſünd ?

pun Judas avweken is , dat he

hengüng an ſienen Ort.
9. Parther un Meder un Ela

26. Un ſe ſchmeeten dat Lot meter un de wi wahnen dohn in

över ſe un dat Lot fül up Mathias Meſopotamien , un in Judäa, un

un he war todeelt to ' de elven Kappadocien , Pontus un Aſien.

Apoſtels. Spr. 16, 33. 10. Phrygien un Pamphylien,

Egypten un an de Enn'n vun Ly

Dat 2. Kapitel. bien bi Kyrene un Utlänners vun

1. Un as de Dag vun de Rom ,

Pingſlen erfüllt weer,
11. Juden un Judengenaten,

weeren ſe alle eenmödig toſamen. Kreter un Araber, wie hörn ſé

Kap. 1 , 14 . mit unſe Tungen GOtt Siene

2. Un dat geſcheng en Bruſen groten Daden reden .

dun den Himmel, as en gewaltige 12. Se verfehrten ſiť awer alle

14 *
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un ſproken , de een to den annern : 22. Ji Männer vun Iſrael hört

Du, wat will dat warden ? Süſſe Worde: JEſus vun Nazareth,

13. De annern awer barn ehren den Mann vun GOtt, mank jug

Spaß darut un ſproken : Se ſündmit Dahten un Wunners un Teken

vull vun ſöten Wien ! bewieſt, weke GOtt dörch Em dä

14. Do trä Petrus up mit de mank jug (as ji ock jälvſt weten

Elven, leet ſien Stimmehörn un doht);

redte to ehr : Ji Juden , leeve 23. Denſülbigen (nahdem He ut

Männer un Ade , de ji to Jeru- GOtt Sienen bedachtem Rat un

ſalem wahnen doht , dit ſi jug Vörſehung ing övergeven weer)hevt

kund dahn , un lat miene Worde ji nahmen dörch de Ungerechten ehre

to jug Ohren ringahn. Hänn un Em anſlagen un dod

15. Denn düſſe ſünd nich be- makt. Kap. 4, 28. lut. 22, 22.

drunken, as ji glöven doht, ſintemal 24. Den hett GOtt upweđt un

dat is de drüdde Stunn vun den Dag . Wegnahmen de Wehdag vun den

16. Sonnern dat is et, dat dörch Dod, nahdem dat unmöglich weer,

den Propheten Joel tovör ſeggt dat He ſchul vun Em holen

is : Joel 3, 1 . warben.

17. Un dat ſchall geſchehn in 25. Denn David ſpriđt vun

de leßten Dage, ſprickt GOtt, Ik Em : Jk hev den HErrn altid

will utgeten vun Mienen GEiſt vörſett vör mien Angeſicht, denn

up alles Fleeſch ; un jug Söhns Heis to mien rechte Sid, up dat

un jug Döchter ſchülln prophezeien ik nich wanken doh. Pſalm 16, 8 .

un jug Jünglinge ſchülln Geſichte
26. Dorum is mien Hart fröh

ſehn un jug Ölſten ſchülln Dröm

hebben.
lich un miene Tung freut ſik, denn

18. Un up Micn Knechts un
ock mien Fleeſch ward ruhen in

Miene Deerns will Ik denſülbigen
de Hoffnung ;

Dag vun Mienen GEiſt utgeten
27. Denn du warſt mien Seel

un ſe ſchölln prophezeien ;
nich in de Höll laten , ock nich

19. Un it will Wunner dohn togeven , dat dien Heilige de Ver :

baben in den Himmel, un Teken weſung ſehen deiht.

unnen up de Eer, Blod un Füer 28. Du heſt mi kund dahn de

un Rootdamp. Weg to dat Leven, Du warſt mi

20. De Sünn ſchall ſik verkehrn vull maken mit Freud vör Dien

in Düſternis , un de Maand in Angeſicht.

Blod, ehr denn den Herrn Sien grote 29. Ji Männer, leeve Bröder,

un apenbarliche Dag kamen deiht. lat mi fri reden to jug vun den

21. Un ſchall geſchehn, wokcen Erzvadder David : He is ſtorven

den HErrn Sienen Namen an- un begraven un ſien Grav is bi

ropen deiht, de ſchall ſelig warden . uns bet up düſſen Dag.
Röm . 10, 13 . Kap. 13, 36. 1. Kön. 2, 10 .
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30. Dar be nun en Prophet |de Vergebung vun ſien Sünnen ;

weer, un weten dä, dat em GOtt To wardet ji de Gav vun den

toſeggt harr mit eenen Eed, dat vun heiligen GEiſt kriegen .

de Frucht vun ſiene Lenden ſchull
Matth. 3, 2. Apoft. 19, 6 .

up ſienen Stohl ſitten : Pſalm 89,4.5. 39. Denn jug un jug Kinner

31. Hett he dat tovör ſehn un gelt düſſe Tojag un alle de, de

redt vun Chriſtus Sien Uperſta- wiet weg ſünd, weke GOtt, unſer

hung, dat Sien Seel nich in de HErr, herto ropen ward. Joel 3,5.

Höll laten is un Sien Fleeſch de 40. O& mit veele annere Worde

Verweſung nich ſehen hett . betügte he un ermahnte un ſprok:

Kap. 13, 35. Pſalm 16, 10. Lat jug helpen vun düſſe un

32. Düſſen JEſus hett GOtt arigen Lüb.

uperweckt , barvun ſünd wi alle
41. De nu ſien Word gern an

Tügen .
nehmen dä'n, leten ſit döpen, un

33. Nu He dörch GOtt Siene wörn hento dahn an den Dag

Rechte verhöget is, un kregen hett bi dree ' duſend Seelen.

vun den Vadder de Verheißung, dat

he den heiligen Geiſt hebben ſchul,
42. Se bleven aver beſtändig

hett He dit utgaten wat ji ſehn in de Apoſtel ehr Lehr un in de

un hören doht.
Gemeenſchaft, un in dat Brod

34. Denn David is nich to den breken un in dat Gebed .

Map. 1 , 14. 2, 1 .

Himmel upfahren. He ſprickt awer :
43. Dar keem ock alle Seelen

De HErr hett jeggt to mienen
HErrn: „Sett Di to Miene rechde Furcht an un geſchehgen veele

Hand,
Wunner un Teken dörch de Apoſtel.

Matth. 22, 44.

35. Bet dat 3c Diene Fiende
44. Alle aver, de glövig worden

weeren, weeren bi enanner

leggen doh to den Schemel vun

höllen alle Dinge gemeenſam .

36. So ſchall benn bat ganze 45. Ehre Göder un ehr Egendom

Hus Iſrael gewisweten, dat verköfften ſe un deelten ſe ut mank

GOtt düſſen JEfum , Den ji alle as jeder een dat nödig har.

krüzigt hebbt, to eenen HErrn un 46. Un le weeren däglich un

Chriſt makt hett.
ümmer bi enanner eenmödig in

37. Do ſe aver dat hören dä’n, den Tempel un broken dat Brod

gung ehr dat dörch dat Hart un hen un her in de Hüſer, Kap. 20, 7.
ſproken to Petro , un to be annern

Apoſteln : Ji Männer, leeve Brö- 47. Neemen de Spies un lavten

der, wat ſchüllen wi dohn ? GOtt mit Freuden un eenfäldigen

Kap. 9 , 6. 16, 30. Harten un barn Gnade bi dat

38. Petrus ſprok to ehr : Doht ganze Volk. De HErr aver da

Puße un lat fit jeder een döpen hento däglich, de do ſelig wören,

up den Namen JEfu Chriſti tolto de Gemeen.

un

Dien Föt .
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Pet

Dat 3. Kapitel. vul Wunnern un Entſetten över

1 . etrus aver un Johannes dat wat em wedderfahren weer.

gungen mit enanner rup 11. As aver Süſſe Lahme, de

in den Tempel, um de negende nu geſund weer, ſit to Petrus

Stunn, do man plegde to beden . un Johannes holen dä, leep all

2. Un bo weer en Mann, lahm dat Volk to ehr in de Hal, de

vun Mudderliev, de let ſit drägen, do heet Salomo’s un wunnerten
fik.

un je ſettenem däglich vör de
Kap. 5 , 12.

Döhr vun den Tempel, de do
12. As Petrus dat ſehr dä,

heten deiht de ſchöne, up dat he antworte he dat Volk : ji Lüd

beddeln dä dat Almoſen pun se, vun Iſrael, wat wunnert ji jug

de in den Tempel gahn dä’n.
daröver ? Oder wat kiekt ji up

Kap. 8 , 7. 14, 8 . uns, as harren mi düſſen umher

3. Do he nu ſehn då Petrum gahn makt dörch unſe egen Kraft

Johannem , dat ſe wullen to oder Verdeenſt ?

den Tempel rin gahn, bede he üm 13. Abraham un Iſaak un Ja

en Almoſen . kob ehr GOti, unſe Vadders ehr

4. Petrus awer ſeeg em an GOtt, hett Sien Kind JEſus

mit Johannes un ſprok : Kiek verklärt,weken ji överantwordet
uns an ! un anklagt hebbt vör Pilato, as

5. Un he ket ſe an, tövte, dat deſülvige urdeelen då Em los to

he wat vun ehr kriegen dä . laten. Kap. 5 , 30 .

6. Petrus awer ſprok : Sülver 2. Moj.3, 6. 15. 16. Apoft. 2, 23. 7, 52.

un Gold hev ik nich ; wat ik
14. Ji aver klagdet den Heiligen

awer hev , dat gev ik di, in den un Gerechten an, un förrert dat

Namen JEſu Chriſti vun Nazareth, man jug den Mörder ſchenken dä ;

ſtah up un gah umher.
Matth. 27, 20. 21 .

15. Aver den Levensfürſten hebbt
Kap. 14, 9. 10.

7. Un he grep em bi se rechte ji dod makt. Den hett GOtt

Hand un richt em up. Alſobald upweđt vun de Doden, darpun

ſtunnen ſien Been un Enkel faſt. fünd wi Tügen.

Matth. 8, 15. Rap. 9, 25.
Nap . 2, 24. 32. 4, 10. 10, 40. 13, 30. 34 .

8. Sprung up, kunn gahn un
17, 31. Röm . 4, 24, 8, 11. 1. Kor, 6, 14.15.

4, 15. 2. Kor. 4, 14.

ſtahn un gung mit ehr in den 16. Un dörch den Gloven an

Tempel, gung umher un ſprung Sienen Namen, hett He an düſſen,

un lavte GOtt. Joh. 35, 6. den ji ſehn un kennen doht,

9. Un alles Volk ſeegem beſtätigt Sienen Namen ; un de

umher gahn un GOtt laven. Glov dörch Em hett geven düſſen

10. Se kennten em od, dat he Geſundheit vör jug Ogen.

dat weer de um Almoſen wegen 17. Nu, leeve Bröder, ik weet,

ſäten har vör de ſchöne Döhr dat ji dat dörch Unwetenheit dahn

vun den Tempel ; un ſe wurn hebbt, as ock jug Böverſten .

1
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18. GOtt aver, wat He dörch | weckt Sien Kind JEſus, un hett

all Sien Propheten ehren Mund Em to jug ſchickt jug to ſegnen,

tovör verkündigt hett, woans dat jeder een ſik bekehren ſchall

Chriſtus lieden ſchull, hett dativun ſien Bosheit. Kap. 13, 46.

alſo utföhrt .

19. So doht nu Buß un be
Dat 4. Kapitel.

kehrt jug, dat jug Sünnen ver
S ſe aver to dat Volk

tilgt warden . Kap. 2, 38.
reden dä’n, treden to ehr

20. Up dat de Erquicungstid de Preeſters un de Hauptmann

kamen deiht vun den HErr Sien vun den Tempel un de Sadducäer ;
Lut. 22, 4. 52.

Angeſicht, wenn He ſchicken ward

Den , De jug nu tovör predigt lehrden un an JEſu ſien Biſpill
2. (De urgerte dat, dat ſe dat Volk

warb, JEſum Chriſtum .
de Uperſtahung vun den Doden

Joh. 35, 10. Dan. 7, 22. 27. Röm. 8, 21 .

Offenb. 20, 6. verkündigen dä’n) ;

21. Weke " mutt den Himmel | 3. Un län de Hänn an ſe un

innehmen bet up de Tid, do ſetten ſe in bet up den Morgen,

wedder herſtellt ward Alles, wat denn dat weer bald Abend .

GOtt redet hett dörch all Sien 4. Uver veele mank de, de dat

heilige Propheten ehr Mund, vun Word tohörten , worden glövig,
be Welt an . un weer de Tall vun de Mannslüb

22. Denn Moſes hett ſeggt to bi fief duſend . Kap. 2, 47.

de Vadders : Eenen Propheten 5. As dat nu Morgen weer,

ward jug de HErr, jug GOtt, verſammelden ſik ehre Böverſten

upweden ut jug Bröder, gliek as un Ölſten, un Schriftgelehrden na

mi, den ſchüllt ji hören in alles Jeruſalem ,

dat he to jug ſeggen ward ; 6. Hannas, de Hohepreeſter, un

23. Un dat ward geſchehn, wat Kaiphas un Johannes , un Aler

för en Seel denſülvigen Propheten ander un ſo veel as ehrer weeren

nich hören ward, de ſchall uttilgt vun dat Hohepreeſtergeſchlecht;
warden ut dat Volk. 5. Moj. 18, 15. Kap. 5, 17. Lut . 3 , 2.

24. Un alle Propheten vun Sa
7. Un ſtelden ſe vör fik un

muel an un naber, ſo veel as do frogen ſe : Ut wat för en Gewalt

redet hebbt, de hebben vun düſſe oder in wat för enen Namen

Dage verkündigt.
hebbt ji dat dahn ? Matth. 21 , 23.

25. Ji ſünd Kinner vun de
8. Petrus, vull vun den heiligen

Propheten un vun den Bund, GEiſt, ſprok to ehr: çi Böverſten

den GOtt makt hett mit jug pun dat Volk un ji Ölſten vun

Vadders, as He ſproť to Abraham : Israel!

Dörch dienen Samen ſúhüllen ſégent .9. So wi hüt richdet warden

warden alle Völker up de Eer.
över düſſe Woldat an den kranken

1. Moj. 12, 3. Minſchen , dörch weke he geſund

26. För jug toerſt hettGött uper- worden is ; 30h. 10, 32.

Sa 7



204
Apoſtelgeſchicht 4 .

weer.

10. So wes jug un au dat antworden un ſproken to ehr:

Volt vun Israel kund bahn, dat Nichdet ji ſülvſt ob tat vör GOtt

in den Namen vun JEſus Chriſtus recht is , dat wi jug mehr ge

vun Nazareth , weken ji krüzigt horchen dohn, as GOtt?

hebbt, den GOtt vun de Doden Kap. 5, 29.

upweckt hett, ſteit düſſe allhier vör 20. Wi fünnt dat ja nich laten,

jug geſund . Kap. 3, 15. dat wi nich reden ſchüllen, wat

11. Dat is de Steen , pun jug wi ſehn un hört hebben.
Bulüd wegſchmeten , de to den 21. Averſe dräuten ehr un

Ecſteen worden is . Matth. 21 , 42. leeten ſe gahn un funnen nich,

12. Un is in kenen annern Heil woans ſe ſe pienigten um dat

un is ock keen annere Nam de Volk ſien willen ; denn ſe lavten

Minſchen geven, darin wi ſchüllen alle GOtt över dat, wat geſchehen

ſelig warden. Matth. 1 , 21 .

13. Se ſehn awer an Petrus 22. Denn de Minſch weer över

un Johannes ehre Freudigkeit un veertig Jahr old , an den düt

verwunnerten ſik; denn ſe weeren Teken vun Geſundheit geſchehen

gewiß, dat ſe ungelehrde Lüd un weer.

Laien weeren un kennten ſe ock 23. Un as man ſe har gahn

wull, dat ſe mit JEſu weſt weeren . laten , keemen ſe to de ehrigen

14. Se ſehn awer den Minſchen , un verkündigten ehr, wat de Hohen

de geſund worden weer, bi ehr preeſters un Önften to ehr ſeggt

ſtahn un harren niđa dargegen to barn .
reden .

Kap. 3, 8. 9. 24. Do ſe dat hören dä’n,
15. Do hecten ſe ſe rut gahn höven ſe ehre Stimm up eendräch

ut den Rat un handelten mittiglich to GOtt un ſproken : HErr,

enanner un ſproken : de Du büſt de Gott, de Himmel

16. Wat wüllen wi düſſe Minſchen un Eer, un dat Meer, un alles

dohn ? Denn dat Teken dörch ſe wat darin is , makt heſt;

geſchehen , is kund un apenbar |Nöm. 15 ,6.1. Moſ. 1, 1. Sefaias 37, 16.

allee, de to Jeruſalem wahnen, 25. De Du dör25. De Du dörch David , Dienen

un wi künnen dat nich avſtriden. Knecht ſienen Mund ſeggt heſt:

17. Aver darmit dat nich wieder Worum empören fik de Heiden

inrieten deiht mank dat Volk, lat un nehmen de Völker ſik vör,
Bſalm 2, 1.uns ernſtlich ſe bedräuen, dat ſe wat umſunſt is ?

vun nu av an kenen Minſchen 26. De Könige vun de Eer

vun düſſen Namen ſeggen dohn . treden toſamen un de Fürſten ver

18. Un repen ſe un gebaden ſammeln ſik tohop gegen den HErın

ehr, dat ſe ſit nu un nümmer un gegen Sienen Chriſt.

hören leeten un in Jeſus Sienen 27. Wahrlich ja, je hebben fick

Namen lehren dä’n. verſammelt över Dien heiliges

19. Petrus aver un Johannes | Kind JEſum, weken Du ſalvt



Apoſtelgeſchicht 4. 5 .
205

heſt, Herodes un Pontius Pilatus , vun de Apoſtels nennt Barnabas

mit den Heiden un dat Volk (dat heet en Söhn vun den Troſt)

Jsrael;
vun Geſchlecht en Levit ut Cypern,

28. Co dohn, wat Diene Hand 37. De har eenen Acker, un

un Dien Rat tovör bedacht hett , verkoffte em un brochde dat Geld

dat geſchehen ſchull. Kap. 2 , 23.
un lä dat to de Apoſtel ehre Föt.

29. Un nu, HErr, füh an ehr

Toren un giv Diene Knechte Dat 5. Kapitel.

mit alle Freudigkeit to reden Dien

Word. Kap. 13, 46. 14, 3. 1. EnMann aver, mitNamen

30. Un ſtreck Dien Hand ut,
Ananias, mitſammt ſien

dat Geſundheit un Teken un Fru Sapphira, verkoff ſiene Göder.

Wunner geſchehen dohn dörch 2. Un neem wat vun dat Geld

Dien heiliges Kind JEſum Sienen weg, mit Weeten vun ſien Fru
Namen. un brochde enen Deel, un lä dat

31. Un do ſe bedet harn, be- to de Apoſtel ehre Föt. Kap . 4 , 37 .

weg fik de Stell, wo ſe verſam : 3. Petrus awer ſprok: Anania,
melt weeren ; un warn allc vull

vun den heiligen GEiſt un redten

worum hett de Satan dien Hart

dat Word'vun GOtt mitFreudig- nahmen , dat du den heiligen GEiſt

un
dat

keit . Stap. 2, 2. 16 , 26 .
Geld vör den Acker bi Sid brochſt ?

32. De Tal aver be Joh. 13, 2.

Glövigen weer en Hartun 4. Harſt du em doch wol be

Seel; oď jä keener vun ſiene Göder, hollen kunnt, as du em harſt, un

dat ſe ſien weeren, ſonnern dat as he verkofft weer, weer dat ock

weer ehr alles gemeenſam . Kap. 1, 14. in diene Gewalt. Worum heſt du

33. Un mit grote Kraft geven denn ſo wat in dien Hart vör

de Apoſtel Tügnis vun
den nahmen ? Du heſt nich Minſchen,

HErrn JEſum Siene Uperſtahung, ſonnern GOtt belagen.

un weer grote Gnad bi ehr al . 5. Do awer Ananias düſſe Worde

Kap. 1 , 22. 2, 24 .

34. Do meer ock keener mankšen Geiſt up .

hören dä, full he dahl un gev

Un bar keem en

ehr , de Mangel har, denn ſo veele grote Furcht över alle , de düt

as do vun ehr weeren , de Aters hören dä’n.

oder Hüſer harn , verköfften fel6. De jungen Lüd awer ſtunnen

deſülvigen in bröchden dat Geld up un da'n em bi de Siet un

vun dat verköffte God . Kap . 2, 45. drogen em rut un begraven em .

35. Un lä’n dat to de Apoſtels
3. Moj. 10, 4. 5.

ehre Föt, un man gev jeder enen
7. Un dat begeev fik na en

wat he bruken dä.

Wiel, bi dree Stunn keem ſien

5. Moj. 15, 11. Joh . 58, 7. Fru rin, un wuß nich wat ge

36. Joſes awer , mit Tonamenſchehen weer.

punt

en
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8. Aver Petrus rede ſe an : 17. Do ſtunn awer up de Hohe

Segg mi, hebbt ji den Acker ſo preeſters un alle, de mit em weeren,

düer verkofft ? Se ſprok: Ja, ſo dat heet vun Sekte de Sadducæer,

düer. un weern vul Jwer.

9. Petrus awer ſprok to ehr : 18. Un län de Hänn an de

Worüm ſünd ji denn eens wurden, Apoſtel un ſchmeeten je in dat

to verſöken den GEiſt vun den
gemeene Gefängnis.

HErrn ? Sich, de Föt von de,

de dienen Mann begraben hebben , 19. Awer den HErrn Sien

ſünd vör de Döhr un warden Engel mak in de Nacht de Döhr

di rutdrägen .
vun dat Gefängnis apen un föhr

10. Un alſobald full ſe to fien le rut un ſprok: Kap. 12, 7.

Föt un gevden Geiſt up. DO 20. Gaħthen un trebt up un
keemen de jungen Lüd un funnen redet in den Tempel to dat Volk

ſe dod , drogen ſe rut un begraven alle Worde vun düt Leven.

ſe bi ehren Mann . Joh. 12, 50 .

11. Ún do keem en grote Furcht , 21. Do ſe düt hört harn, gungen

över de ganze Gemeen un över le fro in den Tempel un lehrden.

alle, de dat hörn dä’n.
De Hohepreeſter awer keem un

12. Do geſchehn aver peele de mit em weeren, un repen to

Teken un Wunner in dat Volk ſamen den Rat un alle Buſten

dörch de Apoſtel ehre Hänn, un vun de Kinner Israel un ſchidten

weeren alle in de Halle Salomo's hen na dat Gefangenhus, ſe to

endrächdig.
haln. Kap. 4 , 6.

13. Vun de annern awer dörffte , 22. De Deeners awer keemen

ſit keener to ehr dohn, ſonnern dar un funnen ſe nich in dat

dat Volk höll veel vun ehr.
Gefangenhus , keemen wedder un

14. Do warn awer immer mehr verkündigten,

hento dahn, de do glöven dä’n an den
23. Un ſproken : Dat Gefangenhus

HErrn , en grote Tal vun Manns- funnen wi verſlaten mit aten

lüd un Fruenslüd. Rap. 2 , 47. Fliet, un de Wächders buten ſtahu

15. Alſo dat je de Kranken up
vör de Döhren, awer do wi up

de Strat rut drägen dä'n un dä’n, funnen wi nüms darin .

leggden ſe up Bedden un Bahren , 24. Do düſſe Ned hören dä'n

up dat, wenn Petrus keem, ſien de Hohepreeſter un de Hauptmann

Schatten enige vun ehr överſchatten vun den Tempel un annere Hohe
dä.

Rap. 19, 11. 12. preeſters, verfehrten ſe fik un

16. Do keemen ock herto veele fragden fit, wat doch dat warden

vun de umliggenden Stä nah wull.

Jeruſalem unbrochben deKranken 25. Do keem eener an, de ver
un de , weke vun unſaubere Geiſter kündigte ehr : Seht, de Lüb, de

pienigt weeren, un warn alle geſund . ji in dat Gefängnis ſchmeeten

1
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hebbt , ſünd in den Tempel, ſtahn hullen vun all dat Volk un heet

un leern bat Volk. de Apoſtel en beden rut dohn.

26. Do güng hen de Hauptmann Kap. 22, 3.

mit de Deeners un halt ſe , nich 35. Un ſprok to ebr : Ji Männer

mit Gewalt , denn ſe weeren bang vun Israel,nehmtjug wol in Acht

vör dat Volk, dat ſe nich ſteenigt pör düſſe Minſchen, wat ji dohn

wör.
ſchüllt.

27. Un as ſe ſe bringen dä'n, 36. Vör düſſe Dag’ ſtunn up
ſtellden ſe ſe vör den Rad. Un Theudas un gev vör , he wär

de Hohepreeſter frag ſe,
wat un hungen an em en Hupen

28. Un ſprok: Hebbt mi jug Lüb, biveer hunnert; de is dod

nich mit Ernſt gebaden , dat i lagen, un aứe, de 'em tofallen

nich ſchüllt leern in düſſen
dä’n, ſünd ut enanner jagt un to

Namen ? Un ſeht, ji hebbt Je 37. Darna ſtunn up Judas ut
nids worben .

ruſalem vul makt mit jug Lehr Galiläa, in de Dag vun de

un wültwüllt düſſen Minſchen fien Inſchäßung un mať veel Volk av
Blod över uns bringen .

Kap. 4. 18. 2, 23.
trünnig achter fik her ; un he is

29. Petrus awer antworde un ock umkamen, un alle, de em to

de Apoſtel un ſproken : Man muttfallen dä’n , ſünd ut enanner jagt .

GOtt mehr gehorchen , as de 38. Un nu ſegg ick jug : Lat

Minſchen. kap. 4 , 10. Dan. 6, 10. av vun düſſe Minſchen un lat

30. Unſe Vadders ehr GOtt ſe fahren . Is de Rat oder dat

hett JEſum uperweckt, weken ji Warł ut de Minſchen, ſo ward

dod makt un an dat Holt hangt dat ünnergahn. Matth. 15, 13.

hebbt. Kap. 3, 15 . 39. gs dat aver ut GOtt, ſo

31. Den hett GOtt dörch Sien künnt ji dat nich dämpen, up dat

rechte Hand erhöget to enen Fürſten ji nich erfunnen warn as de gegen

un HEiland to geven Israel Gott ſtrieden wülln. Map. 9, 5.

Buße un Vergevung vunvun de
40. Do fullen ſe em to

Sünnen. Kap. 2, 33. repen de Apoſteln, leten ſe ut

32. Un wi ſünd Siene Tügen pitſchen un gebaden ehr, ſe ſchulln

över düſſe Worde, un de heilige nich reden in Jeſus Sienen Namen

GEiſt, weken GOtt geven hett de, un leten ſe gahn .

weke Em gehorchen Sohn. 41. De gungen aver fro vun

Lul. 24, 48. Joh. 15 , 26. 27. den Rat ſien Angeſicht, dat ſe

33. Do ſe dat hörn dä’n, gung würdig weſt weeren, um Sienes

ehr dat dörch dat Hart un dachten Namen's willen Schann to lieden.

je dob to maken . Matth. 5, 10. 12. 1. Petr. 4 , 13.

34. Do ſtunn aver up in den 42. Un hörten nich up, alle

en Phariſäer, mit Namen Dag in den Tempel , un hen un

Gamaliel, en Schriftgelehrde, hoch | her in Hüſer to leern un to

un
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vun

predigen dat Evangelium vun 8. Stephanus awer pul vun

JEſus Chriſtus. Gloven un Kraft, dä Wunner un

Teken mank dat Volk.

Dat 6. Kapitel. 9. Do ſtunnen etliche up vun

de School, de do heet vun de
1 . In de Dag' awer, as de

Libertiner, un vun de Kyrener,

Jünger veele worden,

weern, leet ſit en Murmeln hörnmant un vun de Aleranderer, un vun

de , de ut Cilicien un Aſien weeren

de Griechen gegen de Ebräer, dorum ,

dat ehr Wittfruen överſehn in de
un befrogen ſik mit Stephanus.

dägliche Spieſung .
10. Un ſe kunnen nich wedder:

2. Do repen de twölf de Hupen tahn de Weisheit un den Geiſt,

de Jüngers toſamen un
ut weken he reden då.

11. Do richteten ſe to etliche
ſproken : Dat döcht nics , dat wi

Männer, de ſproken : Wi hebben
bat Word GOttes nalaten un to

cm hört Läſterworde reden gegen
Diſch deenen dohn .

Moſen un GOtt.

3. Dorum , ji leeven Bröder,
12. Un bewegden dat Volk un

ſeht mank jug na ſöben Männer , de Schriftgelehrden ; un tredten

de enen goden Rop hebbt, un herto un recten em hen, un föhrten

pul vun den heiligen GEiſt un ém vör den Rat ;

vun Weisheit ſünd, weke wi be
13. Un ſtellten falſche Tügen

ſtellen mögen to düſſe notwendigen up , de iproken: Düſſe Minſch

Warfc. 1. Tim. 3, 7. 8 .
hört nich up, Läſterworde to reden

4. Wi aver wüln nich aplaten
gegen düſſe billige Stell un gegen

vun dat Gebet un pun bat Amt
dat Geſez. 1. Kön. 21, 13.

vun dat Word .
14. Denn wi hebben em ſeggen

5. Un de Red gefüll den ganzen hört : JEſus vun Nazareth ward

Hupen wol ; un ſe erwählden Ste- süſſe Stell zerſtören un ännern

phanum , enen Mann vull vun de Sitten, de Moſes uns geven

Gloven un vun den heiligen GEiſt,
hett .

un Philippus, un Pochorum , un
15. Un ſe keken an alle, de

Nikanor, un Timon,un Parmenam , in den Rat ſitten dä'n

un Nikolaum, den Judengenoſjen jegen ſienſien Angeſicht, as enen

vun Antiochia . Kap. 8 , 5.
Engel ſien Angeſicht.

6. Düſſe ſtellden ſe vör de Apoſtel

un bedten un lä’n de Hänn up Dat 7. Kapitel.

ehr . Kap . 1 , 24 .

7. Un GOttes Word neem to 1 . D jo ſproť de Hohepreeſter:

un de Tall vun de Jünger war Is dat alſo ?

heel grot in Jeruſalem . Do warn 2. He awer ſprok: Leeve Bröder

0.k veele Preeſters den Gloven un Vadders , hört to . De GOtt vun

gehorſam. Kap. 19, 20 de Herrlichkeit leet Sik ſehen unſern

1

.

un
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vun

Vadder Abraham as he noch in Fürſten över Egypten un över

Meſopotamien weer , ehr he in ſien ganzes Hus. 1. Moj. 41, 40.

Haran wahnen dä ; 11. Do keem aver en Süre Tid

3. Un ſprok to em : Gah rut över dat ganze Land Egypten un

ut dien Land un vun diene Fründ- Kanaan un en grote Drövſal un

ſchaft un treck in en Land, dat unſe Vadders funnen keen Spies.

Jt di wieſen will. 1 Moj. 12, 1 . 12. Jakob aver hörde, dat in

4. Do gung he ut de Chaldäer Egypten Kornweer un ſchickte

ehr Land un wahnde in Haran . unſe Vadders ut dat erſte Mal.

Un vun dar, as fien Vadder 1. Moj. 42, 1 .

13. Un dat annere Mal war

ſtorven weer , brocht He em över
Bröders

in düt Land, do ji nu in wahnen Joſeph bekannt

doht . 1. Moj. 12, 5. 15, 7.
un wör Pharao Joſeph fien Ge

1. Moj. 45, 4 .5. Un govem keen Arvdeel ſchlecht apenbar.

darin , od nich eenen Fot breed, 14. Joſeph awer ſchickte hen un
un verſprok em , He wull em dat leet haln ſienen Vadder un ſiene

geven to beſitten un ſienen Samen ganze Fründſdaft, fiefunſöventig

Seelen . 1. Moj. 45, 9. 10.
na em, as he noch keen Kind har .

1. Moj. 12, 7. 13, 15. 15, 18 . 15. Un Jakob trock dal na

6. Awer GOtt ſprok alſo : Dien Egypten un blev dar dod, he un

Samen ward en Fremdling ſien unſe Vadders . 1. Moſ.46, 1. 49, 33.

in en fremdes Land, un ſe warden 16. Un ſünd röver brocht na

em decnſtbar maken, un övel be- Sichem un leggt in dat Grav,

hanneln veer hunnert Jahr. dat Abraham fofft hett vör Geld

1. Moj. 15, 13. 2. Moj. 12, 40 . vun de Kinner Hemors to Sichem .

7. Un dat Volk, dat ſe deenen 1. Moj. 23, 16. 17. Joh. 24, 32.

warden , will jk richden , ſpriđt 17. Do nu ſik de Tið vun de

GOtt, un dorna warden ſe ut- Toſag de GOtt Abraham ſchworn

trecken un mi deenen an düſſe Stä. har, nahen dä, wuß dat Volk un

8. Un gevem den Bund vun vermehr fik in Egypten,

de Beſchniedung. Un he tügede 18. Bet dat en anner König

Jaak, un beſchneed em an den upkeem , de nicks vun Joſeph

achden Dag, un Iſaak den Jakob weeten dä.

un Jakob de twölf Erzvadders. 19. Düſſe dreev Hinnerliſt mit

1.Moj. 17,10. 21. 2. 23, 26. 29, 81. 30 , 5. unſe Geſchlecht un behandelte unſe

9. Un de Erzvadders weeren up Vadders övel un befohl, dat man

Joſeph neidiſch un verkofften em de jungen Kinner wegſchmieten

in Egypten, aver GOtt weer mit muß, dat ſe nich lebendig bleeven .

1. Moj . 37, 28. 39, 1.
20. To de Tid war Moſes ge

10. Un rettem ut all ſien born un weer en fienes Kind vör

Drövfal un gevem Gnad’un GOtt un war dree Monat lang

Weisheit vör den König Pharao ernährt in ſien Vadder fien Hus.

in Egypten , de ſett en in as 2. Moj.2,2. Ebr. 11, 23. 1. Sam. 16, 12.

em .
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21. As he awer utſett worden 31. Do Moſes awer dat ſehn

weer, neem em Pharao ſien Dochter dä, wunnerte he fik över düt Ge

up un trock em up as ehren Söhn. ſicht. As he awer hento gung, um

1. Moj. 2 , 10.
to ſehn, geſchehg den HErrn Sien

22. Un Moſes war lehrt in all
Stimm to em :

de Egypter ehr Weisheit un weer
32. gk bün dien Vadders

düchdig in Warken un Worden. GOtt
, Abraham ſien GOtt, un

23. Do he awer veertig Jahr Iſaak un Jakob ehr GOtt, Moſes

old weer, dacht be to beſöken awer fung an to bevern un dörf

ſien Bröder, de Kinner Iſrael. dar nich hen kieken .

2. Moj. 2, 11.
2. Mol. 3 , 6. 15 , 16. Matth . 22, 32.

24. Un ſeeg eenen Unrecht lieden, 33. Awer de HErr ſprok to

do hölp he den un rächde den, den em : Treck de Schoh ut vun diene

Leed geſchehn dä un ſlog den Föt, denn de Stä wo du ſtahn

Egypter dod.
deihſt, is hilliges Land . 2. Mof.3,5.

25. He meen awer, ſien Bröder 34. Ik her wol ſehn Mien

ſchullen verſtahn, dat GOtt dörch Volk, dat in Egypten is, ſiene

ſien Hand ehr Heil geven dä, Lieden un hev ehr Süfzer hört,

awer ſe verſtunnen dat nich. un bün raf kamen ſe to redden .

26. Un den annern Dag keem Un nu kumm her, Ik wil di na

he to ehr as ſe fik mit enanner Egypten ſchicken . 2. Mol. 3 , 10 .

ſtrieden dä’n un hannelte mit ehr, 35. Düſſen Moſes, weken ſe

dat ſe Freden maken, un ſprok: anklagen dä’n un ſproken : Wokeen

Leeve Männer, ji ſünd Bröder, hett di to den Böverſten oder

worum deit eener den annern Richter ſett ? Den hett GOtt

Unrecht ? 2. Mol. 2, 13. ſchi&t as enen Vöverſten un Er

27. De awer fienen Neegſten löſer, dörch den Engel, de em in

Unrecht dä, ſtött em vun jiť un den Buſch erſchienen dä , ſien

ſprok : Wokeen hett di öper uns Kraft. 2. Mol. 2, 14.

ſett to den Böverſten un Richter ? 36. Düſſe föhr ſe rut un dä

28. Wult du mi od dod maken, Wunner un
Wunner un Teken in Egypten,

as du güſtern den Egypter dod in dat rode Meer, un in de

makt heſt ? Wüſtenie, veertig Jahr.

29. Moſes awer leep weg över
2. Mol. 7, 10. 14, 21.

37. Düt is Moſes , de to de

düſſe Red un war fremd in dat Kinner Jsraels ſeggt hett: Enen

Land Midian, dor tügete he twee Propheten ward jug de HErr,

Söhns . 2. Mol. 2, 15 .

30. Un över veertig Jahr er:
jug GOtt, erwecken ut jug Bröder,

gliek as mi, den ſchüllt ji hören .
ſchien em in de Wüſtenie up den

5. Moj. 18, 15.

Barg Sinai den HErrn Sien 38. Düſſe is dat, de in de

Engel, in en Füerflamm in den Gemeen in de Wüſtenie mit den

Buſch. 2. Mol. 3 , 2. 6. Mof. 8, 16 . Engel weer, de mit em reden dä'n
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up den Barg Sinai, un mit unſeſime harn, weke GOtt utſtöten

Vadders, düſſe kreeg dat lebendige dä vör dat Angeſicht vun unſe

Word, uns to geven . 2. Moj. 19, 3. Vadders, bet to David ſiene Tid.

39. Weken nich wuln gehorſam 46. De funn Grad bi Gott
Joh. 3 , 14.

warden jug Vadders , ſounern

ſtödben em vun fit un kehrden fit un bed, dat he en Hütt finnen

torüch mit ehre Harten na Egypten, much den GOtt Jakobs.
2. Sam. 7, 2. Pf. 132, 6 .

40. Un ſproken to Aaron : 47. Salomon awer bute em

Mat uns Götter, de vör uns en Hus. 1. Rön. 6, 1.

hengahn doht, denn wiweeten 48. Awer de Allerhöchſte wahnt

nich, wat düſſen Moſes, de uns nich in Tempels, de mit Hänn

ut dat Land Egypten föhrt hett, makt ſünd, as de Prophet ( preken

wedderfahrn is . 2. Moj. 32, 1. beiht :

41. Un makten en Kalv to be 49. De Himmel is Mien Stohl

Tid un opferten den Avgott Opfer un de Eer de Fotbank vun Mien

un weern vergnögt över de Warke Föt ; wat wüllt ji Mi denn för

vun ehr Hänn. en Hus bu'n ſprict de HErr, oder

42. Awer GOtt kehr Sik um un weke is de Stä vun Mien Ruh ?

gev ſe darhen , dat ſe deenen dä’n Pſalm 11, 4. Jeſ. 66, 1.

dat Heer vun den Himmel ; as 50. Hett nich Mien Hand dat

denn ſchreben ſteiht in dat Bor alles makt ?

vun de Propheten : Hebbt ji vun 51. Ji Halsſtarrigen un Unbe

dat Hus Järael de veertig Jahr ſchneedenen an Harten un Dhren,

in de Wüſtenie Mi od jemals ji wedderſtrept alltid den heiligen

opfert Opfer un Veh ! GEiſt, as jug Vadders, ſo odk

Jer. 19, 13. Amos 5, 25. ji . 2. Moj. 32, 9.

43. Un ji neemen Moloch ſien 52. Wokeen Propheten hebbt

Hütt an un de Sterns vun juhn jug Vadders nich verfolgt un ſe

GOtt Kemphan, de Biller, de ji dod makt, de do tovör verkündigen

makt harn, ſe antobeden, un Ik dä’n de Tokunft vun düſſen Ge

will jug wegſchmieten up jenſiet rechden , den ſien Verräders un

Babylonien . Mörders ji nu worden ſünd.

44. Unſe Vadders harn de Hütt 2. Chron. 36, 16. Matth. 28, 31 .

vun dat Tügnis in de Wüſtenie, 53. Ji hebbt dat Geſck fregen

as He ehr dat anbefahlen har, do dörch de Engel ehr Geſchäft un

He to Moſes reden sä, dat he hebbt dat nich hollen. 2. Moj. 20, 1 .

je maken ſchul na dat Vörbild, 54. Do ſe dat hören dä’n, gung

dat he ſehn har. ehr dat dörch dat Hart un ſe beten

2. Moj. 25, 40, 26 , 30 . de Tähnen toſamen över em .

45. Weke unſe Vadders ock an- 55. As he awer vull vun den

nehmen dä’n un brochten ſe mit heiligen GEiſt weer, keek he up

Jofua in dat Land, dat de Heiden gen Himmel un ſeeg GOtt Sien
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Herrlichkeit un Jeſus ſtahn to 4. De nu terſtreutweeren ,gungen

de rechde Hand GOttes, un ſprok: umher un predigden dat Word.

Seht it ſeh den Himmel apen Kap. 11, 19.

un des Minſchen Söhnto de 5. Philippus awer keem raf in

Rechden GOttes ſtahn.
en Stadt in Samaria un pre

2. Tim. 4, 7. 8 . digte ehr vun Chriſtus. Rap. 6, 5.

56. Se ſchreegen awer lut, un 6. Dat Volk awer hörte een

höllen ehr Ohren to un ſtörmten mödiglich un flietig to, wat Phi

eenmödiglich up em in, ſtötten em lippus ſä, un ſeegen de Teken,

to de Stadt rut un ſtenigten em. de he dä.

57. Un de Tügen lä’n ehrl . 7. Denn de unreinen Geiſter
Kleeder av to

enen Jüngling fohrten rutut vecle Beſeetene

ſien Föt, de Saulus heeten dä . mit groten Geſchrie, ock veele

Kap. 22, 20 . Gidhtbrüchige un Lahme warn ge

58. Un ſteenigten Stephanus, ſund makt. Mart. 16, 17.

lut ropen dä un ſprok : HErr 8. Un war en grode Freud in

JEſus, nimm mienen GEiſt up ! deſülvige Stadt. Joh. 4 , 40.

1. Kön . 21, 13. Ebr. 11, 37. Pf. 31, 6.

9. Do weer awer en Mann, mit

59. He full awer up ſiene Knee Namen Simon, in deſüldige Stadt,

dal un ſchreeg lut : HErr, behou de tovör Toderie dreev un dat

ehr düſſe Sünn nich ! Un as he ſamaritijche Volk bezaubern un

dat ſeggt har, ſchlöp he in .
pörgeven dä, he weer wat Grotes .

Lut . 22, 23.

10. Un ſe feegen alle up em,

Dat 8. Kapitel. beide , Lütte un Grote, un ſproken :

De is de Rraft vun GOtt, de

1. Saulus awer har Wohlge do grot is.
fallen an ſienen Dod. 11. Se ſeegen awer forum up

To de Tid fung awer en grote em, dat he ſe lange Tid mit ſien

Verfolgung över de Gemeen to Toverie betovert har.

Jeruſalem an, un mit Utnahme 12. Do ſe awer Philippus ſiene

vun de Apoſtel gungen ſe alle Predigten glöven dä’n vun dat

utenanner in de Länder Judäa un Riek GOttes un vun den Namen

Samaria . Kap. 7, 57.

JEſu Chriſti, leeten ſe ſik döpen,

2. Awer billige Männer be- beide, Mannslüd un Fruenslüd.

gravten Stephanus un drogen Matth. 28, 19.

Leed över em. 13. Do war ock Simon glövig

3. Saulus awer terſtörte de Ge- un leet ſich döpen un holl ſik to

meen , gung hen in her in de Philippus . Un as he ſeeg de

Hüſer un troæ rut Mannslüs Teken un de Daten, de do geſchehn
un Fruenslüd un överantworde ſe dä’n, verwunnerte he fit.

in dat Gefängnis. 14. Do awer de Apoſtel hörten

Kap. 7, 57. 9, 1. 13. 21. 22, 4. to Jeruſalem, but Samaria dat
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Wort GOttes annahmen har, na Jeruſalem un predigten dat

ſchickten ſe to ehr Petrus un Evangelium in vele ſamaritiſche

Johannes. Flecken.

15. Weke , do le dal keemen , 26. Awer den HErrn Sien Engel

bäden ſe över ehr, dat ſe den bil- redte to Philippus un ſprok :

ligen GEiſt kregen . Stay up un gah gegen Middag,

16. Denn He weer noch nich up np de Strat, de bun Jeruſalem

je fullen , ſonnern ſe weeren blot bal na Gaza geiht, de dar eenſam is .

döfft in den Namen Jeſu Chriſti . 27. Un he ſtunn up un gung

17. Do läden ſe de Hänn up je ben . Un ſüb , en Mann ut dat

un ſe kregen den hilligen GEiſt. Mohrenland, en Kämmerer, un

18. Do awer Simon ſehn dä, Gewaldiger vun de Königin Kan

dat de heilige GEiſt geven war, daze in dat Mohrenland, weke

wenn de Apoſtel de Hann upläden , weer över all ehr Schazkamern,

bo he ehr Geld an. de weer kamen na Jeruſalem , an

19. Un ſprok : Gevt mi ok de tobäden . Zeph. 3, 10.

Macht, dat, ſo iť jemandde Hann 28. Un troď wedder nah Hus

uplegg, deſülvige de heilige GEiſt un jeet up ſien Wagen un leef den

kriegen deiht .
Propheten Jeſaias .

20. Petrus awer ſproť to em :
29. De GEiſt awer ſprok to

Du ſchaſt verdammt ſin mit dien
Gold , dat du meenen beibit, GOtt Philippus: Gah hento un mak

Sien Gap ward dörch Geld er:
di bi düſſen Wagen.

langt !
Matth. 10, 8. | 30. Do leep Philippus hento

21. Du warſt weder Andeel noch un hörde, dat he den Propheten

Aideel hebben an düt Wort, denn Jeſaias leſen dä, un ſprok: Ver

dien Hart is nich rechtſchaffen vörſteihſt du ok, wat du leſen deihſt ?

GOtt. 31. He awer ſprok : Wi kann

22. Darum doh Buße vör düſſe ik dat, wenn mi nüms anleiden

dien Bosheit, un bä GOtt, dat beiht? Un vermahnte Philippus ,

di vergeven ward dien Hart ſien dat he upſtiegen un fik bi em

Argheit. henſetten dä .

23. Denn ik ſeh dat, du büſt 32. De Inhalt awer vun de

vull vun bittere Gallun erfüllt Schrift,de he leſen dä, weer düſſe:

mit Ungerechtigkeit. 5. Moj. 29, 18. He is as en Schap to de Schlach

24. Do antworde Simon un bank föhrt, un ſtill as en Lamm

ſprok : Bädet ji den HErrn vör vör ſienen Scheerer, alſo hett he

mi , dat daivun nicks över mi nich updahn ſienen Mund.

kummt, wovun ji ſeggt hebbt. Joh. 53. 7 .

25. Se awer , as ſe betüget 33. In ſien Niedrigkeit is ſien

un redet harn den HErrn Sien Gericht erhaben ; wokeen ward

Wort , kehrten ſe wedder um awer ſienes Levens läng' ntſpreken ?

C15
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en

Denn ſien Leven is vun de Eer 2. Un bä em um Brev na Da

wegnahmen. maskus an de Scholen , up dat ,

34. Do antworde de Kämmerer lo he etliche düſſen Weg finnen

Philippus un ſprok : It bä di , vun dä, Mannslüð un Fruens, he ſe

wen redt de Prophet dat ? Vun bunden föhrte na Jeruſalem .

em ſülvſt oder vun wen anners ?
3. Un as he up den Weg weer

35. Philippus awer dä ſienen un dicht bi Damaskus keem , um

Mund up un fung vun düſſe lüchte em mit eenen Mal

Schrift an un predigte em dat licht vun den Himmel .

Evangelium vun Chriſto. Rap. 22, 6. 1 Kor. 15, 8.

36. Un as ſe de Strat entlang . 4. Un he full up de Eer un

trocken , teemen ſe an en Water, hörte en Stimm, de ſprok to em :

un de Kämmerer ſprok : Süh, dar Saul, wat verfolgſt du mi?

is Water, wat hinnert dat, dat 5. He awer ſproť: HErr, wer

ik mi Söpen lat ? büſt du ? De HErr ſprok : Ik bün

37. Philippus awer ſprok : Glovſt Jeſus, den du verfolgen deihſt.

du vun ganzen Harten, ſo kann Dat ward di ſuer warn , gegen

dat wol angahn. He antworde den Stöker achter ut to ſlagen .

un ſprok : Jk glov , dat JEſus
Rap . 5 , 39.

Chriſtus GOttes Söhn is . 6. Un he ſprok mit Bevern un

Matth. 16, 16 , Zagen : HErr, wat wiſt Du, dat

38. Un he leet den Wagen ik dohn ſchall? De HErr ſprok

holen un ſe ſtegen av in dat Water, to em : Stah up un gah in de

beide , Philippus un de Kämmerer, Stadt, dar ward man di ſeggen,

un he döfft em . wat du dohn daſt. Kap. 10, 6 .

39. As je rup ſtiegen 7. De Männer awer, de mit

dä'n ut dat Water , rückte den cm reiſen dä’n , ſtunnen un be

HErrn Sien GEiſt Philippus weg verten vör Angſt, denn ſe hörten

un de Kämmerer ſeegem nich Sien Stimm un ſeegen nüms .

mehr; he trock awer fröhlich ſien 8. Saulus
8. Saulus awer richtawer right ſik up

Strat .
vun de Eer, un as he fiene Ogen

40. Philippus awer war funnen updä, jeeg he nüms. Se necmen

to Asdod un wannerte munter un em awer bi de Hand un föhrden

predigte alle Städe dat Evange- em na Damaskus .

lium , bet dat he feem na Cä
9. Un he kunn free Dag nicks

farien. Kap, 21 , 8 .

ſehen un eet nich in drunk nich.

10. Do weer awer en Jünger

Dat 9. Kapitel.
to Damaskus mit Namen Ananias ;

1. Saulus awer ſchnov noch mit to den ſprof de HErr in en Ge

Dräuen un Morden gegen den ſicht: Ananias ! Un he ſprok : Hier

HErrn Sien Jünger , un gung bün ik, HErr.

to den Hohenpreeſter, Kap . 26, 9. 11. De HErr ſprok to em :

awer
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li

Stah up un gah hen in de Strat, 20. Un glik darup predigte he

de do heet de graide un frag in Chriſtum in de Scholen, dat de

Juda ſien Husna en Mann, fülvige GOtt Sien Söhn weer .

mit Namen Saul vun Tarſen ; 21. Do verſehrten ſik awer alle,

he bädet ,
de dat hören dä’n un ſproken :

12. Un hett ſchn in dat Geſicht je dat nich de , de to Jeruſalem

enen Mann, mit Namen Ananias, verfolgen då alle
, de düſſen Namen

to em rin kamen un de Hand anropen dä’n ? Un weer he nich

up emleggen , dat he wedder darum hieher kamen , dat he ſe

ſebend war.
bunden föhren dä vör de Hohen

13. Ananias awer antworde: preeſters ? Kap. 1 , 14. 8, 1. 27; 10 ..

HErr, ik hev vun veele hört vun
22. Saulus awer war je länger

düſjen Mann, wi veel Övels he
Diene Hilligen to Jeruſalem dahn jemehr kräftiger un drev de Jnden,

1 in
hett .

14. Un he hett hier Macht vun
de Eng un bewieſte dat, dat düſſe

is de Chriſt.
de Hohenpreeſters to binden alle,

de Dienen Namen anropen doht .
23. Un na veele Dag höllen de

15. De HErr ſprok to em : Gah den Weg maken dä’n . 2. Kor. 11,32.
Juden eenen Rat, dat ſe em ut

hen, denn düſſe is mi en uter
wähltes Warktüg, dat he mienen 224. Awer dat war Saulus fund

Namen drägen ſchall vör de Heiden , makt, dat ſe em nabſtellen dä’n .

un vör de Könige un vör de Se paſſen awer Dag un Nacht up

Kinner Jsrael. an de Dohrn, dat ſe em
ſe em dod

Kap. 22, 21 .

16. It will em wieſen, wo veel maken dä'n.

he lieden mutt um Mienes Namens 25. Do neemen em de Jünger

willen . 2. Kor. 11, 23 . bi de Nacht un dä'n em dörch de

17. Un Ananias gung hen un Muer un leetenem in en Korv

keem in dat Hus un lă de Handbal.
up em un ſprok : Leeve Broder 26. Do awer Paulus na Fe

Saul, de HErr, de di erſchienen ruſalem kamen dä, verſöch he , ſik

is up den Weg, as du herkeemſt, an de Jüngers to maken ; in je

hett mi ſchickt, up dat du wedder wurren alle bang vör em

ſehn kannſt un mit den heiligen glövten nich, dat he en Jünger

GEiſt erfüllt warſt.

18. Un gliek darup full dat vun 27. Barnabas awer neem

ſiene Ogen as Schuppen dal un to ſix un föhrde em to de Apoſtels

be kunn wedder ſehn. un vertellehr, woans he up den

19. Un ſtunn up, leet ſik döpen Weg den HErrn ſehn har , un

un neem Spies to fit un ſtärkte dat He mit em redt har, un dat

fit. Saulus awer weer enige he to Damaskus den Namen JEſu

Dage bi de Jünger to Damaskus . ( fri predigt har. Kap. 26, 22. 23

un

weer .

em

15
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28. Un he gungen Wiel bil 38. Do nu awer Lydda dicht

ehr ut un in to Jeruſalem un bi Joppe is, un as de Jünger

predigte den HErrn JEſus Sienen hören dä’n, dat Petrus darſülbſt

Namen fri. weer, ſchickten ſe to em un der:

29. He redte awer ok un be- mahnten em, dat he ſit dat nich

frog fik mit de Griechen . Awer verðreeten leet , to ehr to kamen .

ſe ſtellten em na, dat je em dod 39. Petrus awer ſtunn up un

maken dä’n . keem mit ehr . Un as he dar an

30. As dat de Bröders hören kamen weer, föhrten ſe em rup up

dä’n, föhrten ſe em na Cäſarien den Söller un alle Wittfruens

raf un ídickten em na Tarſus. keemen um em rum, weenten un

Kap. 11 , 25. wieſten em de Röck un Kleder,

31. So har nu de Gemeen weke de Rehe maken dä, dewiel

Freden börch ganz Judäa un ie bi ehr weer.

Galiläa un Samaria un bute fik ' 40. Ún as Petrus ſe alle rut

un wandelte in de Furcht vör den dreben har, fali he up ſiene Knee

HErrn un war erfüllt mit Troſt un kehrte ſił na den liknam un

vun den heiligen GEiſt.

32. Dat geſcheeg awer, do Petrus ehre Ogen apen, un as je Petrus
ſprok : Tabea, ſtah up ! Un ſe dä

allerwegen dörchtređen dä, dat he liehn dä, ſette ſe fik wedder hen.

ok to de Hilligen keem, de to Marc. 5 , 41. Luc . 7. 14 .

Lydda wahnen dä’n . 41. He awer gev ehr de Hand

33. Darfülbſt funn he en Mann, un rich ſe up un reep de Hilligen

mit Namen Äneas, de har acht un de Wittfruens un överlever

Jahr lang to Bett legen , de weer ehr ſe wedder lebendig .

jichtkrank . 42. Un dat war kund dorch ganz

34. Un Petrus ſprok to em : Soppe un veele worden glövig an

Änea, Jeſus Chriſtus makt di den HErrn. Joh . 8, 30.10, 42.

geſund, ſtay up un mak dien Bett. 43. Un dat geſcheeg, dat he lange

Un glik ſtunn he up. Tid in Joppe blieven dä bi enen

35. Un ein ſeegen alle, de to Simon, de en Garver weer.

Sap. 10, 6
Lydda un Sarona wahnen Sä’n ,

de bekehrten fik to den HErrn . Dat 10. Kapitel.

36. To Joppe awer weer en
1. Do weer awer en Mann to

Jüngerin, mit Namen Tabea (wat Cäſarea, mit Namen Cornelius,

perdütſcht heet en Neh) de weer en Hauptmann vun de Schaar,

vull vun gode Warſe un Almoſen, de do heeten då de Welſche.

be le Sä . Pſalm 41, 2 Matth. 8, 5 .

37. Dat begeev ſik awer to de- 2. Gottſelig un gottesfürchtig,

ſülvige Tied, dat ſe krank war un mit ſamt ſien ganzes Hus un

dod blieven dä. Do wuſchen ſe ge dat Volk veele Almoſen un

deſülvige un lä’n ſe up den Söller. bä immer to GOtt. Dan. 4, 24 .
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1

3. Do ſeeg he in en Geſicht | fötige Tiere vun de Eer, un wille

dütlich, um de negende Stunn Tiere , un Gewörm , un Vagels ,

up den Dag , en Engel vun as ſe ünner den Himmel Tevt .

GOtt to em ringahn , de ſprok 13. Un do geſcheeg en Stimm

to em : Corneli !
to em : Stah up , Petrus, ſchlachte

4. He awer ſeeg om an , verfehr un itt !

fik un ſprok : HErr, wat is dat ? 14. Petrus awer ſprok : O nee,

Se awer (prok to em : Dien Gebäd HErr, denn ik hev noch niemals

un dien Almoſen ſünd rupkamen wat Gemeenes oder Unreines eten .

vör GOtt, dat He an di dacht hett. Ezech. 4 , 14. 3 Moj. 11 , 7. 13. 23.

5. Un nu ſchick Lüd na Joppe 15. Un de Stimm { prok to'n

un lat Simon, mit den Tonamen annern Mal to em : Wat Gott

Petrus herhalen . rein makt hett, dat mak du nich

6. Weke is to Harbarg bi en
gemeen . Matth. 15, 11.

Garver Simon, den ſien Hus an
16. Un dat geſcheeg freemal,

de See liggen deiht, de ward di un dat Fatt war wedder upnahmen

jeggen, wat du dohn ſchaſt.
na den Himmel .

Kap. 9, 43. 2. 37. 9, 6.
17. As awer Petrus fik in fik

7. Un as de Engel, de mit Jülvſt bekümmern dä, wat dat Gez

Cornelius reden dä, weg gahnſicht weer, dat he ſehn har, ſüh,

weer, reep he twee vun ſiene Hus- do frogen de Lüd, de Cornelius

knechts un eenen gottesfürchtigen avſchickt harn , na Simon ſienen

Kriegsknecht vun de, de ümmer Hus un ſtunnen vör de Döhr ;

18. Reepen un forſchten, ob

8. Un vertellte ehr alles , un Simon, mit den Tonamen Petrus,

ſchi& te ſe na Joppe . dar to Harbarg weer ?

9. Den annern Dag, as düſſel, 19. Indem awer, as ſik Petrus

up den Weg weeren un dicht bi beſinnen dä över dat Geſicht,

de Stadt keemen ,ſteeg Petrus rup ( prof de GEiſt to em : Süh, de

na den Söler, um to bäden, um
Männer ſökt di ;

de fößte Stunn.
20. Awer ſtah up , ſtieg dal,

10. He weer awer hungrig un tređ mit ehr un twiefle nich, denn

wull wat eten.
As ſé em awer It hev ſe ſchickt.

wat torecht maken dä’n, war be 21. Do ſteeg Petrus dal to de

entzückt,
Männer, de vun Cornelius to em

11. Un ſeeg den Himmel up ſchickt weern, un ſprok : Süh , dat

dahn un dal to em fahren en
bün ik, den ji ſöfen doht , wat

Fatt, as en grotes linnenés Dok, is dat för en Sak , darum ji

an de veer Ennen toſamen bunnen, hier ſünd ?

un dat war dal laten up de Ger ;
22. Se awer ſprofen : Cornelius,

Lul. 13, 29. Apoſt. 11, 5 . de Hauptmann, en frommen un

12. Darin weern allerhand veer- hilligen Mann, weke of in goden

um em weern .
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Rop ſteiht bi dat ganze Juden-| 31. Un ſprok : Cornelius, dien

volk, hett en Befehl kregen vun Gebäd is erhört un an diene Al

den hilligen Engel, dat he di moſen is dacht worden vör GOtt.

ſchul förrern laten in fien Hus 32. So ſchick nu na Joppe un

un vun di de richtigen Worde lat her ropen Mann mit

hören . Namen Simon , de ben Tonamen

23. Do reep he ſe rin un be- Petrus föhren deiht, weke is to

harbargte ſe. Den annern Dag Harbarg in den Garver Simon

trock Petrus ut mit ehr , un etliche fien Hus an de See ; de ward

Bröder vun Joppe gungen mit di, wenn he kummt, dat leggen .

em .

33. Do ſchickte ik in deſülvige

24. Un den annern Dag keemen
Stunn to di , un du heſt recht

ſe rin na Cäſarea . Cornelius

dahn, dat du herkamen büſt. Nu
awer töpte up ſe un reep toſamen

ſiene Blotsverwandten un Frünnen . Gott, to hören alles , wat di
ſünd wi alle hier gegenwärtig vör

25. Un as Petrus keem , gung

Cornelius em entgegen un fol to
vun GOtt befahlen is .

dä34. Petrus awer
ſiene Föt bal un bä em an.

ſienen

26. Petrus awer richde em
Mund up un ſprok : Nu erfahre

up un ſprok: Stah up, ' it bün ik wahrhaftig, dat GOtt nich se

of en Minidh. Offenb. 19, 10. Perſon anſehn deiht : 5. Moj. 10, 17 .

1. Sam. 16, 7. 2. Chron . 19, 7. Hiob 34, 19 .

27. Un as he em grötet har, Weish. 16, 8. Sir. 35, 15. Röm . 2, 11.

gung hc rin un funn veele , de Gal . 2, 6. Eph . 6 , 9. 1. Pet. 1 , 17 .

toſamen kamen wecren .
35. Sonnern in allerlei Volk,

28. Un he ſprok to ehr : Ji wer Em fürchten un recht dohn

weet wat för en ungewohntes deiht, de is Em angenehm .

Ding dat is för en jüdiſchen
Jeſ. 56, 6.

Mann , ſik avtogeven mit en
36. Ji weet wol vun de Pre

Fremden , oder gar to
em to digt , de GOtt to de Kinner Israel

kamen, awer Gott hett mi wieſt' chi&t hett un hett verkündigen

kenen Minſchen gemeen oder un
laten den Freden dörch JEſum

rein to heeten . Joh. 4, 9.
Chriſtum (weke is en HErr över

29. Darum hev iť mi nidh wei- alles ), Matth. 28. 18. Röm. 10, 9.

gert her to kamen, as it förrert 37. De dörch dat ganze jüdiſche

bün. So frag ik jug nu, warum Land geſchehen is un anfungen in

ji mi hebbt förrern laten .
Galiläa na de Döp, de Johannes

30. Cornelius ſprok : Ik hev predigen dä : Matth. 4, 12.

veer Dage faſtet betup düſſel 38. Woans GOtt denſülvigen

Stunn un um de negende Stunn IEſum vun Nazareth ſalvet hett

bä ik in mien Hus . Un füh , do mit den heiligen GEiſt un Kraft ,

trä in en helles Kleed en Mann de umher trocken is un hett wol

vör mi hen , dahn un geſund makt alle, de
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vun den Düvel överwältiget weeren, 47. Kann ok Jemand dat Water

denn Gott weer mit Em. wehren, dat düſſe nich döfft warden,

Pſalm 45 , 8. Jeſ. 61, 1. de den heiligen GEiſt kregen hebbt,

39. Un wi ſünd Tügen vun grade ſo as wi ? Kap . 8, 36 .

all dat, wat He dahn hett in dat
48. Un befohl ſe to döpen in

jüdiſche Land un to Jeruſalem . den HErrn JÉſu Sienen Namen .
Den hebbt ſe dod makt un an Do veden je em dat he etliche

en Holt hängt. Dage bi ehr blieven dä . Joh. 4, 40 .
Rap. 1, 8. 22. 2 , 22, 32.

40. Denſülvigen hett GOtt up

weckt vun de Doden ben frübden Dat 11. Kapitel.

Dag un Em laten apenbar warden.

Nap . 3 , 15. 26.
1. Dat keem awervör de Apoſtel

41. Nich vör all dat Volk,,
un Bröder, de in dat

ſonnern vör uns, de vörher er- jüdiſche Land weeren, dat op de

wählten Tügen vun GOtt, de mi Heiden harn GOttes Wort an

mit Em eten un drunken hebbt , nahmen.
Eph. 3, 1 .

nahdem He is upſtahn vun de
2. Un as Petrus rup keem na

Doden. Joh . 15, 27. 20, 19. 26.
Jeruſalem, ſtreden mit em, de ut

42. Un He hett uns gebaden de Beſchniedung weeren .

to predigen dat Volk un to tügen, 3. Un ſproken : Du biſt ingahn

dat He is verordnet vun GOtt to de Männer, de Vörhut hebbt

en Richder över de Lebendigen un un heſt mit ehr eten .

be Doben. 2. Tim. 4 , 1 . 4. Petrus awer fung an un

43. Vun düſſen geven alle Pro- vertellte ehr dat een na enanner

pheten Tügnis, dat dörch Sienen her un ſprok :

Namen alle, de an Em glöven 5. Ik weer in de Stadt Joppe in

doht, Vergevung vun de Sünnen dat Gebäd un war entzü&t un ſeeg

friegen ſchült .
en Geſicht, nämlich, en Fatt bal

Jeſ. 63, 6. 6. Jer. 31 , 34. Ezech. 34, 16. fahren , as en grotes linnenes
Dan. 9, 24. Foj. 1, 7. 13, 14. Mich. 7,18 . Laten mit veer Ecken

44. Do Petrus noch düſſe Worde laten vun den Himmel un keem

reben dä, full de heilige Geiſt up bet to mi.

alle, de dat Wort anhören dä’n .
6. Darin ſeeg ik un war gewahr

Kap. 4 , 31. 8, 17.

45. Un de Glövigen ut de Be- un ſeeg veerfötige Tiere vun de

ſchniedung, de mit Petro kamen Eer, un wille Tiere, un Gewörm ,

weeren, entſetten ſit, dat of up un Vagels as ſe ünner den Himmel

de Heiden de Gav vun den hei- lept.

ligen GEiſt utgaten weer.
7. Ik hörde awer en Stimm ,

Jeſ. 60, 5. de ſprok to mi : Stah up Petrus,

46. Denn ſe hörten, dat ſe mit ſchlacht un itt !

Tungen reden un GOtt hoch prieſen 8. Ik awer (prok : O nee, HErr,

dä’n. Do antworde Petrus: benn bar is niemals wat Gemeenes

un dal
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oder Unreines in mienen Mund ſchwegen ſe ſtill un lavten GOtt

gahn . 3. Moj. 11, 2. un ſproken : So hett GOtt ok

9. Awer de Stimm antworde de Heiden Buße geven to dat Leven.

mi to en anner Mal vun den 19. De awer verſtreut weern

Himmel : Wat Gott rein makt in de Dröfſal, de över Stephanus

hett, dat mak du nich gemeen . kamen weer , gungen umber bet

10. Dat geſcheeg awer dreemal na Phönicien un Cypern un An

un war alles wedder rup na den tiochien un redeten dat Wort to

Himmel trocken . nüms as alleen to de Juden.

11. Un füh, vun de Stunn an
Kap. 8 , 1 .

ſtunn Sree Männer pör bat 20. Do weern awer etliche mank

Hus, wo ik in weer, vun Cäſarea ehr, Lüd vun Cypern un Kyrene,

na mi ſchickt.
de keemen na Antiochien un redeten

12. De GEiſt awer ſprok to mi , ok to de Griechen un predigten

iť ichull mit chr gahn un nidh dat Evangelium vun den HErrn

twiefeln . Dar keemen amer ' mit JEſu ..

mi düſſe föß Bröder un wi gungen 21. Un den HErrn Siene Hand

na den Mann ſien Hus rin .
weer mit ehrun en grote Tall

13. Un he verkündigte uns , wör glövig un bekehr fik to den

woans he fehn har enen Engel | HErrn.
Kap. 2, 47 .

in ſien Hus ſtahn, de to em 22. Awer düſſe Red vun ehr

ſpraken har : Schick Männer na
keem vör de Ohren vun de Gemeen

Joppe un lat förrern den Simon, to Jeruſalem , un ſe ſchickten Bar:

mit den Tonamen Petrus. nabas , dat he hengung bet na

14. De ward di Worde ſeggen , Antiochien .

dörch weke du ſelig warſt un dien
23. As düſſe henkamen weer,

ganzes Hus. Rap. 10, 6 .
un GOtt Siene Gnade ſchn dä,

15. Indem if awer anfung to war he vergnögt un ermahnte ſe

reden, full de heilige GEift up ſe, ale, dat ſe mit faſten Harten bi

eben ſo as up uns to Anfang. den HErrn blicven wulen.

Hap. 2, 4. 10 , 44 . 24. Denn he weer en frommen

16. Do dach iť an den HErrn Mann , vull vun den heiligen GEiſt

Sien Wort , as He ſä: Johannes un vun Gloven .
Un bar war

hett mit Water Söfft, ji awer en grotes Volk den HErrn tobahn.

ſchüllt mit den heiligen GEiſt 25. Barnabas awer trock ut na

döfft warden . sap . 1,5. Matth 3,11. Tarſus, Saulus wedder to ſöken .

17. So nu GOtt ehr gliken 26. Un do he em finnen dä,

Gloven geven bett as of uns, föhrte he em na Antiochien . Un

de do glöven doht an den HErrn ſe bleven bi de Gemeen en ganzes

JEfum Chriſtum wat för een Jahr un lehrden veel Volk ; darum

weer ik , dat ik GOtt wehren kunn ? worden de Jünger in Antiochien

18 . Do ſe dat hören dä’n , toeerſt Chriſten heeten. Gal. 2, 11 .
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27. In deſülvigen Dagen keemen 6. Un as em Herodes wul hen

Propheten vun Jeruſalem na An- richten laten, in deſülvige Nacht

tiochien . Kap. 13, 1. 15 , 32. ſlep Petrus twiſchen twee Kriegs

28. Un een mank chr,mit Namen knechts, bunnen mit twee Keden,

Agabus , ſtunn up un kündigte un de Wächters vör de Döhr be

dörch den GEiſt en grote düre wahrten dat Gefangenhus.

Tied an, de do kamen ſchul över
7. Un füh , den HErrn Sien

den ganzen Eerdkreis, weke kamen Engel keem Sarher un en licht

dä ünner den Kaiſer Claudius.
ſchien in dat Loď, un he ſlog Pe

Kap . 21 , 10.

29. Awer mank de Jünger be- trus an de Siet un weck em up

flöten jeder cen , darna as he kunn, un ſprok: Stah flink up ! Un de

to ſchicken en Unnerſtüttung an
Reden fullen em dun ſiene Hann.

de Bröder, de in Judäa wahnen 8. Un de Engel ſprok to em :
dä’n . Röm. 15, 26. Umgörte di un treck dien Schoh

30. As je denn ok däden un an . Un he då alſo . Un he

ſchickten dat an de ouſten dörch ſprok to em :em : Schmiet dienen

de Hand vun Barnabas un Saul. Mantel um, un folg mi na !

Kap. 12, 25.

9. Un be gung rut un folgte

Dat 12. Kapitel. em , un wuß nich, bat em wahr

1. Um deſülvige Tied lå de haftig at düt geſchecg dörch den

König Herodes de Hand Engel, ſonnern em dücht, he ſeeg

an enige vun de Gemeen um le en Geſicht.

to pienigen .
10. Se gungen awer dörd; de

2. He mak awer dod Jakobus, eerſte un deannere Wacht un keemen

Johannes ſienen Broder, mit dat an de iſerne Döhr, de na de Strat

Schwert. föhren deiht, de då fik ehr dun

3. Un as he ſeeg , dat de Juden jülyſt up, un ſe träden rutun

dat wol gefull, fohr he fort un gungen hen en Strat lang un

fung Petrus ok . Dat weern alsbald ſcheede de Engel vun em .

awer grad de Dag ' vun de ſöten Kap. 16, 26.

Brobe .
11. Un do Petrus to fik ſüloſt

4. As he em nu griepen dä, lä keem , ſprok he : Nu weet ik gewiß,

he em in dat Gefängniß, un över- dat de HErr Sienen Engel ſchickt

antworde em veer veerdelen Kriegs- hett un mi rettet hett ut Herodes

knechts, em to bewahren, un dach, fien Hand un vun dat Töven

em na Oſtern vör dat Volk hen- vun dat jüdiſche Volk.

ridhten to laten . Kap. 16, 24. Kap. 5, 19. 1. Moj. 19, 15. 16. Bl . 91, 11.

5. Un Petrus war twor in dat 12. Un as he fik beſinnen dä,

Gefangenhus behollen, awer de feem he vör dat Hus, wat Maria,

Gemeen bå ahn Uphören för em Johannes, de mit den Tonamen
to GOtt. Markus heten dä, ſien Mudder,
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an .

hören dä, wo veele toſamen weerenſik ernähren mußten vun den König

in bäden dä’n. Kap. 15 , 37. ſien Land.

13. As awer Petrus an de 1. Kön. 5, 9. 11. Ezech. 27, 17.

Döhr vun dat Dohr kloppen dä, 21. Awer up en beſtimmten

trä en Magd rut to horchen, mit Dag trođ Herodes dat königliche

Namen Rhode. Kleed an , ſett ſikup den Richt

14. Un as ſe Petrus ſien Stimm ſtohl un heel en Red to ehr.

Sir. 11, 4.
erkennen dä , mak ſe dat Dohr 22. Dat Volk awer reep em to :

nich up vör Freud , leep awer rin Dat is GOtt Sien Stimm un

un verkündigte ehr, dat Petrus nidh en Minſchen ſien. Ezech.28,2.

vör dat Dohr ſtahn dä .
23. Soglik awer ſlog em den

15. Se awer ſproken to ehr : HErrn Sien Engel, darum , dat

Du büſt unſinnig. Se awer be- he nich den HErrn de Ehr geven

ſtunn darup, dat dat ſo weer. dä, un he war freten vun de

Se ſproken : Dat is ſien Engel . Wörmer un gev den Geiſt up.

Int. 24, 37 .
Dan. 5, 20 .

16. Petrus awer flopp wedder 24. GOttes Wort awer wuß

As je awer updä’n, ſehn un vermehrte ſit. Sap. 6 , 7. Jef. 55,11.

ſe em un verfehrten ſik. 25. Barnabas awer un Saulus

17. Awer he winkte ehr mit de keemen wedder na Jeruſalem un

Hand, ſtill to fien , un vertel ehr, as ſe ehre Warke volbrocht harn,

woans de HErr em har ut dat neemen ſe mit ſik Johannes, mit

Gefangenhus föhrt, un ſprok : Ver- den Tonamen Markus.

tünniget dat Jakobus un de Bröder, Kap. 11, 29. 15, 37,

un gung rut un trock an enen

annern Drt. Dat 13. Kapitel.

18. As dat awer Dag war,

1. Do weern awer to Antio
weer nich wenig Bedrövnis mank

chien in de Gemeen Pro

de Kriegsknechts, woans dat doch pheten un Lehrers, niemlich Barnabas

mit Petrus togahn weer. un Simon, un mit Tonam Niger, un

19. Herodes awer, as he em Lucius vun Kyrene, un Manahen

förrern leetun nich finnen dä , mit Herodes, den Veerfürſten up

leet de Wächters to Verantwordung wuſſen un Saulus. Rap. 11, 27.

tređen un ſe avföhren, un trođ 2. As ſe awer den HErrn deenen

vun Judäa dal na Caſarea un un faſten dä’n , ſprok de heilige

har bar ſien Weſen. GEiſt : Sonnert mi ut Barnabas

20. Denn he gedach gegen de dun un Saulus to dat Wark, darto

Tyrus un Sidon Krieg to föhren . ik ſe beropen hev . Kap . 9, 15.

Awer ſe keemen eendrägtiglich to 3. Do faſteten ſe, un bä’n un

em un överredten den König ſienen lähn de Hann up ſe un leeten ſe

Kämmerer Blaſtum un bäden um gahn. Kap. 14, 23 6, 6 .

Freden, darum, dat ehre Länner ! 4. Un as ſe utſchickt weern vun
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den heiligen GEiſt keemen ſe na ſehn dä, glovte he un verwunnerte

Seleucia un vun dar up en Schip fik över den HErrn Siene Lehr.

na Cypern. 13. As awer Paulus un de

5. Un as je in de Stadt Sa- um em weern vun Paphos ad

lamin kamen dä’n verkünnigden fahren dä’n, keemen ſe na Perge,

ſe dat Wort GOttes in de Juden in dat Land Pamphilien. Jo

ehr Scholen ; ſe harrn awer of bannes awer gung vun ehr un

Johannes to en Deener. trocł wedder na Jeruſalem .

6. Un as ſe de Inſel dorchtrecken 14. Awer ſe trocken förch dat

dä’n bet na de Stadt Paphos, Land Pergen un teemen na An

funnen ſe enen Toverer un falſchen tiochien , in bat Land Piſidien,

Propheten, de Bar- Jehu heeten dä . un gungen in de Scholen up den

7. De weer bi Sergius Paulus, Sabbatdag un ſedden ſit dal.

15. Na de Lektion awer vun
den Landvagt , en verſtändigen
Mann, deſülvige reep to fik Bar- dat Geſeß un de Propheten ſchickten

nabas un Saulus un Töchte datde Böverſten vun de Schol to ehr

Wort GOttes to hören. un lecten ehr ſeggen : Leeve Bröder,

wölt ji wat reden un dat Volk

8. Do ſtunn gegen ehr de Heren- vermahnen, ſo ſeggt dat an.

meiſter Elymas (denn ſo ward Rap. 15, 21.

ſien Namen överſett) un ſödyte, 16. Do ſtunn Paulus up un

dat he den Landvagt vun den wink mit de Hand un ſprok : Ji

Gloven avwennen wull. Männer vun Israel, un de ji

2. Mof. 7, 11. 2. Tim. 3, 8 . GOtt fürchten doht, hört to .

9. Saulus awer, de oť Paulus 17. De GOtt vun düt Volt

hieten deiht, vull vun den heiligen bett uterwählt unſe Vadders un

(GEiſt, keek em an,
grot makt unſe Volk as ſe Fremd

10. Un ſprok : D, du Düwels- linge weern in dat Land Egypten

find, vull vun alle Liſt un Bedrug un mit enen hogen Arm föhrte

un Fiend vun alle Gerechtigkeit, He ſe ut datſülvige Land.

du hörſt nich up den HErrn Sienen 2. Mol. 12, 37-41 .

rechten Weg to verkehren ;
18. Un bi veertig Jahr lang

5. Moj. 13, 13. Matth . 13, 38. duldete He ehre Wief in de

11. Un nu kiek, den HErrn Sien Wüſtenie. 2. Moſ.16, 2. 35. 5. Moj. 14, 34 .

Hand kummt över di un du ſchaft 19. Un roddete ut föben Völker

blind ſin un de Sünnen Tied in dat Land Canaan, un deelte

lang nich ſehn. Un vun de jene känner mank ehr na dat lot .

Stunn an ful up em Düſternis 5. Moj. 6, 1. Joh . 14, 2 .

un Finſternis un gung umher 20. Darna gev He ehr Richter,

un ſöch Lüd, de em an de Handbi veer hunnert un föftig Jahr

föhrn kunnen . lang, bet up den Propheten Sa

12. As de Landvagt de Geſchichte muel . Richt. 2, 16. 3. 9.
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21. Un vun dar av an begehrten an Em finnen kunnen em hen

fe enen König , un GOtt gev ehr torichten, bädenſedoch Pilatus , Em

Saul , Kis fienen Söhn , enen dod to maken . Matth. 27, 22. 23 .

Mann ut Benjamin ſien Geſchlecht, Mart. 15, 12.14. luk. 23, 23. Joh. 19,6.

veertig Jahr lang . 1. Sam . 10, 21 . 29. Un as ſe alles vullbrocht

22. Un as He denſüldigen weg harn, wat vun Em ſchreben is,

dä, richt He up över ſe Davið neemen ſe Em vun dat Holt un

ton König, vun weken He tügen läden Em in en Grav . Matth. 27,59.

dä : „Ik hev funnen David, Jeſſe 30. Awer GOtt hett Em uper

ſienen Söhn, enen Mann na weckt vun de Doden.

Mienen Harten , de ſchall dohn Kap. 3, 15. Mart. 16, 6 .

all Mienen Willen . 1. Sam. 16, 12. 13.2.13 31
31. Un He leet Sik ſehn vcele Dage

vör be , wete mit Em vun Galiläa

23. Ut den ſienen Samen hett na Jeruſalem rup trođen weern,

GOtt, as He verheeten hett, tügt weke ſünd Siene Tügen an dat

JEſum, dat Volk Israel to enen Volr.
Joh. 20, 19. 25.

HEiland.
32. Un wi verkündigt jug of

Joh. 11 , 1. Matth. 1, 6. lut. 1 , 27 .

24. As denn Johannes topör de Toſag, de to unſe Vadders ge:

dat Volk Jsrael predigen dä de chehn is, 1. Moj. 3, 15. Rap. 12 ,3.

Döp vun de Buße, ehr denn He 33. Dat GOtt deſülvige uns,

uptreden dä . Matth. 3 , 1 .
ehre Kinner , crfüllt hett darin ,

25. As awer Johannes fienen dat He JEſum upweckt hett , as

Lop vollenden dä, ſprok he: gt denn in den tweeten Pſalm ſcreben

bün de nich, för den ji mi hollen ſteiht: Du büſt Mien Söhn, hüt
doht, awer füh, He kummt na hev Ik Di tüget ! Pſalm 2, 7.

mi, den ik nich würdig bün, dat 34 Dat He En awer hett vun

iť Em de Schoh vun Siené Föt de Doden uperweckt, dat He nu

avlöſen doh . nich mehr verweſen ſchall, ſpriđt

Joh. 1 , 20. Mart. 1, 7. lut. 3 , 16. He alſo : It will jug de Gnad,

26. Ji Männer, leeve Bröder, de il David toſeggt, trulich hollen.

ji Rinner dun Abraham fien Ge Jeſ. 55, 3.

ſĐlecht un de mank jug GOtt
35. Darum ſprickt He of an

fürchten doht, jug is dat Wort
eenen annern Ort : Du warſt dat

vun dat Heil toſcóict. Röm. 1, 16. nich togeven, dat Dien Hillige de

27. Denn de to Jeruſalem wahnen
Verweſung ſehn deiht .

Kap . 2, 27. Pſalm 16. 10 .

doht un ehre Obberſten wie ſe 36. Denn David, as he to ſien

düſſen nich kennen doht , noch de Tied GOttes Willen deent har,

Propheten ehre Stimm (weke up is he inſchlapen un to ſiene Vadders

alle Sabbate left warden ), hebbt bahn un hett de Verweſung ſchn .

ſe deſülvigen mit ehre Urdchle 37. De awer, den GOtt uper

erfüllt. Kap. 3, 17. Joh. 16 , 3. weckt hett , de hett de Verweſung

28. Un obglik ſe keene Urſak nich ſehn .
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weern .

38. So ſi dat jug nu kund, boht för dat ewige Leven, ſo wendt

leeve Bröder, dat jug verkündigt wi uns um to de Heiden.

ward Vergevung vun de Sünnen Matth. 10, 6. lut. 7, 30 .

dördh düſſen un vun all dat , darin 47. Denn alſo hett uns de HErr

ji nich kunnt dörch Moſesſien gebaden : „Ik hev di de Heiden

Geſett gerecht warden. lut. 24, 47. to en licht ſett dat du dat Heil

39. Wer awer an düſſen gloven ſien ſchaſt bet an dat Enn vun

de Eer.

deiht , de is gerecht. Jeſ. 53, 6. 11.
Jeſ. 42, 6. 49, 6. 60, 3. Lut. 2, 32.

40. Seht blot to , dat nich över
48. Do dat awer de Heiden

jug kamen deiht, wat in de Pro
hören dä’n , warn ſe froh , un

pheten ſeggt is : Hab. 1 , 5 .

prieſten dat Wort vun den HErrn

41. Seht, ji Verächters, un ver- un warn glövig, ſo veele as vun

wunnert jug un wardet tonich ; ehr to dat ewige Leven verordnet

denn Jk doh en Wark to jug Röm. 8, 29.

Tieden, wat ji nich gloven ward,
49. Un dat Wort vun den

ſo jug Jemand dat vertellen ward .
HErrn war utbredet in de ganze

42. As awer de Juden ut de
Gegend.

Schol ut eenanner gahn dä’n, 50. Amer de Juden bewogen

bäden de Heiden dat je ehr an de andächtigen un ehrbaren Fruen

den nächſten Sabbat de Worde un de Öbberſten vun de Stadt

ſeggen idhulln.
un brochten en Verfolgung över

43. Un as de Gemeen vun de Paulus un Barnabas to Stann

Shol ut eenanner gahn dä, folgten un ſtörren ſe ut ehre Grenzen rut.

Paulus un Barnaba na veele Juden

un gottesfürchtige Judengenoſſen .
51. Se awer ſchürrten den Stoff

Se awer ſän ehr, un vermahnten vun ehre Föt över ſe un keemen

le, dat ſe blieven ſculin in GÓttes na Ikonien. Sap. 18, 6. Matth. 10, 14

Gnad . Rap. 11 , 23. 14, 22.
52. De Jünger awer warn vull

44. Den annern Sabbat awer
vun Freud un vull heiligen GEiſt.

Stadt toſamen,
Dat 14. Kapitel.

dat Wort GOttes to hören .

45. As awer de Juden dat 1. Dat geſcheeg awer to Iko

Volk ſehn dä’n warn ſe vull Need nien , dat ſe toſamen

un wedderſproken dat , wat vun keemen un predigten in de Juden

Paulus ſeggt weer, ſewedderſproken, ehr Schol alſo dat en grote Tal

ja läſterten. vun Juden un Griechen glövig

46. Paulus awer un Barnabas wörden.

ſproken fri un apenbar : Jug 2. Awer de unglövigen Juden

muß toeerſt dat Wort GOttes ſeggt erweckten un regten de Heiden up

marrn , nu ji dat awer vun jug un makten ſe wüthend gegen de

ſtöten doht un jug nich weert hollen Bröder.

keem bina de ganze
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14.

vun de

3. So heelen ſe fik en lange 13. De Preeſter awer vun den

Tied up un lehrden fri in den Jupitertempel, de vör ehre Stadt

HErrn un de HErr ged dat Wort weer, broch Oſjen un Kränz vör

vun Siene Gnad Tügnis , indem dat Dohr, un wull opfern mit

dat He Teken un Wunner ge- dat Volk.

ſchehn leet dörch ehre Hand. 14. As dat de Apoſtel Barnabas

Kap . 19, 11 .
un Paulus hören dä’n, reeten ſe

4. De Gemeen awer

ehre Kleder intwei un ſprungen

Stadt deelde ſik. Etliche heelen mank dat Volk, ſchreegen 4. Moj.14,6.

dat mit de Juden un etliche mit

de Apoſtels.
15. Un ſproken : Ji Männer,

5. As awer en Storm upſtiegen wat makt ji dar ? Wi fünd of

dä vun deHeiden un de Judenſtarpliche Minſchen gliek as ji , un
un ehre Öbberſten , um je to predigen jug dat Evangelium , dat

ſchimpen un to ſteenigen . 2. Tim . 3, 11 .
ji jug bekehren ſchüllt vun düſſe

6. Kregen ſe dat ſo weten un
falſchen Götter to den lebendiger

GOtt , weke makt hett Himmel
gungen weg na de Städe pun

dat Land Cykaonien , na Lyſtra mat darinis. Kap . 10,16. 4, 24.Pf.146,6.
un Eer un dat Meer un alles

un Derbe un in de Gegend umher;
Offenb. 14, 7 .

7. Un predigten dar dat Evan 16. In ole Tieden hett he laten

gelium . Kap. 11. 10.
alle Heiden ehre egene Wege gahn.

8. Un bar weer en Mann in Kap 17 , 30. Pſ. 81 , 13.

Lyſtra, de muß ſitten , denn be 17. Un He hett Sik twor ſülbſt

har keen Kraft in de Been un nid) unbetüget laten , hett uns veel

weer lahm vun Modertiev an, Godes dahn un vun den Himmel

de nod) nümmer gahn har . Regen un fruchtbare Tieden geven ,

9. De hörte Paulus reden. Un unſere Harten erfüllt mit Spies

as he em ariſeeg un marken dä, un Freud . Pf. 147, 8. Jer. 5, 24.

dat he glov em kunn hulpen warrn . 18. Un as je dat jeggen dä’n,

Matth. 9 , 28. ſtillten ſe fum dat Volk, dat je

10. Sprok he mit lude Stimm : ehr nich opfern dä’n .

Stah grad up dien Föt ! Un he
19. Do kcemen awer Juden hen

ſprung up un gung umher.
Kap . 3 , 6. Jef . 35, 6 .

vun Antiochien un Skonien un

11. Do awer dat Volk ſehn överredeten dat Volk un ſtenigten

dä, wat Paulus dahn har, leeten Paulus un ſchlepten em to de

ſe ehre Stimm hören un ſproken Stadt rutun meenten, he weer

up lykaoniſch: De Götter ſünd bod. 2. Kor. 11 , 25. 2. Tim . 3 , 11 .

de Minſchen lik worden un to 20. As em awer de Jüngers

uns dal kamen . Kap . 28, 6 . umringen dä’n , ſtunn he up un

12. Un ſe nennten Barnabas gung in de Stadt. Un up den

Jupiter un Paulus Merkurius, annern Dag gung he rut mit

dewiel he dat Wort föhren dä. Barnabas na Derbe.
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21. Un predigten in deſülvige entſtahn dä un Paulus un Bar

Stadt dat Evangelium un unners nabas en groten Striet mit ehr

wieſten veele un trocken wedder harn, befohlen ſe, dat Paulus un

na lyſtra un Ikonien un Antiochien . Barnabas un etliche annere mank

22. Stärkten de Jünger ehre egr rup tređen ſchulln na Jeru

Seelen un ermahnten ſe, dat ſe ſalem to de Apoſtels un Ölſten

in den Gloven blieven dä’n un wegen düſſe Frag . Kap. 11, 30.

dat wi dörch veele Bedrövnis 3. Un je warn vun de Gemeen

möten in GOttes Riek ingahn.geleitet un trođen dörch Phönicien

Matth. 10, 38.

23. Un ſe erwählten " ehr hier un. Samarien un vertelten de

un dar Öbberſten in de Gemeenen, Heiden ehren Wandel un maken

bäden un faſteten un befohlen
alle Bröder grote Freude.

ſe den HErrn, an den ſe glóvig ) 4. As ſe awer henkeemen na

worden weern . Kap. 6, 6 . Jeruſalem , worden ſe upnahmen

24. Un trocken förch Piſidien vun de Gemeen un vun de Apoſtel

un keemen in Pamphylien.
un vun de ouſten. Un ſe ver

25. Un redeten dat Wort in fündigden, woveel GOtt mit ehr

Perge un trocken dal na Attalien . dahn har. Hap. 14, 27.

26. Un vun bar föhren ſe to
5. Do träden up etliche vun de

Schip na Antiochien vun wo je Phariſäer ehr Sekte , de glövig

utſchiđt weern dörd GOtt Siene worden weern un ſproken : Man

Gnad, to dat Wark dat ſe ut- mutt ſe beſchnieden un ehr befehlen

richtet barn. Kap. 13, 1. 2 .
to hollen Moſes ſien Geſett.

27. As ſe bar awer kamen dä’n, 6. Awer de Apoſtels un be

verſammelten je de Gemeen un Ölſten keemen toſamen um düſſe

verkündigten wo veel GOtt mit Red to verhanneln.

ehr dayn har un woans He de
7. Do man ſit awer lang hen

Heiden har de Döhr vun den un her ſtreden har, ſtunn Petrus

Gloven updahn. up un ſprok : Ji Männer, leeven

Kap. 15, 4. 1. Kor . 16, Bröder , ji weetet, dat GOtt lang

28. Se barn awer ehr Weſen vör düſſe Died mank uns mi ut

dar nich ene kleene Tied bi de wählt hett , dat dörch mienen Mund

Jüngers. de Heiden dat Wort vun dat Evan

Dat 13. Kapitel. gelium hören un gloven ſchulen.

8. Un GOtt, de Hartenkenner,
1. Un etliche keemen dal vun

Judäa un lehrden de tügte över ſe un gev ehr den hei

Bröder : Wenn ji jug 'nich be- ligen GEiſt grad ebenſo as uns.
Pſalm 7, 10.

ihnieden laten doht na Moſes
9. Un mak keenen Unnerſcheed

ſiene Wieſ', ſo könnt ji nich ſelig twijchen nns un ehr un mak ehre
warben. Gal. 5, 2.

Harten dörch den Gloven rein .

2. As nu en grote Upregung Kap. 10, 34.

9.
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10. Wat verſökt ji denn nuward, dat ſe fik enthollen vun de

GOtt un leggt dat Joch up de Unreinigkeit, de Avgötterie, vun

Jünger ehren Hals, dat weder Horerie un vun dat Erſtickte un

unſere Vaders noch wi hebbt vun bat Blot . 3. Moj. 3, 17.

drägen kunnt ? Matth. 23, 4 . 21. Denn Moſes hett ſiet langer

11. Sonnern wi gloven, dörch Tied in alle Städe ſon Lüd, de

den HErrn JEſum Chriſtum Siene Em predigen Sohn, un he ward

Gnad ſelig to warden gliekerwies alle Sabbatdage in de Scholen

as je ok. Eph. 2 , 4. 8 . leſt. Kap . 13, 15.

12. Do ſchweeg de ganze Hupen 22. Un dat düch got de Apoſtel

ſtil un hörten Paulus un Bar- un de Ouſten, mit de ganze Ge

nabas an, de do vertellen dä’n , meen, ut ehr Männer to erwählen

wat för grote Teken un Wunner un to ſchicken na Antiochien mit

GOtt dörch ſe dann har mant Paulus un Barnabas un Silas ,

de Heiden . Kap . 11 , 18 . weke Männer Lehrer weeren mank

13. Darna as ſe ſtill ſchweegen, de Bröder.

antworde Jakobus un ſprok : si 23. Un ſe geven en Schrift in

Männer, leeven Bröder, hört mi to. ehre Hand, de heet alſo : Wi, de

14. Simon hett vertellt woans Ápoſtet un ouſten un Bröder,

GOtt toeerſt heimſöcht hett un an- wünſchen Heil de Bröder ut de

nahmen en Volk ut de Heiden to Heiden, de to Antiochien un Syrien

Sienen Namen . Sap . 10 , 44. un Cilicien ſünd .

15. Un dat ſtimmt mit de Pro- 24. Dewiel wi dat hört hebbt ,

pheten ehre Reden , as ſchreben bat etliche vun de Unſern ſünd

ſteiht: utgahn un hebbt jug mit Lehren

16. Darna will iť wedderkamen irre makt un jug Seelen bekümmert

un wil wedder buen David ſiene un ſeggt : Ji ſchült jug beſchnieden

Hütt, de verfallen is un ehre laten un bat Geſett hollen, weke

Löder will ik wedder tomaken unwi'nicks befahlen hebbt.

will ſe uprichten ; Amo8 9 , 11 . Kap. 20, 30. Gal. 2, 4 .

17. Up dat, wat dar över is 25. Hett uns dat got dücht, as

vun de Minſchen, na den HErrn wi eendrächlich verſammelt weern,

fragen ſchall, darto alle Heiden , Männer to erwählen un to jug

över weke Mien Namen nennt is , to ſchicken mit unſe leevſten Bröder

ſprict de HErr, de dat alles deiht. Barnabas un Paulus,

18. GOtt ſünd alle Siene Warke 26. Weke Minſchen ehre Seelen

bewußt vun de Welt her . hebbt hengeven för unſern HErrn

19. Darum beſchlut ik, dat man JEſum Chriſtum Sienen Namen.

de, ſo ut de Heiden to GOtt ſik 27. So hebbt wi mit ſe ſchickt

bekehren dohn, nich Unruh maken Judas un Silas, weke of mit

ſchall; Worden datſülvige jug verkündigen

20. Sonnern dat ehr ſchreben warden.



Apoſtelgeſchicht 15. 16. 229
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28. Denn dat gefallt den hei- ( för billig, dat ſe ſo enen Mann

ligen GEiſt un uns, jug keene mit fik nehmen dä’n, de vun ehr

Beſchwerung mehr uptoleggen , as weken weer in Pamphylien un

alleen düſſe nothwendigen Stücke, weer nich mit ehr trocken to dat

29. Dat ji jug enthollen ſchüllt Wark. Kap. 13, 13 .

vun de Gößenopfer un vun dat | 39. Un ſe keemen hart toſamen,

Blotun dun bat Erſtickte un lo dat ſe vun enanner trocken un

vun Horerie ; wenn ji jug vun Barnabas to ſit neem Markus

düt enthollen doht, doht ji Recht. un fohr mit em to Schip na

Un nu lept wol ! Cypern.

30. As düſſe afferdigt weeren, 40. Paulus awer wählte Silas

keemen ſe na Antiochien un ver- un trock hen, GOtt Sin Gnad

ſammelten de Gemeenun över- befahlen vun de Bröder .

antworten den Breef. 41. He trock awer Sörch Syrien

31. As ſe den leſen dän, warnun Cilicien un ſtärkte de Gemeen.

ſe froh över den Troſt. Kap. 13, 48.

32. Judas awer un Silas , de
Dat 16. Kapitel.

of Propheten weeren , ermahnten 1 . feem awer na Derbe

de . Bröder mit vele Reden un un lyſtra un ſüh , en

ſtärkten ſe . Kap. 11, 27. 13, 1 . Jünger weer dar , mit Namen

33. Un as ſe en Tied lang Timotheus, en jüdiſche Fru chr

ſit bar uphollen harn, warn le Söhn, de weer glövig , awer ſin

vun de Bröder mit Freden affer= Vader weer en Griedye. Kap. 19,22 .

digt an de Apoſtel. 2. De har en goden Rop bi

34. Dat gefull awer Silas, dat de Bröder mank de Lyſtraner un

he dar blieven dä. in Stonien. Kap . 6. 3. 10, 22.

35. Paulus awer un Barnabas 3. Düſſen wull Paulus mit ſik
harn ehr Weſen in Antiochien, trecken laten, un neem un beſchned

lehrten un predigten mit vele em um de Juden willen , de an

Annere den HErrn Sin Wort. denſülvigen Ort wahnen dä’n , denn

36. Na etliche Dag awer ſprok ſe wuſſen alle, dat ſin Vader

Paulus to Barnabas : Lat uns en Grieche weſt weer .

nu wedder uttrecken un unſe Bröder 4. As ſe awer dörch de Städe

beſöken dörch alle Städe, in de trecen dän överantworten ſe ehr ,

wi den HErrn Sin Wort ver- to hollen den Spruch, de vun

fündigt hebbt, woans je ſik hollen de Apoſteln un de Öllſten in Je

doht . ruſalem beſlaten weer. Kap . 15 ,20 29 .

37. Barnabas awergev den Nat, 5. Dar wan de Gemeenen in
bat ſe mit ſit nehmen ſchullen den Gloven faſt makt un neemen

Johannes , mit den Tonamen däglich to an Tal .
Markus . 6. As ſe awer dörch Phrygien

38. Paulus awer heel dat nich un dat Land Galatien trecken dän,

16
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em

war ehr wehrt vun den heiligen 15. As je awer un ehr Hus

GEiſt , to reden dat Wort in döfft war, vermahnte ſe uns un

Aſien . Kap. 18, 23. ſprok : So ji mi barvör hollen

7. As ſe awer feemen in Myſien, doht, dat ik glövig bün an den

verſöchten ſe dörch Bithynien to HErrn, ſo kamt in min Hus un

reiſen ; un de GEiſt leet ehr dat bliet dar . Un ſe dwung uns .

nich to . 1. Moj. 18, 3.

8. As ſe awer vör Myſien vörbi
16. Dat geſcheeg awer, as wi

trecken dän, keemen ſe Hendal na to dat Gebed gahn dä’n , dat uns

Troas . Kap. 20, 6. 2. Kor. 2, 12. en Deern entgegen kamen dä, de

2. Tim. 4, 13 . har en Wahrſagergeiſt, un brocht

9. Un Paulus ſeeg en Geſicht chren Herren veelen Gewinn mit

in de Nacht, dat weer en Mann Wahrſeggen .

ut Macedonien, de ſtunn un bä 17. Deſülvige folgte uns aller:

un ſprok : Rumm dal na wärts, Paulus un uns, ſchreeg

Macedonien un help uns. un ſprok : Düſſe Minſchen ſünd

10. As he awer dat Geſicht GOtt den Allerhöchſten Sine

ſehn har, do ſöchten wi alsbald Knechts, de jug den Weg to de

to reiſen na Macedonien, ſäfer, Seligkeit verkündigen doht.

dat uns de HErr darhen beropen
Mart . 1 , 24, 34.

har, ehr dat Evangelium topredigen . Paulus awer dä dat weh un be
18. Düt dä ſe mennigen Dag.

11. Do johren wi ut vun Troas freih ſitum
un ſprok to den

un in graden Lop keemen wi na Geiſt: Ik befehl di in Jeſus

Samothracien, den annern Dag Chriſtus Sinen Namen, dat du

na Neapolis.

12. Un vun dar na Philippi, fahr ut to Deſülvige Stunn.
vun ehr utfahren deihſt. Un he

wat de Hauptſtadt is vun dat Marf. 16, 17.

Land Macedonien un en Frieſtadt. 19. As awer ehre Herrſchaft

Wi heeln uns awer in Süſje Stadt ſehn dä , dat de Hoffnung up

etliche Dage up. ehren Gewinn utfahrt weer , neemen

13. An den Sabbatdag gungen le Paulus un Silas, trocken ſe

ſe rut vör de Stadt an dat Water, up den Markt vör de Öbberſten,

wo man pleggt to bäden , un ſetten 20. Un föhrten ſe to de Haupt:

ſik un redten to de Fruens, de lüð un ſproken : Düſſe Minſchen

dar toſamen fcemen . mafen unſe Stadt wirr un ſünd

14. Un en gottesfürchtige Fru Juden ; Kap. 17, 6. 1. köt. 18 , 17.

mit Namen Lydia , en ' Purpur- , 21. Un verkündigt en Wieſ',

krämerſch ut de Thyatirer ehre de ſit för uns nich ſchickt anto

Stadt, hörte to , de dä de HÉrr nehmen, noch darna to dohn, wiel

dat Hart up , dat ſe darup Acht wi Römer fünd.

har, wat Paulus redt har .
22. Un dat Volk war upwiegelt

Lut . 24 , 45. gegen ſe un de Hauptlüd leeten
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L

chr de Kleder afrieten un heeten den HErrn un alle, de in ſin

ſe utpietſchen . Hus weeren .

2. Kor. 11, 25. Phil. 1, 30. 1. Theſſ. 2, 2 .
33. Un he neem je to fik in

23. Un as ſe ſe düchtig utpietſcht deſülvige Stunn vun de Nacht

harn , ſchmeeten ſe ſe in dat Ge- un muſch ehr de Stremen af ;

fangenhus un befohlen den Stock- un he leet ſit döpen un ebenſo

meiſter dat he ſe got bewahren dä . at de Sienigen.

24. De neem Süt Gebot an un 34. Un föhr ſe in ſin Hus un

ichmeet ſe in dat binnerſte Ge- ſpieſte un freute ſik mit ſin ganzes

fängnis un lä ehre Föt in den Hus, dat he an GOtt glövig

Stock.
worden weer.

25. Um Middernacht awer bäden Lut. 5, 29.

Paulus un Silas un lavten GOtt, 35. Un as dat Dag war, ſchickten

un de Gefangenen hörten ſe . de Hauptlüd Stadtdeeners hen un

Kap. 4, 31. 5, 41 . ſproken : Lat de Minſchen gahn !

26. Un nich lang darna war

36. Un de Stocmeiſter verkün
en grot Eerdbeben , ſo dat de

Grund vun dat Gefangenhus fit lüð hebbt herſdrickt
, dat ji los

digt düſſe Red Paulus : De Haupts

bewegen dä . Un vun de Stunn
ſin idüllt . Nu treckt ut un gaht

an warn alle Döhren updahn un
hen mit Freden .

al ehr Bande los.

27. As awer de Stockmeiſter
37. Paulus awer ſprok to ehr :

ut den Slap fohr un jeeg de Se hebbt uns, de wi doch Römer

Döhren vun dat Gefangenhus ſünd,ohneRecht un Urdcel öffentlich

updahn , trock he dat Schwert unutpietſdt un in dat Gejangenhus

wul fit fülbſt' dod maken , denn ichmeeten unſchulln unsnu heemlich

he dach , de Gefangenen weern
rutſtöten ? Nich alſo , fonuern lat

weglopen.
ſe ſülvſt kamen un uns rutföhren .

Kap. 22, 25.

28. Paulus awer reep lut un 38. De Stadtdeeners verkündigten

ſprok : Doh di nicks to leed , denn düſſe Worde de Hauptlüd, un de

wi ſünd alle hier.
warn bang, as ſe hören dä’n,

29. He förrer awer en licht un dat ſe Nömer weeren .

ſprung rin un fung an to bevern
39. Un teemen un vermahnten

un fuŭ Paulus un Silas to Föten . Sie un föhrten ſe rut un bän ſe,

30 Un föhr ſe rut un ſprok : | dat ſe uttrođen ut de Stadt.

Leeve Herren, wat ſchall ik dohn, Math. 8 , 34 .

dat ik ſelig warr ? lut. 3, 10.
40. Do gungen ſe ut dat Ge

31. Se ſproken : Glov an den fangenhus un gungen na Lydia

HErrn JEſum Chriſtum , ſo warſt hen . Un as je de Bröder fehn

du un din Hus ſelig . Joh. 3, 16. un tröſtet harn, trocken ſe ut .

32 Un ſän em dat Wort vun

16 *
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1. A

Dat 17. Kapitel. in Uprohr un de Böverſten vun

§ ſe awer dörch Amphi
de Stadt , de dat hören dä’n.

polis un Appolonia reijen 9. Un dar ſe Verantwortung

dä’n , kecmen ſe na Teſſalonich
, harn , Vecten ſe le lor.

vun Jaſon un de annern kregen

dar weer en Judenſdyol.
10. De Bröder awer dikten

1. Theff. 2, 2 .

2. So as Paulus dat gewohnt alſobald Paulus un Silas weg
weer, gung he to ehr rin un redete in de Nacht, na Beröam . AS

mit ehr up dree Sabbate ut de le dar kamen dä’n , gungen ſe in

Schrift. de Judenſchol.

3. Mak ehr deſülvige apenbar 11. Denn düſſe Juden harn en be

un lä ehr dat ut, dat Chriſtus ter Gemöth as de to Theſſalonich

muß lieden un upſtahn vun de un neemen dat Wort up, ganz

Doden un dat düſſe Jeſus, den willig un forſchten däglich in de

ik (ſprok he) , jug verkündigen do , Schrift , ob ſit dat ſo verhollen

is de Chriſt . ºut. 24, 27. 45. dä. 3ej. 34, 16. fut. 16, 29. Joh. 5, 89.

4. Un etliche mank ehr fullen 12. So glovten nu veele mank

em to un geſellten ſit to Paulus ehr un ok nich wenige vun de

un Silas ok en grote Hupen vun griechiſchen ehrbaren Fruens un

gottesfürchtigen Griechen, darto Mannslüd.

nich wenige vun de vörnehmſten
13. AS awer de Juden to

Fruens. Verð 17. Kap. 28, 24 . Theſſalonich hörn dä’n , datok

5. Awer de ecgenſinnigen Juden to Beröa dat Wort GOttes vun

weeren neidiſch un neemen to ſit Paulus verkündigt war , keemen

etliche ſchlechte Kerls vun dat ſe un regten dar ok dat Volk up.

Pöbelvolk, maken en Rotte, un 14. Awer dar ſchickten de Bröder

richten enen Uplop in de Stadt Paulus alsbald weg, dat he bet

an un feemen vör Jaſon ſin Hus an dat Meer gung ; Silas awer

un ſöchten ſe herrut to föhren vörun Timotheus bleven dar .

dat gemeenc Volk.
Kap. 16, 1 .

6. Do je chr awer nich finnen
15. De awer Paulus begleiten

dä’n, ſdpleepten ſe Jaſon un etlidye dä’n, brochten em bet na Athen .

vun de Bröder vör de Böverſten Un as ſe Order kregen an Silas

vun de Siadt un ſchreegen: Düſſe , un Timotheus, dat ſe of bald

de den ganzen Weltkreis upregen
to em kamen ſchullu , trocken ſe hen .

doht , ſünd hier of her kamen . 16. As awer Paulus to Athen

Kap . 16, 20. 1. Kön. 18, 17 . up chr töven dä, war he in ſin

7. De beharbargt Jaſon, un düſſe Geiſt gewaldig daröver upbrödyt,

alle handelt gegen den Kaiſer ſin dat he ſehn dä , dat de Stadt ſo

Gebot, ſeggt , en anner ſi de König, ganz afgötttiſch weer . 1. Theſſ. 3, 1 .

näinlich geſus. Put. 23, 2. 17. Un heredeteto de Ju

8. Se bröchten awer dat Volk den un to de Gottesfürchdigen
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em amer un

in de Schol, ok up den Markt, | 25. He ward ok nich mit Minſchen

alle Dage to de , ſo fik hento hann plegt , as ob He jemand

funnen. nödig har, dar He ſülvſt jedermann

18. Etliche awer vun de Gelehrten Leven un Athem un alles geven

de Epikurer un Stoiker heeten dä’n, deiht. Balm 50, 8 .

ſtreden ſik mit em. Un etliche ſproken : 26. Un He hett makt, dat vun

Wat will düſſe Saatkrai ſeggen ? een Blot alle Minſchengeſchlechter

Etliche awer : Dat lett ja , as wul ſünd, de up den ganzen Eerdboden

he nie Götter verkündigen . Dat wahnen doht in hett en Maal

mak, dat he ehr dat Evangelium ſett, as He dat tovör utfehn

vun JEſu un vun de Uperſtahung hett, wo lang un breet ſe wahnen

verkündigt har. 1. Kor. 4, 12 ſchuln. 5. Moſ. 32. 8.

19. Se neemen 27. Dat ſe den HErrn ſöken

föhrten em up den Richtplatz un ſchulln, ob ſe Em doch föhlen un

ſproken : Könnt mi ok erfahren, finnen mögen . Un twar is He

wat dat för en nie Lehr is, de nich wiet vun Iedereen mank uns .

du lehrn deihſt? 3ef. 55 , 6 .

20. Denn du bringſt wat Nies 28. Denn in Em lept , webt

vör unſe Ohren , ſo wulln wi un ſünd wi, as ok etliche Dichters

gein weten , wat dat weſen beiht . bi jug ſeggt hebbt : Wi ſünd vun

21. De Athener awer alle, ok Sin Geſchlecht.

de Utlänners un Gäſte, dachten 29. So wi denn nu vun gött

an nicks anners, as wat nies to lich Geſchlecht ſünd, ſchülln wi

ſeggen oder to hören. nich meenen, de GOttheit ſi gliek

22. Paulus awer ſtunn midden de goldenen , ſülvernen oder ſtenernen

up den Richtplatz un ſprok : Si Biller, Görch minſchliche Gedanken

Männer vun Athen : ik ſeh , dat makt. Jej . 46 , 5 .

ji in alle Stücken ſehr gottsfürchtig 30. Un GOtt hett twar de Tied

weſen doht .
vun de Unwiſſenheit bether över

23. Denn ik bün hier dörchgahn rehn, nu awer gebütt He alle

un hef ſehn jug Gottesdeenſte Minſchen an alle Enden Buße to

un funn eenen Altar, up den dohn. Kap. 14, 16. <uf. 24, 47.

weer idreben : „ För den unbe- 31. Darum , dat He en Dag

kannten GOtt !
Nu verkündige ſett hett up den He richten will

ik jug denſülvigen, den ji ohn den Eerdkreis mit Gerechdigkeit

bat to weten, Gottesdeenſt dobt . dörch enen Mann , in den He

24. GOtt, de de Welt makt dat beſlaten hettun Jedereen

hett, un alles wat darin is , des vörhollt den Gloven, indem He

wiel He en HErr is vun den Em hett vun de Doden uperweđt.

Himmel un de Eer, wahnt nich Röm . 14, 10. Apoſt. 3, 15.

in Tempel de mit de Hann makt 32. As je hören dä’n de Uper

ſünd. Kap. 7, 48. ſtabung vun de Doden, do harn
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em an

weke ehren Spott, weke awer ſproken : | då un gottesfürchdig weer un den

Wi wölt di darvun en anner ſin Hus dicht bi de Schol weer.

Mal wieder hören . 8. Crispus awer, de Böverſte

1. Kor. 1 , 23. vun de Schol glovte an den HErrn

33. Alſo gung Paulus vun ehr . mit ſin ganzes Hus ; un veele

34. Weke Männer awer hungen Korinther, de anhören dä’n, warn

un warn glövig , mank glövig un leeten ſik döpen.

düſſe weer Dionyſius, cen ut den
9. De HErr ſprok awer dörch

Rat , un en Fru , mit Namen
en Geſicht in de Nacht to Paulus:

Damaris, un etliche annere mit ehr . Weſ nidh bang , ſonnern red un

Dat 18. Kapitel.
ſi nicy ſtill! 1. Kor. 2, 3.

10. Denn gk bün mit di , un
1 . Darna gung Paulus vun nüms ſchall fit unnerſtahn , di

Athen un keem na Korinth . Schaden to dohn , denn Jk hef

2. Un funn bar en Juden, mit
en grotes Volk in düſſe Stadt.

Namen Aquila, de Geburt na ut 301.41, 10. Zer. 1,18. Hoh 2, 23. 30h. 10, 16.

Pontos, de förtlich ut Welſchland | il. He blev dar en Jahr un

kamen weer , ſamt ſiene Fru, föß Monat un lehrte ſe dat

Priscilla (darum , wiel de Raiſer Wort GOttes.

Claudius gebaden har, dat alle 12. As awer Gallion Landdogt

Juden ut Rom gahn ( hulln ). weer in Achaja, makten de Juden

Röm. 16, 3.
eendrächdiglich Uprohr gegen Pau

3. Na denſülvigen gung he rin, lus un föhrten em vör den Ridtſtohl.
un dewiel he datſülvige Handwark

13. Un ſproken : Düſſe överredt
har, bleep he bi ehr un arbeidte. de Lüd, Gött to deenen gegen dat

Se weeren awer vun Handwark Geſetz.

Teppichmakers.

4. uu helehrde in de School 14. As awerPaulus den Mund
4. Uu he lehrde in de Schol updohn wul , ſprok Gallion to de

up alle Sabbate un överred beide, Juden : Wenn dat ſik um en Ver

Juden un Griechen.
breken oder um en Frevel handeln

5. As awer Silas un Timo- dä, ſo war ik jug billig anhörn.

theus ut Macedonien kamen dä'n ,
Kap. 25, 11 .

drängte Paulus de GEiſt, de 15. Dewiel dat awer en Frag

Juden to betügen, dat JEſus de is vun de Lehr, un vun dat

Chriſt is . Kap. 17, 14, 16. Wort un vun dat Geſetz mank

6. As ſe awer wedderſtreven jug, ſo ſeht ji ſülvſt to, ik gedenk

un läſtern dä'n , ſchürr he ſien nich Richter daröver to ſin.

Kleder ut un ſprok to chr : Jug Matth . 27, 24. Joh. 18, 31 .

Blot fi över jug’n Kopp, ik gah 16. Un dreev ſe vun den Richt

vun nu af an blot to de Heiden. ſtohl.

Kap. 13,51. Matth. 10, 14. 17. Do greepen all de Griechen
7. Un mak fik vun dar un keem Sosthenes, den Böverſten vun

in Enen ſin Hus, de Juſt heeten de Schol, un ſchlogen em vör
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den Richtſtohl un Gallion neem neemen ſe em to ſit un läden em

fit dat nich an. 1. Kor. 1 , 1 . GOtt Sinen Weg noch gründ

18. Paulus awer bleev noch lang licher ut .

dar, barna mak he finen Afſcheed | 27. As he awer in Achaja reiſen

mit de Bröder un wull na Syrien wul, ſchreven ſe de Bröder un ver

ſchepen un mit em Priscilla un mahnten de Jünger, dat ſe em

Aquila un he beſchor ſin Kopp upnehmen ſchulln . Un as he dar

to Renchrea, denn he har en Ge- ankainen weer, holp he veele vun

löpnis. Kap. 21 , 4. 4. Moj. 6, 9. 18.
de, de glövig worden weern dörch

19. Un keem dal na Epheſus de Gnad .

un leet je dar. He awer gung 28. Denn he överwunn de Ju

in de Schol un ſprok mit de Juden. den beſtändig un bewieſte dütlich

20. Se bäden em awer , dat dörch de Schrift, dat JEſus de

he noch längere Tied bi ehr bliven Chriſt weer . Kap. 9, 22.

dä. Un he wul dat nich;

21. Sonnern neem Afſcheed vun Dat 19. Kapitel.

chr un ſprok : Jf mutt_up jeden

Fall dat kamende Feſt to Jeru: 1. Dat geldbeeg ,
do

ſalem fieren , will’t GOtt, ſo will Apollo to Korinth weer,

ik wedder to jug kamen . Un fohr dat Paulus görchwandeln dä de

weg vun Epheſus. bövere Landſchaften un na Epheſus

1, Kor. 4, 19. Ebr. 6, 3. Jat. 4, 15. keem un enige Jünger funn.
22. Un keem na Cäſarea un Kap. 18, 19. 21 .

gung rupun gröte de Gemeen 2. To de ſprok he : Hebbt ji

un trock dal na Antiochien . den heiligen GEiſt kregen, as ji

23. Un blev dar enige Tied glövig worden ſind ? Se ſproken

un reiſte wieder un dörchwandelte to em : Wi hebbt noch nümmer

na enanner dat galatiſche Land, hört, ob en heilige GEiſt dar

un Phrygien un ſtärkte alle Jünger. is.

24. Dar keem awer na Epheſus 3. Un he ſprok to ehr : Warup

en Jud mit Namen Apollo, vun ſünd ji denn döfft ? Se ſproken :

Geburt vun Alerandria , en beredte Up Johannes ſin Döp .

Mann un mächdig in de Schrift. 4. Paulus awer ſprok : Johannes

25. Düſſe weer ünnerwieſt in hett döfft mit de Döp vun de

den HErrn Sin Weg un ivrig Buße un ſä dat Volk , dat ſe

im GEiſt, ſprok brünſtig un he glöven ſchulln an Den , de na

lehrte mit Fliet vun den HErrn em kamen ſchul, dat is, an JE

un wuß blot vun Johannes ſin ſum , dat He Chriſtus ſin deiht .

Döp. Matth. 3, 11 .

26. Düſſe fung an frie to pre- 5. As je dat hören , leeten ſe

digen in de Schol. Do em awer fik döpen up den HErrn JEſum

Aquila un Priscilla hören dä’n, Sinen Namen.
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6. Un as Paulus de Hann up ! 15. Awer de böſe Geiſt ant

ſe leggen dä , keem de heilige GEiſt worde un ſprok : JEſus kenn ik

up je un je redten mit Tungen wol un weke Paulus weet ik

un prophezeiten . Gap . 1, 5. 6 , 6 . wol, wofeen fünd ji awer ?

& ap , 8. 17. 2, 4. 10, 44. 11 , 15, 16. Un de Minich , in den de

7. Un alle düſſe Männer weeren böje Geiſt weer , ſprung up ſe un

bi twölf .
war ic över un ichmeet ſe unner

8. He gung awer in de Schol ſit, jo dat je nakt un verwundet

un predigte frie dree Monate lang, ut datjülvige Hus wegleepen .

lehrte je vun bat Riek GOttes 17. Dat war awer alle fund de

un ſöch je to övertügen . to Epheſus wahnen dä’n , beide ,

9. As awer etliche verſtockt weeren Juden un Griechen , un en Furdit

un nich gloven un övel reden full up le alle un den HErrn

dä'n vun den Weg vör dat Voit, Jejus Sin Nam war hoch lavet.

gung he vun ehr un ſonner de 18. Dar keemen ok veele vun

Jünger af un ſprok däglich in de, weke glövig worden weeren

de Edyol vun en Mann , de un bekennten un verkünnigten,

Tyrannus heet. 2. Tim . 1, 15. wat ſe utrichtet barn .

10. Dat geſcheeg awer twee Jahr 19. Veele awer, de averglövige

lang, alſo dat alle, de in Aſien Saken dreven harn , bröchten de

wahnen dän dat Wort vun den Böker toſamen un verbrennten ſe

HErrn JEſus hörten, beide Juden apenbar, un överrekten wat ſe

un Griechen .
worth weern un funnen föftig

11. Un GOtt wirkte nich lütte duſend Groſchen Werth.

Daten dörch Paulus ſine Hann.. 20. Alſo mächtig wuß den HErrn

12. Alſo dat je of vun ſin Sin Wort un neem överhand .

Hut de Schweetdöfer un Boſtdöker Kap. 6, 7. 12, 24.

över de Kranken hollen dän un 21. Dar dat uprichtet weer, neem

de Süken vun ehr weeken in de fit Paulus in ſin GEiſt vör ,

böſen Geiſter vun ehr rut fahren börch Macedonien un Achaja to
dä’n . reiſen in na Jeruſalem to wannern

13. Dar unnerſtunnen ſik amer un ſprok: Naher, wenn ik dar

etliche vun de rumlopenden Juden, weſt bün, mutt ik of Rom ſehn.
de bar Bedwörer weeren ,

den 22 Un chick twee, de cm deenen

HErrn JEjus Sinen Namen to dä’n , Timotheus un Eraſtus,

Awer be ver:
nehmen över de, weke böſe Geiſter na Macedonien .

þarn un ſproken : Wi beſchwören troç fik ene Wiel in Aſien .
jug bi JEſus, den Paulus pre- 23. Um deſülvige Tied fung

digen deiht. awer krene klene Bewegung över
Dat weeren

awer ſöben düſſen Weg an . 2. Kor, 1 , 8.

Söhns vun en Juden Skeva, den 24. Denn Eener , mit Namen

Hohenpreſter, de dat dä’n . Demetrius , en Goldſchmidt, de

14 .
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mak de Diana ſülverne Tempel ( wirr un de meiſte Deel wuß nich,

un gevde Handmarkers keenen woruin ſe toſamen kamen weeren .

lütten Verdeenſt. 33. Etliche awer mank düt Volk

25. Deſüldigen reep he toſamen trođen Alerander rut, as de Juden

un de annere Arbeiters vun dat- em rut ſtöten dä’n. Alerander

ſüldige Handwarf un ſprok : Leeve awer wink mit de Hand un wul

Männer, ji weet, dat wi groten ſik vör dat Bolf verantworden.

Verdeenſt vun düſſen Handel hebbt . Kap. 12, 17. 13 , 16. 21 , 40.

26. Un ji jeht un hört, dat nich | 34. As ſe awer gewahr warn,

alleen in Epheſus, ſonnern ok bina dat he en Jude weer, fungen ſe

in ganz Aſien , düſſe Paulus veel an mit een Stimm to fchrien un

Volt afwennig maftun över: ichreegen bi twee Stunnen : Grot

redt un ſprickt: Dat ſünd keen is de Epheſer ehr Diana !

Götter, de dun Hann makt ſünd . 35. As awer de Kanzler dat

27. Awer dar is nicht alleen Ge- Volk ſtil makt har, ſprok he :

fahr vörhanden, dat unſe Handel Ii Männer vun Epheſus , wokeen

litt
, ſonnern of de grote Göttin is de Minſch, de nich weeten deiht,

Diana ehr Tempel mard vör dat de Stadt Epheſus en Plegerin

nids hollen , un chre Majeſtät vun de grote Göttin Diana un

ward darto unnergahn, weke dod dat himmliſche Bild is ?

ganz Aſien un de Weltkreis Gottes 36. Wiel düt nu unbeſtreden is ,

deenſt erwieſen deiht . ſo ſchült ji jo ſtill weſen, un

28. As ſe dat hören dä’n , warn
nicks unbedächdich dohn .

je vul Wut, ſchreegen un ſproken : 37. Ji hebbt düſſe Minſchen

Grot is de Epheſer chr Diana ! her brocht, de keen Tempelrövers

29. Un de ganze Stadt war noch Läſterer vun jug Göttin ſünd.

vuŲ Larm . Se ſtormten awer 38. Hett awer Demetrius gegen

eenmödiglich na dat Theater un Jemand en Anklag, ſo hol man

kreegen Gajus un Ariſtarichus, Gericht un dar ſünd Landvagts,

Paulus ſine Geſellen , to faten . lat ſe fik enanner verklagen.

2. Kor. 1 , 8 39. Wüllt ji awer wat anners

30. As awer Paulus wvll mank verhandeln, ſo kann man dat ut

dat Volk gahn , leeten de Jünger richten in en ordentliche Gemeen.
dat nich to .

40. Denn mi ſtaht in de Ge

31. Ok etliche vun de Böverſten fahr, dat wi wegen düſſe hütige

in Aſien, de Paulus ſin goden Dag wegen Uprohr verklagt warrn

Fründe weeren , ſchi& ten to em un doch is keen Orſak vörhanden,

un vermahnten em , dat he nich womit wi uns gegen düſſen Uprohr

in dat Theater gahn ſchull. entſchuldigen künnt. Un as he

32. Etliche ſchregen düt, etliche dat ſeggt har, leet he de Gemeen
wat anners un weer de Gemeengahn.
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Dat 20. Kapitel. unnerkregen un full hendal vun

1. A$ nu de Uprohr uphört dat drüdbe Stockwark un war

har, reep Paulus de Jün- dod uphaben.

ger to fik in ſegnete ſe un gung
10. Paulus awer gung hendal

ut de Stadt , to reiſen na Mace un full up em, fat em um un

bonien. 1. Tim . 1 , 3 .
ſprok: Makt keen Larm, denn

2. Un as he deſülvigen Länner ſin Seel is in em . 1. Kön. 17, 21 .

dörchtrock un ſe vermahnt har mit
11. Dar gung he rup un brok

veele Worde, keem he ' na Grie- dat Brod un eet wat un ſprok

chenland un bleep dar dree Monat. veel mit chr, bet de Dag anbreken

3. As awer de Juden em nah- dä un alſo trock he ut .

ſtellen dä’n , as he na Syrien
12. Se bröchten awer den Jüng

fahren wull , beſchlot be , wedder ling lebendig un warn nich wenig

umtokehren Sörch Macedonien .
tröſtet.

4. Dar trocken awer mit em bet
13. Wi awer trocken vöran up

in Aſien Sopater vun Beröa , vun
dat Schipun föhrten na Aſſos

Theſſalonich awer Ariſtarchus un un wullen dar Paulus to uns

Sekundas un Gajus pun Derbe, nehmen, denn he har dat ſo be

un Timotheus, ut Aſien awer fahlen un he wull to Fot gahn .

Tychicus un Trophimus.
14. As he mu to uns keem to

Kap. 17, 10. 19 , 29. Ajjos, neemen wi em to uns un

5. Düſſe gungen vörut un tövten keemen na Mitylene.

up uns in Troas . Kap. 16, 8. 15. Un vun bar ſchepten wi un

6. Awer wi ſchepten nawi ſchepten na de keemen den annern Dag hen na

Oſterdage vun Phhilippi bet na Chios , un den folgenden Dag

den föften Dag un keemen to ehr heeln wi up amos un bleeven

na Troas un barn unſ Weſen in Trogyllion un den annern Dag

dar ſöben Dage . Keemen wi na Miletus.

7. Up en Söndag awer, as wi 16. Denn Paulus har beſlaten,

toſamen kamen weern, dat Brod to vör Epheſus över to ſchepen, dat

breken , ſprok Paulus mit ehr, dar he nich muß in Aſien ſin Tied

he den annern Dag utreiſen wull tobringen, denn he ielte , up den

un bleev bi to reden bet to Pingſtdag in Jeruſalem to fin ,

Mitternacht. ſo em dat möglich weer . Kap. 18, 21 .

8. Un dar weeren veele Fackeln 17. Awer vun Milet ſchick he

up den Söller, wo ſe verſammelt na Epheſus un leet förrern de

weeren . Ölſten vun de Gemeen .

9. Dar ſeet awer en Jüngling, 18. As awer de to em keemen,

mit Namen Eutychus , in dat ſpro he to ehr : Ji weet vun

ene Finſter un full in en depen den eerſten Dag an, as ik bün in

Slap , dewiel Paulus ſo lang Aſien kamen , dat ik alle Tied

reden dä un war vun den Slap | bi jug weſt bün .
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19. Un hef den HErrn deent | weke jug de heilige GEiſt ſett

mit alle Demot un mit veele hett to Biſchofs, to weiden GOtt

Thranen un Anfechtungen, de mi Sine Gemeen, weke He dörch

ſünd wedderfahren vun de Juden, Sin egen Blod erworben hett .

de mi naſtellen dä'n . 29. Denn dat weet it , bat na

20. Wo ik nicks verſühmt hef, min Afſcheed ward greuliche Wülvs

dat dar nüßlich is, dat ik jug mank jug indringen de de Heer

nich verkündigt hev un jug lehrt nich verſchonen warrn.

apenbar un eenzeln ;
30. Ok mank jug ſülbſt ward

21. Un hef betügt beide, de upſtahn Männer, de dar verkehrte

Juden un Griechen, de Buße to Lehren reden ward , de Jünger

GOtt un den Gloven an unſern an ſix to tređen.

HErrn Jeſum Chriſtum . Mart .1, 15.
31. Darum ſied wader un denkt

22. Un nu ſeht, ik bün in den
daran , dat ik nich aflaten hef

GEiſt bunnen , fahr hen na Je- dree Jahr, Dag un Nacht jeden

ruſalem , weet nich, wat mi dar
een mit Thranen to vermahnen.

toſtöten ward,
Ebr. 13, 17.

23. Uter, dat de heilige GEiſt | 32. Un nu, leeve Bröder, ik

in alle Städe betügt un ſpridt: befehl jug Gott un dat Wort
Bande un Bedrövnis töven bar

vun Sine Gnad, de dar mächtig

Kap. 9, 16. 21 ,
is , jug to erbuen un to geven dat

24. Awer ik kehr mi dar nich Arvôeel mank alle, de dar hilligt

an , ik hol min Leven ok nich ward.

ſülbſt för düer, up dat ik vull
33. Ik hef vun jug keen Sülver

bringen doh minen Loop mit noch Gold, noch Kleeder begehrt.

Freuden un dat Amt, dat ik kregen 34. Denn ji weet ſülvſt, dat

hef vun den HErin JEfum , to düſje Hann mi to min un min

betügen dat Evangelium vun GOtt Gehülſen ehre Notdurft deent hebbt.
Sin Gnad ! Rap. 21, 13.

25. Un nu ſeht mal, ik weet,
35. Ik hef jug dörch dat alles

dat ji min Angeſicht nich mehr wieſt, dat man ſo arbeiden inutt

ſehn ward alle de, dörch were un de Schwachen upnehmen un

it trocken bün un predigt hef dat denken an den HErrn JEſu Sin

Riet GOttes. Wort, dat He ſeggt hett : Geven

26. Darum betüge ik jug an
is ſeliger as nehmen !

düſſen hütigen Dag , dat it rein 36. Un as he dat jeggt har,

bün vun jug Blot. kneete He dal un bä mit ſe alle.

27. Denn ik hef jug niđa vör- 37. Veele mank ehr fungen awer

enthollen, dat ik jug nich verkün- an to weenen un fullen Paulus

digt hef GOtt Sinen Rat. um den Hals un küſten em,

28. So hebbt nu Acht up jug 38. Am allermeiſten bedrövt över

ſülbſt un up dat ganze Heer, över dat Wort , dat he fä, ſe warn

up mi. 4-11.
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fin Geſicht nich mehr ſehn , un in Philippus , den Evangeliſten,

begleiten em in dat Scip . ſin Hus, de een vun de föben

weer, un bleeven bi em .

Dat 21. Kapitel.
9. Deſülvige har veer Döchder,

1. As dat nu geſweeg , dat de weeren Jungfruens un wahr
Kap. 2, 17. Joel 3, 1.

wi, ašmiAfſcheed nahmen ſeggten.

harn , afſegeln dä’n , keemen wil 10. Un as wi mehrere Dage

graden Loops na Ros, un den dar bleeven , keem dun Judäa

folgenden Dag na Rhodus un hendalen Prophet, mit Namen

vun bar na Patara. Agabus, un keem to uns .

2. Un as mi en Schip funnen,
Kap. 11 , 28

dat na Phönicien fahren dä, treden
11. De neem Paulus ſin Görtel

wi darin un fahren hen. un bunn ſin Hann un Föt un

3. As wi awer Cypern to jehn Den Mann,den de Görtel tohört ,
ſprok : Dat jeggt de heilige GEiſt:

kregen , leeten wi ſe to'r linken

Hand un ſchepten in Syrien un
ward de Juden alſo binnen in Je

ruſalemun överantworden in de

keemen an to Tyrus, denn dar
îchul dat Schip de Waar utladen . Heiden ehre Hann.

Kap. 20, 23.

4. Un as mi Jünger funnen , 12. As mi awer dat hören dä’n ,

bleeven mi dar ſöben Dage. bän mi un de pun denſülvigen

De jän Paulus dörch den GEiſt, Ort weeren , em, dat he nich rup

he ſchul nich rup na Jeruſalem na Jeruſalem tređen ſchul .
treden. Kap. 11, 12. 20, 23. Matth. 16, 22.

5. Un dat geſcheeg, as wide 13. Paulus awer antworde :

Dag ’ tobrocht harn, trođen wi ut Wat makt ii , dat ji weent un

un reiſten wieder. Un ſe alle be- mi dat Hart breken doht ? Denn

gleiteten uns mit Fruens un ik bün bereit, nich alleen mi binnen

Kinner bet rut vör de Stadt un to laten, jonnern ok to ſtarven

fullen up ehr Knee an dat Öwer in Jeruſalem , um den HErrn

un bäden .
JEſu Sinen Namens willen .

7. Un as wi eenanner ſegnen Röm. 8, 36 .

dä’n , treden mi in dat Schip , 14. As he ſik awer nich över:

ſe awer kehrten ſik wedder um reden leet , ichweegen wi ſtill un

na de ehrigen. ſän : Den HErrn Sin Will geſcheh!

7. Wi awer vullbrochen de Schip- | 15. Un na deſülvigen Dage

fahrt vun Tyrus un keemen na rüſteten wi uns un trođen rup

Ptolemais un gröten de Bröder na Jeruſalem .

un bleeven enen Dag bi chr. 16. Dar keemen awer mit uns

8. Den annern Dag trocken wi etliche Jünger vun Cäſarea un

ut, de wi mit Paulus weeren un föhrten uns to Eenen , mit Namen

keemen na Cäſarien un gungen Mnaſon, ut Cypern, de en ole

ji
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em

Jünger meer, bi den wi harbargen 25. Denn an de Glövigen mank

ſchullen. de Heiden hebbt wi ſchreben un

17. As winu na Jeruſalem beſlaten , dat ſe nicks darvun holen

kamen dä'n, neemen uns de Bröder ſchullen , ſonnern fik alle in Acht

geern up . nehmen vör dat Götzenopfer, vör

18. Den annern Dag awer gung dat Blot, vör dat Erſtickte un

Paulus mit uns in to Jakobus, vör Horerie .

un de Ouſten keemen dar alle hen . 26. Do neem Paulus de Männer

19. Un as he ſe grötet har, to ſik un leet fik den annern Dag

vertell he eenen na den annern mitſamt ehr rein maken un gung

wat GOtt dann har mank de in den Tempel un leet ſik ſehn,

Heiden dörch ſinen Deenſt. wo he utholen dä de Dage vun

Luk. 10, 17. Apoſt. 20, 24. de Reinigung bet dat vör jeden

20. As ſe awer dat hören dä’n , een vun ehr dat Opfer opfert

lavten ſe ben HErrn un ſproken war.

to em : Broder, du ſühſt, wo veel 27. As awer de föben Dage

duſend Juden dar ſünd , de glövig lidhulln vull warrn , ſehn em de

worden ſind , un ſünd alle Iwerers Juden ut Aſien in den Tempel

över dat Geſetz. un bröchten dat ganze Volk in

21. Se hebbt ehr awer vertellt Uprohr, län de Hann an

gegen di , dat du alle Juden lehren un ſchreegen :

deihit, de mank de Heiden ſünd, 28. Ji Mäner vun Israel, helpt !

vun Moſis aftofallen, un dat du Düt is de Minſch, de alle Min

leggen deihſt , ſe ſchüllt ehre Kinner chen an alle Enden lehren deiht

nich beſchnieden , ok nich na de gegen düt Volk, gegen dat Geſetz

fülvige Wieſe leven . un gegen düſſe Stell; of darto

22. Wat is denn nu to dohn ? hett he de Griechen in den Tempel

De Gemeen mutt allerdings to- | föhrt un düſſe heilige Stell ge

ſamen kamen, denn dat warð vör meen makt .

je kamen , dat du kamen büſt . 29. Denn je harn mit em in

23. So doh nu dat wat wi fi de Stadt Trophinus, den Epheſer

ſeggt . ſehn, vun den meenten je , Paulus

24. Wi hebbt veer Männer, har em in den Tempel föhrt .

de hebbt en Gelöbnis up jik. 30. Un de ganze Stadt keem

Deſülvigen nimm to di un lat in Uprohr un dat Volk leep to :

di rein maken mit ehr un dräg ſamen . Se greepen awer Paulus

de Roſten för ſe , dat je ehre un trockenem ut den Tempel

Ropp kahl ſcheeren un alle hören rut un alſobald warn de Döhren

doht , dat dat nids is dat ſe gegen toſlaten.

di hört hebbt, ſonnern dat du ok 31. As je em awer dod maken

in dat Geſetz wanneln un dat wullen , keem Sat Geſchrie rup

holen deihſt. vör den böverſten Hauptmann vun
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de Schaar, dat dai ganze Jeruſalem nu en grote Stille war, red he to

in Uprohr weer. ehr up Ebräiſch un ſprok :

32. De neem up de Stell be Rap . 12, 17. 13, 16. 19, 33.

Kriegsknedts un Hauptlüd to ſit

un leep mank je . As ſe awer
Dat 22. Kapitel.

den Hauptmann un de Kriegs 1 .

knechts ſehn dä’n , hörten ſe up ,

i Männer, leeven Bröder,

J
un Vaders , hört min

Paulus to ſlagen . Verantworðung an jug.
33. As awer be Hauptmann 2. As je awer hörn dä'n , dat

neeg an je ran keem , neem he he up Ebräiſch to ehr ſprok,wain

em an un leet em binnen mit je noch ſtiller. Un he ſprok:

twee Reden, un frog , wokeen he

weer un wat he bahn har ?
3. Ik bün en jüdiſche Mann,

34. Awer dé een in Sat Volt geborn in Tarſen up Cilicien un

reep düt, de anner dat. Dar he maliel ſin Föt, gelehrt mit allen
uptrocken in düſſe Stadt, to Gaz

awer nids Gewiſſes erfahren kunn
vör den Spektakel, leet beemin Fliet in dat väderliche Geſez un

dat Lager föhren .
weer en Jwerer um GOtt, gliek

35. ún ashe an de Treppen wi ji alle ſünd hütigen Dags.

keem , muſſen em de Kriegsknechte , 4. Un hef düſſen Weg verfolgt

dregen vör de Gewalt bun sat bet an den Dod . It bunn ſe

Volk.
un överantiorde je in dat Ge:

36. Denn veel Volks folgte em fängnis , beide , Mannslüd un

na un ichreeg : Weg mit em !
Fruens;

37. As awer Paulus nu na dat
5. As mi ok de Hohepreſter un

Lager rin führt war, ſprok he to
de ganze Hupen vun de Öllſten

den Hauptmann: Dörf ik mit di Tügnis geven deiht , vun weke it

reden ? De awer ſprok : Kannſt Brev kreeg an de Bröder un reiſte

du Griechiſch ?
na Damaskus, up dat ik, de dar

38. Büſt du nich de Egypter, weeren, gebunnen föhrte na je

de vör düſſe Dagen Uprohr ruſalem dat ſe pienigt warn .

Kap. 9, 2. 26, 12.

makt hett un föhrteſt in de Wü

ſtenie ' rut veer duſend Meuchel- treden dä un dicht bi Damaskus
6. Dat geſcheeg awer, as ik hen

mörders ?

39. Paulus awer ſprok: Jť bün keem, um de Middagstied, um

en jüdiſche Mann "pun Tarſen, fung mi mit een Mal en grot

en Börger vun en namhafte Stadt
Licht vun den Himmel.

Kap. 9, 3. 17. 26, 12. 1. Kor. 15 , 8.

in Cilicien ; ik bä di , gif mi Ver
7. Un ik full dal up de Eer un

löv , to reden to dat Volk.

40. As he em dat verlöven dä, Saul, Saul , wat verfolgſt du mi ?

hören Stimm, de ſprok to mi:

trä Paulus up de Treppen un Kap. 9, 4. 26, 14. 15 .

wink dat Volk mit de Hand. Do 8. gk antworde awer : HErr,
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woken büſt Du? Un He ſprok in den Tempel bäden dä, dat ik

to mi : Ik bün JEſus vun Na- entrückt war un ſeeg Em.

zareth, den du verfolgen deihſt. 18. Do ſprok He to mi : Il

9. De awer mit milweern,ſeegen un mak di flink ut Jeruſalem rut,

bat licht un warn bang ; de Stimm denn ſe ward dien Tügnis vun

awer vun den, de mit mi reden Mi nich upnehmen .

då, hörten ſe nich. Kap. 9, 7.
19. Un ik ſprok : HErr, ſe weet

10. Ik ſprok awer : HErr, wat ſülvſt, dat ik gefangen nehmen un

ſqall ik dohn ? De HErr awer ſchlagen dä de , de an Di glovten ,

ſprok to mi : Stah up un gah in de Scholen hier un dar.

na Damaskus, dar ward man Kap. 8, 3. 9, 2.

di ſeggen vun alles , dat di to 20. Un a8 Stephanus, Din

dohn verordnet is . Kap. 9, 6 . Tüg ’, ſin Blot vergaten war, ſtunn

11. As ik awer vör Klarheit ik ok darbi un har en Wolgefalln

vun dat licht nich ſehn funn, an ſin Dob un verwahr de ehr

war ik an de Hand föhrt vun de, Kleder, de em dod maken dä'n.

de mit mi weeren un keem na Kap . 7, 57. 8 , 1 .

Damaskus. 21. Un He ſprok to mi : Gah

12 Dar weer awer en gottes : hen, denn Jk wil di wiet mank

fürchtige Mann na dat Geſetz , de Heiden ſchicken. Kap. 9 , 15. 13, 2.

Ananias, de en got Gerücht har | 22. Se hörten em awer to bet

bi alle Juden, de dar wahnen up düt Wort un fungen an to

dä'n .
ſchrien un ſproken : Weg mit düſſen

13. De keem to mi un trä bi vun de Eer, denn dat is nich

mi un ſprok to mi : Saul, leeve billig , dat he leven ſchall.
Broder, jeh up. Un ik ſeeg em Kap. 21 , 36 .

an to deſülvige Stunn.
23. As ſe awer ſchrien un ehr

14. Heawer ſprok : Unſe Vaders Kleder weg ſchmeeten un den Stoff

ehr GOtt hett di verordnet, dat in de Luft ſchmieten dä’n ;

bu Sinen Willen erkennen un 24. Leet em de Hauptmann in

den Gerechten ſehn ſchaſt un de dat lager föhrn un ſä , dat man

Stimm ut Sinen Mund hören. em utpietſchen un verhörn (dull,

Kap . 9, 15 , up dat he erfahren dä, um wat

15. Denn du warrſt Sin Tüg' för en Drſak ſe ſo över em ropen

ſin to alle Minſchen vun dat, wat dä’n.

du ſehen un hört heſt . Kap. 26, 16. 25. As ſe em awer mit Reemen

16. Un nu, wat tövſt du noch ? anbinnen dä'n ſprok Paulus to

Stah up un lat di döpen un af- den Unnerhauptmann, de darbi

waſchen dine Sünnen un rp an ſtunn: Is dat ok recht bi jug ,

den HErrn Sinen Namen ! en römiſchen Minſchen ohn Ur

17. Dat geſcheeg awer, as it deel un Recht uttopietſchen ?

wedder na Jeruſalem kamen un 26. As dat de Unnerhauptmann
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hören dä, gung he to den Ober- | iproken : Schellſt du GOtt Sin

hauptmann un vertell em dat un Hohepreſter ?

ſprok: Wat wult Du maken? 5. Un Paulus ſprok : Leeven

Düſſe Miních is Römisch. Bröder, ik wuß nich, dat he de

27. Do keem de Oberhauptmann Hohepreſter is . Denn bar ſteiht

to em un ſprok to em : Segg mi , ichreben : Den Böverſten vun din

büſt du Römiſd) ? He awer ſprok : Volk (daſt du nich fluchen !

Ja !

2. Moj. 22, 28. 2. Betri 2 , 10. Jud. v . 8.

28. Un de Oberhauptmann ant: 6. As awer Paulus erfahren dä,

worde : It hef mi düt Börger- dat cen Deel Sadducäer weer un

recht mit en grote Summ Geld de anner Deel Phariſäer, reep he

verſchafft. Paulus awer ſprok: rin in den Rat : Ji Männer,

Ik awer bün ok Römiſch geboren ! leeven Bröder, ik bün en Phariſäer

29. Do trän alsbald dun em un Söhn vun enen Phariſäer. Ik

weg de em utfragen ſulln. Un warr anklagt wegen de Hoffnung un

de Oberhauptmann war bang, as

de Uperſtahung vun de Doden

willen .

he hören dä, dat he römiſch weer

Kap. 26, 5.

un he em bunnen har.

7. As he awer dat ſä , war en

30. Den annern Dag wull he Uprohr mank de Phariſäer un

gewiß erfahren, warum he per Sadducäer un de Hupen deelte ſit..

klagt war vun de Juden un löſte 8. Denn de Sadducäer jeggt,

em vun de Banden un leet de bar is keen Uperſtahung, noch

Hohenpreſters un ehren ganzen Engel, noch GEiſt ; dé Phariſäer

Kat kamen un föhrte Paulus rut awer bekennen beiderlei . Matth. 22,23.

un ſtellte em mank je .
9. Do war awer en grot Ge

ichrig. Un de Schriftgelehrten ,

Dat 23. Kapitel. ſoveel vun ehr Phariſäer weeren ,

ſtunnen up , ſtreden un ſproken :

1 . aulus awer ſeeg den Nat Wi finnen nicks Böſes an düſſen

an un ſprok : JiMänner, Minjchen ; hett awer en GEiſt

leeven Bröder, if hef mit en ganz oder en Engel mit em redt , ſo

gut Geweten wandelt vör GOtt könnt wi mit Gott nich ſtrieden.

bet up düſſen Dag. Kap. 24, 16 .
Kap . 25. 25. 5, 39 .

2. De Hohepreſter Ananias awer 10. As awer de Uprohr grot

befohl de , de um em ſtahn dä’n, war, war de böverſte Hauptmann

dat je em up den Mund ſchlogen . bang, ſe mudhen Paulus terrieten ;

3. Do ſprok Paulus to em : un leet dat Kriegsvolk dal gahn

GOtt ward di ſlagen, du gekalkte un em vun ehr rieten un in dat

Wand , du ſittſt dar un ricyſt Lager föhren.

mi na dat Geſetz un heetſt mi 11. Den annern Dag awer in

ſlagen gegen dat Geſetz. de Nacht ſtunn de HErr bi em

4. De awer umher ſtahn dä’n , un ſprok : Hef goten Moth, denn

Paulus
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gliekerwies as du vun Mi in Je- l 20. He awer ſprok : De Juden

ruſalem tügt heſt, ſo muſt du ok ſünd eens worden, di to bäden , dat

in Rom tügen. Kap. 18, 9. du morgen Paulus pör den Kat

12. As dat awer Dag war, bringen letſt, as wulln ſe em en

dä'n ſik etliche Juden toſamen unbeten verhören.

verbunden fik, weder to eten noch 21. Awer tru du ehr nich, denn

to drinken bet dat ſe Paulus dod dar hollen up em mehr as veertig

makt barn . Männer mankehr, de hebbt ſik

13. Se weern awer mehr as verbunden, weder to eten noch to

veertig , de düſſen Bund maken drinken, bet ſe Paulus dod makt

dä'n. un ſünd nu bereit un tövt up

14. De trän to de Hohenpreſters din Beſcheed.

un Ölſten un ſproken : Wi hebbt 22. Do leet de Oberhauptmann

uns verbindlich makt, nicks anto- den Jüngling vun ſik un gebod

bieten , bet wi Paulus dod makt em , dat he nüms ſeggen dä, dat

hebbt . he em ſülvſt düt apenbart har .

15. So doht nu den Oberhaupt- 23. Un he reep to ſik twee

mann un den Rat kund, dat he Unnerhauptlüd un ſprok : Makt

em morgen to jug föhren deiht , twee hunnert Kriegknechts fardig ,

as iullt ju em en beten ver- dat ſe na Cäſarea trecken un

hörn ; wi awer ſünd bereit, em föbentig Nieders bunnert

dod to maken, ehr denn he vör Schüßen up de drüdde Stunn vin

jug kamen deiht . de Nacht.

16. As awer Paulus ſin Schweſter- 24. Un kriegt de Pecr torecht,

föhn vun den Anſchlag hör, keem dat ſe Paulus darup ſetten un

he darhen un gung in dat Lager bringen em ſäker na Felir , den

un verkündigte Paulus dat . Landpleger.

17. Paulus awer reep to ſit 25. Un ſchrev enen Breef vun

vun de Unnerhauptlüd un düſſen Inholt:

ſprok : Düſſen Jüngling bring hen 26 .26. „ Claudius Lyſias an den

na den Oberhauptmann, denn he leeven Landpleger Felip, Freude

hett em wat to ſeggen . tovör !

18. De neem em an un föhrte 27. Düſſen Mann harn de Juden

em to den Oberhauptmann un grepen un wuln em dod makt

ſprok : De gebundene Paulus reep hebben. Do keem ik mit dat

mi to ſik un bä mi , düſſen Jüng- Kriegsvolk dartwiſchen un rett em

ling to di to bringen, de bi wat vun ehr un hör, dat he en Römer

to ſeggen hett . is . Kap . 21 , 33. 22, 25 .

19. Do neem em be Ober- 28. As if awer de Orſak er

hauptmann bi de Hand un gung fahren wul , warum ſe em bez

an en beſonnern Ort un frog em : ſchuldigen dä’n, föhrte ik em in

Wat is, dat du mi to ſeggen heſt ? ehren Rat.

un

een

C17
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29. Dar funn ik , dat he be- leerſte Felir, dat neemt wi an

ſchuldigt war vun de Fragen vun allerwege un allenthalben mit alle

ehr Geſetz, awer keen Anklage Dankbarkeit. Rap 23, 26 .

verdeen Dod oder Gefängnis . 4. Up dat ik di nich to lang

30. Un as vör mi kcem, dat uphollen doh, bä ik di, du wulſt

etliche Juden up em hollen dä’n , uns körtlich hörn na dine Sacht

ſchic ik em vun de Stunn an to mödigkeit.

di un befohl de Klägers of dat 5. Wi hebbt düſſen Mann funnen

ſe för di ſeggen doht , wat ſe as en Peſtilenz unde en Uplop

gegen em barn. Nu leev wol ! “ mať wedder alle Juden up den

31. De Kriegsknechts, as ehr ganzen Eerdboden un en Vörnehm

befahlen weer, neemen Paulus un ſter vun de Nazarener ehr Sekte .

föhrten em bi de Nacht na An
1. Kön. 18. 17 .

tipatris .
6. De ok verſöcht hett den Tempel

32. Den annern Dag awer leeten to entweihn ,weken wi ok grepen

ſe de Bröders mit em trecen un hebbt un wulln em richtet hebben

kehrten wedder um na dat lager. na unſe Geſetz .

33. As de na Cäſarea keemen,
7. Awer Lyſias, de Hauptmann ,

överantworden je ben Breef an
keem dat tovör un föhrte em mit

den Landpleger un ſtellten em grote Gewalt ut unſe Hann.

Paulus of vör. 8. Un leet ſin Verfläger to di

34. As de Landpleger den Breef kamen, vun weke du kannſt, ſo

leeſt har, frog he , ut wat för en du dat utforſchen wullt, di na all

Land he weer ? Un as he hörn dä , dat erkundigen, um wat wi em

dat he ut Cilicien weer, ſprok he : verklagt.

35. It will di verhören , wenn 9. De Juden ſtimten of darto bi

dine Verklägers of dar ſünd. un ſproken , dat verhöll ſik ſo .

Un he leet em verwahren in Hes 10. Paulus awer, as de Land

rodes ſin Richthus. pleger em wink, dat he reden

ichull , antiorde: Dewiel it weet ,

Dat 24. Kapitel. dat du in düt Volk nu vcele Jahr

1 . 9N a fief Dag trock hendal en Richter büſt, will ik mit goden

de Hohepreſter Ananias, Moth mi verantworden .

mit de Öllſten un mit den Redner 11. Denn du fannſt erfahren ,

Tertullus; de träden vör den Land- dat dat nich mehr að twölf Dag'

pleger gegen Paulus up . ſünd , dat ik bün rup na Jeru

2. As he awer ropen war, fung ſalem kamen , antobäden .

Tertullus an to verklagen un ſprok : 12. Ok hebbt ſe mi nich funnen

3. Dat wi in groten Freden in den Tempel mit jemand reden

leven boht unner di un veele red- oder en Uprohr maken mank dat

liche Daden düt Volk wedderfahren Volk, weder in de Scholen, noch

dörch dine Vorſichtigkeit, aller- in de Städte. Kap. 25, 8 .
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Ber: 5.

13. Se fönnt mi of nich över - liprok : Wenn Lyſias, de Haupt=

föhren um wat ſe mi verklagt . mann, dal kummt, ſo will ik ing

14. Dat bekenn ik di awer, dat Sak unnerſöken .

ik up düſſen Weg, den ſe en 23. He befohl awer den Unner

Sekte heeten doht , alſo min Vaders hauptmann, Paulus faſt to holn

GOtt deenen doh, dat ik alles glov , un em in Ruh to laten un feenen

wat ſchreben ſteiht in dat Geſetz vun de Sinigen to wehren, em to

un de Propheten ; deenen , oder to em to kamen.

15. Un hef de Hoffnung to 24. Na etliche Dag' awer keem

GOtt, up weke of ſe ſülvſt töven Felir mit ſin Fru Druſilla , de

doht, nemlich dat tokünftig ſi de en Jüdin weer, un förrer Paulus

Uperſtahung vun de Doden, beide , un hör em vun den Gloven an

vun de Gerechten un de Ungerechten . Chriſtus.

Dan . 12, 2. Joh. 5, 28, 29. 25. As awer Paulus reden dä

16. In denſülvigen awer öv ik vun de Gerechtigkeit un vun de

mi, to hebben en unverleßt Ge- Küſchheit un vun dat tokamende

weten allenhalben, beides, gegen Gericht, verfehr Felir ſik un ant

GOtt un de Minſchen . worde : Gah hen up düt Mal,
Kap. 23, 1. Hiob 27, 6. 1. Pet . 3 , 16.

wenn ik gelegene Tied hef, will

17. Awer na veele Jahr bün ik di herropen laten .

ik kamen un hef en Almoſen un
26. He hoffte awer darbi, dat

Opfer brödyt vör min Volk.
em vun Paulus ſchul Geld geven

Kap. 11 , 29. 21 , 26 . Gal. 2 , 10.

18. Darbi funnen ſe mi Sat ik warn, dat he em los gev , darum

mi reinigen leet in den Tempel, leet he em of oft förrern un be

ohn allen Rumor un Uprohr.
ſprok ſik mit em .

Seap. 21,27. " 27. As awer twee Jahr um

19. Dat weern awer etliche Juden weern, keem Portius Feſtus an

ut Aſien , weke ſchuln hier ſin Felir ſin Stell. Felir awer wull

vör di un mi verklagen, ſo ſe de Juden en Woldat crwieſen un

wat gegen mi harn. leet Paulus gefangen torüch.

20. Oder lat düſſe fülvſt ſeggen , Kap. 25, 14. 25, 9 .

ob ſe wat Unrechtes an mi funnen Dat 25. Kapitel.

hebbt, dewieldat ik hier ſtahn 1. A (6 nu Feſtus in dut Land

doh vör den Rat. kamen weer, trock he na

21. Ohn alleen um dat cen Wort drce Dag rup pun Cäſarea na

as ik mank ehr ſtunn in ropen Jeruſalem .

dä : Över de Uperſtahung vun de 2. Dar feemen vör em de Hohen

Doden war ik hüt vun jug ver- preſter in de Vörnehmſten vun

klagt. Kap . 23, 6. 26, 6. 28, 20. de Juden un klagten gegen Paulus

22. As awer Felir dat hörn verſöchten em . Kap . 24, 1 .

dä, höll he ſe hen, denn he wuß 3. Un bän um en Gunſt gegen

ganz wol vun düſſen Weg un Paulus, dat he em förrern leet na

16*
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Jeruſalem un ſtellten em na, dat nüms mi chr övergeven. Ik be

ſe em unnerwegs umbrochten . rop ini up den Kaiſer.

Kap. 23, 15.
12. Do beſprok ſik Feſtus mit

4. Do antworde Feſtus, Paulus den Rat un antworde: Up den

ward jo bewahrt in Cäſarea , awer Kaiſer heſt du di beropen, to den

he ward na en korte Tied wedder Kaiſer ſchaſt du treden .

darhen trecken . 13. Awer na etliche Dag ' keemen

5. Weke nu mank jug darto in de König Agrippas un Bernice

Stann ſünd , (ſprok he) de lat mit na Cäſarea, Feſtus to empfangen .

dal trecken un den Mann ver
14. Un as ſe veele Dag ' bar

klagen , ſo wat an em is . weſt weern , lä Feſtus den König

6. As he awer bi ehr mehr denn de Sak mit Paulus vör , un

twee Dag weſt weer, trock he dal ſprok: Hier is en Mann , den

na Cäſarea un den annern Dag Felip gefangen torüch laten hett .

ſett he ſik up ſinen Nichtſtohl un Kap. 24, 27 .

leet Paulus halen.
15. Um den ſin willen de Ho

7. As de nu kamen dä, trän henpreſters un Ölſten vun de Juden

um em her de Juden, de vun
vör mi kamen ſünd, as ik to Je

Jeruſalem dal tamen weern un
ruſalem weer un bän dä’n , ik

brochten veele un ſware Anklagen Schull em richten laten . Vers 1. 2.

16. Wefe if antworde : Dat is
gegen Paulus vör , de ſe nich be

wieſen kunnen ; de Römer ehr Wieſ nich, dat en

8. Wiel he fit verantworde : 9+ Minſd ton Dod övergeven ward ,

hef mi weder an de Juden ehr
bevör de Verklagte ſine Ankläger

Geſet, noch an den Tempel, noch gegenwärtig hett un Gelegenheit

an den Kaiſer verſündigt. kriegen deiht, ſik gegen de Anklag

9. Feſtus awer will de Juden 17. As je awer hier toſamen
to verantworden . 5. Mol. 17, 4.

en Gunſt bewieſen un antworde

kamen dä'n, mak ik keen Vertö
Paulus un ſprok : Wiſt du rup
na Jeruſalem un di dar över düt gerung un heel den annern Dag

Gericht un leet den Mann vör:

vör mi richten laten ?
bringen.

10. Paulus awer ſprof : Ik ſtah
18. As awer de Verklägers vör

vör den Kaiſer ſin Gericht, dar träden, brochten ſe keene Beſchul

ſchalik mi richten laten .

Juden hef ik keen Leed dahn, as vermoden weer.

digung gegen em vör de ik mi

du ok up dat beſte weeten deihſt. 19. Se harn awer etliche Fragen

11. Hef ik awer jemand Unrecht gegen em vun ehren Averglowen

dahn un des Dodes weert handelt, un vun enen verſtorbenen JEſus,

ſo weiger ik mi nich to ſtarven. vun den Paulus ſä, dat he leven

Is dar awer nicks an dat , um dä. Lut. 24, 23.

wat ſe mi verklagt , ſo kann 20. Dar ik awer nicks vun de
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Frag verſtahn dä, ſprok ik, ob he geſchickte Sak to ſin , enen Ge

wul na Jeruſalem reiſen un dar fangenen to ſchicken un keen Orſak

fik daröver richten laten ? gegen em uptowieſen hebben .

21. As awer Paulus ſik beropen

då, dat he up den Raiſer in Er- Dat 26. Kapitel.

kenntnis behollen war, leet ik em to

behollen , bet dat ik em na ben
1. Agrippa awer ſprok

Paulus: Du beſt Verlöv
Kaiſer ſchicken kann. vör di to reden. Do verantworde

22. Agrippa awer ſprok to fit Paulus un reck de Hand ut :

Feſtus : It much den Minſchen 2. Dat is mi ſehr leev, leeve

ok gern hören. He awer ſprok: König Agrippa , dat ik mi hüt

Morgen ſchaſt du em hören ! vör di verantworden dall vör

23. Un den annern Dag , as alles, wat ik vun de Juden be

Agrippas un Bernice keemen mit
ſchuldigt war.

groten Stat un in dat Richthus " 3. Allermeiſt mil du weeſt alle

gungen mit de Hauptlüd un de Sitten un Fragen vun de Juden.

vörnehmſten Männer vun de Stadt, Darum bä ik di, du wulſt mi

un as Feſtus dat befehlen dä, geduldig hörn.

wör Paulus bröcht.
4. Twar min Leven vun Jugend

24. Un Feſtus ſprok : Leeve up , woans dat vun Anfang mank

König Agrippa un all ji Männer, düt Volk to Jeruſalem tobrocht

de ji mit uns hier ſünd, dar ſeht is, weeten alle Juden wol,

ji den , um weken mi de ganze
5. De mi vörher kennt hebbt,

Hupen vun de Juden angahn hett, wenn je dat wulln betügen. Denn

ſowol to Jeruſalem as ok hier un it bün en Phariſäer weſt, weke

ſcreegen , he ſchull nich länger is de ſtrengſte Sekte vun unſern

lepen . Kap . 22, 22.
Gottesdeenſt. Kap. 23, 6. Phil. 3, 5 .

25. It awer , as ik vernehmen 6. Un nu ſtah ik un warr ver

då, dat he niđs dahn har, wat klagt wegen de Hoffnung up de

den Dod werth weer un he of Tojag, de geſchehn is vun GOtt

ſit ſülbſt up den Kaiſer beropen an unſe Vaders.

dä , hef ik beſlaten , em hento- Rap. 13, 32. 28, 20.1. Moj. 3, 15.

ſchicken. Kap. 23, 9. 7. To weke hoffen de twölf Ge

26. Nu awer hef ik nids Ge-lichlechter vun de Unſern to kamen ,

wiſſes vun em, dat ik den Herrn indem ſe Dag un Nacht mit groten

ſchrieben kann . Darum hef ik Fliet GOtt deenen doht . Wegen

em vorföhren laten vör jug aller- düſſe Hoffnung warr ik, leeve Rö

meiſt dör di, König Agrippa, up nig Agrippa, vun de Juden be

dat ik na geſchehene Unnerſökung ſchuldigt. Kap. 24, 15.

wat hebben mud), dat ik ſchrieben 8. Warum ward dat för un

kann. glovlich vun jug holen, dat Gott

27. Denn dat dünkt mi en un- Dode uperweckt?
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1

be

an mi .

9. Twar ik meen of bi mi ſülvſt Volt un vun de Heiden, mank

ik muß veel towedder dohn JEfus weke ik di nu ſchicken doh,

vun Nazareth Sinen Namen .
18. Uptodohn ehre Ogen, dat

Kap. 8, 3. 9, 1. 22, 4 .
ſe ſik bekehren doht vun de Dü

10. As ik denn ok to Jeruſalem iternis to dat Licht un vun den

Hahn hef, as ik veele Hillige in Satan ſin Gewalt to GOtt, to

dat Stodhus -ſluten dä, nadem i empfangen Vergebung vun

Macht vun de Hohenpreſters darto Sünnen un dat Arvdeel ſamt de,

kregen bar. Únwenn ſe dob de Hilligt warn dörch den Gloven

makt warn , hölp ik dat Ordeel
Jef. 35, 5. Eph. 1, 18

ſpreken. Apoſt. 20, 82. Eph. 1 , 11. Rol. 1, 12 .

11. Un dörch alle Scholen pie- 19. Darum, leeve König Agrippa,

nig ik ſe oft un dwung ſe to weer ik gegen de himmliſche Er

Väſtern un weer över alle Maten ſchienung nich unglövig ;

bull up ſe , verfolgte ſe ok bet in
20. Sonnern verkündig toerſt

de fremden Städe.
de Lüd in Damaskus un Jeruſalem

12. As ik nu intwiſchen na Da- un in alle Gegenden vun dat jü

maskus reiſen dä, utrüſt mit Macht diſche Land, of de Heiden , dat ſe

un Befehl vun de Hohenpreſters, ( Buße dä’n un fik bekehrten to

Kap. 9, 3 .

13. Midden an helligen Dag, dördh Buße.
GOtt un dä’n rechtſchaffene Warke

Stap. 9, 20.

leeve König , ſeeg ik up den Weg,

dat en licht vun der. Himmel,. 21. Darum hebbt mi de Juden

heller as de Glanz vun de Sünn, in den Tempel grepen un

mi un de mit mi reiſten , um
föchten mi dod to maken .

Kap . 21. 30.

lüchten dä .
22. Awer dörch GOtt Sine

14. As wi nu alle up de Eer Hülp is mi dat gelungen, un

dal fullen, hör ik en Stimm to litah bet up düſſen Dag un tüge,

mi reden, de ſprok up Ebräiſch: beiðe , de Lütten un de Groten

Saul, Saul, wat verfolgſt du mi, un ſegg nids as wat de Propheten

dat ward di ſwar warn , gegen un Moſes ſeggt hebbt, dat geſchehn

den Stöker achter ut to ſlagen. idul . lut . 24, 44 .

15. Ik awer ſprok : HErr , wer
23. Dat Chriſtus ſcull lieden

büſt Du ? He ſprok : Ik bün JEjus, un de eerſte ſin ut de Uperſtabung

den du verfolgen deihſt, awer ſtah pun de Doden un verkündigen en

up un trä up din Föt. Lidt pör dat Volk un de Heiden .

16. Denn darto bün ik di er: 1. Kor. 15, 20. Kol. 1. 18. Offenb . 1 , 5.

ſchienen, dat ik di beſtellen doh 24. As he awer all düt to ſin

to enen Deener un Tügen vun Verantwordung ſeggen dä , ſprok

dat, wat du ſehn heſt un dat ik Feſtus mit lude Stimm : Paulus,

di noch will ſehn laten . du raſeſt, de grote Gelehrſamkeit

17. Un will di redden vun dat makt di unſinnig.

ver :
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4.

24. He awer ſprok : Min leeve 2. As wi awer in en Sdhip ut

Feſtus, ik raſe nich, ſonnern ik Adramytium träden, up dat wi na

rede wahre un vernünftige Worde. Aſien hen ſchepen ſchulln, föhrn

26. Denn de König, to den ik wi vun dat Land ; un dar weer

fröhlich reden doh , weet dat wol. mit uns Ariſtarchus ut Macedo

Denn ik weet nicks pun dat, dat nien vun Theſſalonich;

verborgen is , denn all dat is
Kap. 19, 29. 20,

nid in enen Winkel geſchehn.
3. Un den annern Dag keemen

27. Glovſt du, König Agrippa, wi an to Sidon . Un Julius heel

an de Propheten ? Ik weet, dat fik fründlich gegen Paulus, verlav

du gloven deihſt.
em to ſine goden Frünn to gahn

28. Agrippa awer ſprok to un fit to plegen. Sap . 24, 23 28 16 .

Paulus : Dar fehlt nich veel an, 4. Un pun dar fahren wi af

dat du mi överreden deihſt, dat un ſchepten unner Cypern hen,

ik en Chriſt warr .
darum, dat uns de Wind ent:

29. Paulus awer ſprok: It gegen weer.

wünſch dör Gott, dat fehl an 5. Un ſchepten up dat Meer

deel oder wenig, dat nich alleen vör Cilicien un Pamphylien vörbi

du, ſonnern alle, de mi hüt hörn un keemen gen Myra in Lycien .

doht, ſo warn as ik bün , ohne
6. Un dar funn de Unnerhaupt

düſſe Reden .

30. Un as he dat jeggt har, sat na Italien ſchepen dä un
mann en Schip vun Alerandrien ,

ſtunn de König up un de Land
brocht uns darup .

pleger un Bernice un de mit em

dar ſitten dä'n,
7. As wi awer langſam ſchepen

31. Un gungen bi Sit, redten dä’n un in veele Dag’ kum na

mit enanner un ſproken: Düſſe Knidus keemen, (denn de Wind

Minſch hett nicks dahn, dat des weer gegen uns) ſchepten wi unner

Dodes oder de Reden weert is .
Kreta hen, na de Stadt Salmone.

32. Agrippa
awer ſprok to 8. Un as wi dar kum vöröver, do

Feſtus: Düſſc Minſch har los keemen wi an en Stell, de Gut

geven warn kunnt, wenn he fit furt heeten deiht, dar weer dicht

nich up den Kaiſer beropen har. bi de Stadt Laſea.

Kap . 28, 11.
9. As nu veel Tied vergahn

Dat 27. Kapitel. weer, un dat nu gefährlich weer

1 . Ais dat awer beſlaten weer, to ſchepen, darum dat ok de Faſten

dat wi na Italien all vörbi weern , vermahn ſe Paulus ,

ſchepen ſchulln, övergeven ſe Paulus
2 Kor. 11 , 25. 26 .

un etliche annere Gefangene den
10. Un ſprok to ehr : Leeve

Unnerhauptmann vun de kaiſerliche Männer, ik ſeh, dat de Schip

Schaar, mit Namen Julius .
fahrt mit Gefahr un groten Scha

Kap . 25 , 12. den vör ſik gahn will, nich alleen vun

en 1
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de Laſt un dat Schip, ſonnern 20. As awer in veele Dag weder

ok för uns Leven. de Sünn noch de Steern to ſehn

11. Awer de Unnerhauptmann weern, un keen kleene Storm uns

glovte den Schiper un den Stüer- entgegen weer, weer alle Hoffnung

mann mehr denn dat wat Paulus up unſer Leven vörbi .

jeggt har . 21. Un as man lang nids eten

12. Un wiel de Haven unge- har, lä Paulus fik in dat Mittel

legen weer to överwintern, düch un ſprok: Leede Männer, ji harrt

dat de meiſten ratſamer vun dar mi gehorchen ſchult un nich vun

weg to fahren , ob ſe kamen Kreta upbraken un uns dat Lie

kunnen na Phönice to överwintern, den un den Schaden erſpart

dat is en Haven up Kreta , hebben.

gegen den Wind Südweſt un 22. Un nu ermahn ik jug , dat

Nordweſt. ji unverzagt weſt, denn keen vun

13. As awer de Südwind weihn uns warð um ſin leven kamen ,

dä un ſe meenen , ſe harrn nu ohne alleen dat Schip.

ehr Vörnehmen , maken ſe ſit 23. Denn düſſe Nacht hett Gott

na Aſſos un fahren an Kreta Sin Engel bi mi ſtahn , den ik

hen . tovör un ben ik deen . 1. Moj. 16, 7.

14. Nich lang naher ſteeg gegen 24. Un ſprok : Weľ' nich bang ,

ehr Vörnehmen en Gegenwind Paulus, du muſt vör den Kaiſer

up, den man Nordoſt heeten deiht . ſtellt warrn ; un ſüb, GOtt hett

15. Un as dat Scip fatet war di ſchenkt de alle, de mit di ſchepen

un fik nich gegen den Wind richten doht. Kap. 23, 11 .

kunn, geven wi dat up un ſwepten 25. Darum , leeve Männer, weſt

alſo . unverzagt , denn ik glov GOtt,

16. Wi feemen awer an en dat ward ſo kamen, as mi ſeggt

Inſel, de Klauda heeten beiht , is .

dar kunnen wi kum en Boot to- 26. Wi muſten awer anfahren

fat kriegen . an cn Inſel. Kap. 28, 1 .

17. Dat bröchten wi upun 27. As awer de veerteinſte Nacht

brukten de Hülp un bunnen dat keem un wi in Adria fahren um

unner an dat Schip , denn wi Middernacht meenten de Scheps-

weern bang, dat much in de Syrten lüd, ſe keemen wol an dat land.

drieben un leeten de Segel dal un 28. Un ſe ſdymeeten dat Loth

fahrten ſo . un funnen twintig Faden deep

18. Un as wi groten Storm un en beten wieder ben ſenkten

erleeden harn, dä’n ſe den nächſten je nochmals un funnen föftein

Dag enen Utworp . Faden.

19. Un den drüdden Dag ſchmee- |29. Dar warrn ſe bang, dat ſe

ten wi mit unſe Hann dat Red- an en harte Ort anſtöten kunnen

ſchop ut dat Schip. un ſchmeeten achter ut dat Schip
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veer Ankers un wünſchten , dat de wies, daran wulln je dat Schip

Dag keem. drieven laten, wenn dat möglich

30. As awer de Schepslüd de weer.

Flucht föchten ut dat Schip un 40 Un as je de Anker uphalen

dat Boot dal leeten in dat Meer dä’n, leeten ſe ſik brieven un löſten

un geven vör , je wulln de Anker de Roberbannen up un richten den

vör ut dat Schip laten ; Segelbom na den Wind un trachten

31. Sprok Paulus to den Unner- na dat Över.

hauptmann un de Kriegsknechte : 41. Un as wi föhrten up enen

Wenn düſſe nich in dat Schip Ort, de up beide Sieben See har,

blieben, ſo künnt ji nidh an leven ſtött dat Schip op un bat Vör

blicpen . rerbeel blev unbeweglich faſt ſtahn ,

32. Do ſchneden de Kriegsknechte awer dat Achterdeel broť ut en

den Stridt af vun dat Boot un anner vun de Gewalt pun de

leeten dat fallen . Waggen. 2. Kor. 11, 25.

33. Un as dat anfung, Dag to 42. De Kriegsknechts awer barn

warrn, ermahnte Paulus ſe alle, en Rat, de Gefangenen dod to

dat ſe Spieſ to ſit nehmen ſchulln maken, up dat nich Jemand, de

un ſprok : Hüt is de veerteinſte rut ſchwimmen då, weglopen kunn .

Dag, dat ji töven doht un ohn | 43. Awer de Unnerhauptmann
Eten fünd ; un hebbt niđs to jug wull Paulus erholln un weer gegen

nahmen . Ver8 27. ehr Vörnehmen un leet , de ſchwim

34. Darum vermahn ik jug , men kunnen, ſik toerſt in de See

Spieſ to nehmen, jug to erquicken, laten un ſik na dat land to redden .

denn keenen dun jug ward en 44. De annern awer, etliche up

Haar vun den Kopp fallen . de Bred , etliche up dat , wat vun

Matth. 10, 30. Lut. 21, 18.
dat Schip weer . Un alſo keemen

35. Un as he dat jeggt har, je alle wolbehoun an dat Land .

neem be dat Brod , Sanfte GOtt

för alle un brok dat un fung an Dat 28. Kapitel.

to eten . Joh. 6, 11. 1. Tim. 4, 4.

1. Un
in as wirutkeemen , er:

36. Dar warn ſe alle goden fohrn wi, dat de Inſel

Moths un neemen of Spieſ ' . Melite heeten dä. Rap. 27, 26.

37. Unſer weern awer alltoſamen 2. De leeven Lüd awer bewicſten

twee hunnert föß un ſöbentig Seelen uns nich geringe Fründſchop, makten

in dat Schip. Kap. 2, 41 7, 14. en Füer an un neemen uns alle

38. Un as ſe ſatt weern , maken up wegen den Regen , de över

je dat Schip lichter un ſchmeeten uns kamen weer, un wegen de

dat Korn in de See. Kül. 2. Ror. 11 , 27.

39. As dat awer Dag war, 3. As awer Paulus en Hupen

kennten je dat Land nich . En Buſchholt toſamen raken un em up

Haven awer un en Öwer, warn ſel dat Füer leggen dä , keem en Otter
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vun de Hitt un fahr Paulus an 13. Un aswi umher ſchepen

de Hand. dä'n, teemen wi na Rhegium, un

4. As awer de leeven Lüd dat na enen Dag, as de Südwind

Deert an ſin Hand hangen ſeegen , upkeem , keemen wi den annern

ſproken ſe unner cnanner : Düſſe Dag na Puteoli.

Minſch mutt en Mörder ſin , den 14. Dar funnen wi Bröder un

de Rache nich leven lett, ob he warn vun ehr bän, dat wi föben

of de See entgahn is. Dag' dar blieven dä’n . Un alſo

5. He awer ſchlenker dat Deert keemen wi na Rom.

in dat Füer un em wedderfohr 15. Un vun dar , as de Bröder

nics Övels. Mart . 16, 18 .
vun uns hörn dä’n, gungen ſe

6. Se awer tövten, ob he ſchwellen ut, uns entgegen , bet na Appifer

war, oder dod dalfaln . As je
un Tretabern . As Paulus ſe

awer lang töven un ſehn dä’n, rehn dä, dank he GOtt un kreeg

dat em nicks Ungeheures wedder=
Toverſicht.

fohr, warn ſe annern Sinns un

16. As wi awer na Nom keemen ,
ſproken , he weer en GOtt.

överantworde de Unnerhauptmann
7. An düſſe Ort awer har de

Öbberſte vun de Inſel, mit Namen
de Gefangenen den öbberſten Haupt

Publius, en Landgut , de neem
mann . Awer Paulus kreeg Frilöv,

to blieven , wo be wul , miten

uns up un beharbargte uns dree

Dag fründlich.
Kriegsknecht, de up em paſſen dä.

Kap. 23, 33. 24, 23. 27, 8.

8. Dat geſcheeg awer, dat Pu

blius ſin Vader an dat Femer Dag, dat Paulus toſamen reep
17. Dat geſcheeg awer na dree

un an den Ruhr liggen dä. To

den gung Paulus rin un bä
de Vörnehmſten vun de Juden .

un lä ſin Hand up em un mak
As deſülvigen toſamen keemen,

em geſund .
ſprok heto ehr : Ji Männer,

Matth. 8, 14 .

9. As dat geſchehn dä, keemen
leeven Bröder, ik hef nids dahn

of de annern up de Inſel, de gegen unſe Volt, noch gegen unſe

Vaders ehre Wis, un bün dochKrankheit harn, hento un lecten Vaders

ſit geſund maken.
gefangen ut Jeruſalem övergeven

10. Un ſe dä’n uns grote Ehr in de Nömer ehre Hann.Sap. 23, 1.

an , un as mi uttrecken dä'n ,mi uttrecken dä'n, 18. Weke,as18. Weke, as je mi verhört

laden je up wat wi nödig harn. harn, wuln ſe mi los geven, de

11. Na dree Monat awer ſchepten wiel dat keen Orſak to den Dod

wi ut up en Schip vun Aleran- an mi weer .

drien, dat bi de Inſel överwintert 19. As awer de Juden wedder

harun har as Schipsteken en ſproken , weer ik bedwungen , mi up

Bild vun de Tweſchen . |den Raiſer to beropen , nich, as

12. Un as mi na Syrakus har iť min Volk um wat to ver

kamen dä’n bleven wi dree Dag ' dar . klagen. Kap. 25 , 12.
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20. Um de Drſak willen hef ik | Dörch den Propheten Jeſaias to

jug bän, dat ik jug ſehn un an- unſe Vaders . 2. Betr. 1, 21.

ſpreken much, denn um Israel 26. Un ſproken : Gah hen na

ſin Hoffnung willen hebbt ſe mi düt Volk un ſprick: Mit de Ohren

düſſe Red anlegt. ward ji dat hörn un nich ver

Kap. 23, 6. 24, 21. 26, 6. 7. ſtahn, un mit de Ogen ward ji

21. Se ſproken awer to em : dat ſehn un nich erkennen .

Wi hebbt keen Schrift kregen vun Jeſ. 6, 9. 10. Luf. 8, 10.

Judäa dienethalben , of is dar 27. Denn dat Hart vun düt

keen Broder kamen , de vun di Volk is verſtockt un ſe hört ſwar

watArges verkündigt oder ſeggt har. mit de Ohren un ſchlummert mit

22. Doch wölln wi pun di hörn, ehre Ogen, up dat ſe nich mal

wat du gloven deihſt. Denn vun eenſt ſehn mit de Ogen un hörn

düſje Sekt is uns kund, dat ehr mit de Ohren un verſtändig warn

ward vun alle Enden medderſpraken. in ehre Harten un fit bekehren,

Kap . 24, 14. lut. 2, 34. dat ik ehr helpen kann .

23. Un as ſe em en Dag be- 28. So ſi jug dat kund sahn,

ſtimmen dä’n, keemen veele to em dat de Heiden ſendt is düt Heil

in de Harbarg, weke he dat Kiek vun Gott, un ſe ward dat hörn .

GOttes utleggen un betügen dä, Kap. 13, 38. 46. Pf . 18, 45.

un predig ehr vun JEfus, ut 29. Un as he düt reden dä ,

Moſis ſin Geſet un ut de Pro- gungen de Juden hen un harn

pheten, dun fröh morgens an bet veel Fragen mank ehr fülvſt.

abends . Kap. 26, 22 . 30. Paulus awer blev twee

24. Un etliche fuln dem bi, wat Jahr in dat Hus wat he hürt

Paulus ſeggen dä, etliche awer har un neem an alle, de to em

glovten nich. Kap. 17 , 4 . feemen .

25. As ſe awer mit enanner 31. Predig dat Niek GOttes

uneens weern , gungen ſe weg, as un lehrde vun den HErrn JEſus

Paulus en Wort reden dä, dat mit grote Frimödigkeit , ahn dat

woll de heilige GEiſt ſeggt hettem dat een wehrn dä.

De Epiſtel St. Pauli an de Römer.

Dat 1. Kapitel. 2. Wat He tovör toſeggt hett

1 .

Paulus
aulus, JEſus Chriſtus, dörch Sine Propheten in de

ſin Knecht , beropen billige Schrift, Tit. 1, 2. Apoft. 3. 21 .

to en Apoſtel, utſonnert to pre
3. Vun Sinen Söhn , de ge

digen dat Evangelium vun Gött. boren is vun David ſinen Samen ,

Apoft. 9, 15. 13, 2. Gal. 1 , 15 . na dat Fleeſch, 2. Sam. 7, 12.
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4. Un kräftiglich bewieſt as GOtt | Gloven, den wi mit eenanner hebbt

Sin Söhn na den GEiſt, de dar dohn. 2. Betr. 1, 1.

heiligen deiht, ſiet de Tied , dat 13. Ik wil jug awer nich vör

he uperſtahn is vun de Doden , entholn, leeve Bröder, dat ik mi

nemlich JEſus Chriſtus , unſe oft vörnahmen hef to jug to kamen ,

HErr, Joh . 10 , 36. Ebr. 1 , 5. 6, 6. (bün awer ſo lang verhinnert) dat

5. ( Dörch weken wi empfangen it of mank jug Frucht ſchaffen

hebbt Gnad un dat Apoſtelamt dä, gliek as mank annere Heiden.

mank alle Heiden den Gehorſam 1. Theſi. 2 18.

vun den Gloven uptorichten unner
14. Jk bün en Schuldner vun

Sinen Namen , beide, de Griechen un de Nich

Apoft. 9, 15. Röm . 15, 18. 16, 26 . griechen, beide, de Wieſen un de

6. Wovun ji ok en Deel ſünd, Unwieſen.

de dar beropen fünd vun JEſus 15. Darum , ſo veel an mi is,

Chriſtus ,) bün ik willens ok jug to Rom

7. An alle, de to Rom fünd, dat Evangelium to predigen . 6. 11.

te Leedſten vun GOtt un de be
16. Denn ik ſcham mi nich vör

ropenen Hilligen : Gnade ſi mit dat Evangelium vun Chriſtus,

jug , un Freden vun GOtt unſen denn dat is en Kraft vun GOtt,

Vader un den HErrn JEſus de dar ſelig maken deiht alle, de

Chriſtus . 1. Kor. 1 , 2. daran gloven , de Juden vor

8. Ton eerſten dank ik ininen nemlich un ok de Griechen .

GOtt , dörch JEfum Chriſtum , Pf. 40, 10. 119, 46. 1. Kor. 1, 18. 24 .
Ebr. 4, 12.

wegen jug , dat man vun jug’n

Gloven in de ganze Welt jeggen
17. Sintemal darin apenbart

deiht . 1. Kor. 1, 4 5. 1. Theff. 1 , 8.
ward de Gerechtigkeit, de vör GOtt

9. Denn Gait is min Lüg', gell'n deiht , wefe kummt ut den

(den ik deenen doh in minen Geiſt Gloven in den Gloven , as denn

na dat Evangelium dun Sinen ichreben ſteiht: De Gerechte ward

Sörch in Sloven leven .
Söhn ,) dat ik ahn Unnerlat an

Kap. 3, 21. 22. Hab. 2, 4. Joh. 3, 36 .

jug denken doh. Gal. 3, 11. Ebr. 10, 38 .

Phil. 1, 8. Eph . 1, 16 . 18. Denn GOtt Sin Torn pun

10. Un alltied in min Gebä
in min Gebä den Himmel ward apenbart över

flehn doh, ob ſit dat mal lo al dat gottloje Weſen un alle Un=

idhicken wul, dat it tojug keem gerechtigkeit vun de Minſdhen, de

dörch GOtt Sinen Willen .
de Wahrheit upholln in Unge

Rap. 15, 23, 32.

11. Denn mi verlangt, jug to rechtigkeit .

ſehn , up dat ik jug middeel weke
19. Denn dat man dat weet,

geiſtliche Gawen , jug to ſtärken ; dat dar en GOtt ſi, dat is ehr

Rap. 15, 28. Apoſt. 28, 31 . apenbar, denn GOtt hett ehr dat

12. Dat is, dat ik ſamt jug apenbart, Apoft. 14, 15.

tröſtet wür dörch jug’n un minen 20. Darmit, dat GOtt Sin un
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ſichtbares Weſen, dat is Sin ewige fun hebbt Mann mit Mann Schand

Kraft un Gottheit , ward ſehn , as dreven un den Lohn dun ehren

man dat an de Warke wahrnehmen girdom (as dat denn ok ſin ſchul)

deiht, nemlich an de Schöpfung an ſik ſülvſt cmpfangen .

pun be Welt, alſo dat je keen 1. Ror. 6, 9.

Entſchuldigung hebbt.
28. Un gliek as ſe nich achtet

21. Dewiet dat ſe wuſſen , dat hebbt, dat ſe GOtt erkennen dä’n ,

dar en GOtt is un hebbt Em hett ſe GOtt of darhen geven in

nich prieſt as enen Gött , noch enen verkehrten Sinn, to dohn

Weish. 4, 12.Em dankt, ſonnern ſünd in ehr dat nich gut is.

Dichten eitel warn un ehr unver
29. Vull vun alle Ungerechtigkeit,

ſtändig Hart is verdüſtert.
Horeri , Schalkheit, Gierigkeit ,

Eph . 4, 18 . Bosheit, vul vun Haß, Mord,

22. Dar ſe fit för klok holln Hader, Liſt, Giftige , Ohrenblaſers,

dä’n , ſünd ſe to Narren warn . 30. Verleumder, Gottsverachter,

Joh. 10, 14. 1. Kor. 1, 20.
Frewlers, Hoffartige, Grotſprekers,

23. Un hebbt den unvergäng- Schädliche, deÖlern Ungehorſame,

lichen GOtt Sine Herrlichkeit in 31. Unverſtändige, Truloſe, Hals

en Bild gliek den vergänglidhen ſtarrige , Underſöhnliche, Unbarm

Minſchen un de Vagels un de veer- hartige,

fötigen un krupenden Thiere ver: 32. De GOtt Sin Gerechtigkeit

wandelt . 5. Moj. 4, 15. Weih. 11, 16. weeten dobt, (dat de , de ſowat

Rap. 12, 24 .
doht, den Dod verdeenen) doht ſe

24. Darum hett GOtt ſe ok

hengeven in de Gelüſte vun ehre Gefallen an de, ſo dat doht.
dat nich allcen, ſonnern hebbt ok

Harten in Unreinigkeit ehre egenen Soſ. 7, 2. 3 .

Lieder an ſik füloſt to ſchänden .

Pf. 81, 13. Apoſt. 14, 16. Dat 2. Kapitel.

25. De GOtt Sin Wahrheit 1. Darum, o Minio tannit
hebbt verwandelt in Lögen un

di nich entſchuldigen ,

hebbt ehrt un deent dat Geſchöpf
wer du ok büſt , de richten deiht,

mehr as den Scöpfer, de dar verdammſt du di fülbſt, ſintemal

is lavt in Ewigkeit . Amen. denn worin du en annern in richten

Pſ. 106, 20. Ezech. 8, 10. Röm, 9, 5.

26. Darum hett Gott je of deihſt, du datſülvige deihſt, dat du

richteſt. Matth . 7 , 2 Mart. 4, 24.

hengeven in dhändliche Lüſte. Put. 6, 38. Joh. 8, 7 .

Denn ehre Fruens hebbt verwan- 2. Denn wi weet , dat Gott

delt den natürlichen Gebruk in Sin Ordeel recht is över de, de

den unnatürlichen. 3. Moj . 18, 23. ſo wat doht .

27. Desglieken of de Mannslüd 3. Denkſt du awer, o Minſch,

hebbt den natürlichen Gebruk vun de du richteſt de, ſo dat doht, un

de Fruens verlaten un ſünd an deibſt datſülvige ok, dat du GOtt

enanner hitt warn in ehre Lüſte |Sin Ordeel entlopen warſt ?
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1

4. Oder verachteſt du den Rick |ſünd, ſonnern de dat Geſek doht ,

dom vun Sin Gutheit, Geduld ward rechtfardigt ſin .

un Langmödigkeit ? Weeſt du nich , Matth. 7, 21. 1. Joh. 3, 7. 3at. 1 , 22. 25 .

dat di GOtt Sin Gutheit to Buße 14. Denn ſo de Heiden, de dat

leiten Seiht? Geſeß nich hebbt un doch vun Natur

5. Du awer na din verſtođt rechte Warke doht, deſülvigen, wiel

un unbußfardig Hart hüpſt dille dat Geſeß nich hebbt, ſünd ſe

ſülbſt den Torn up den Dag vun fik ſülbſt en Geſetz;

den Torn un de Apenbarung vun 15. Darmit , dat ſe bewieſ't,

GOtt Sin gerecht Gericht, dat Geſetz ſin Wark ſi beſchreben

6. Weke geven ward Jedereen in ehre Harten, ſintemal ehr Ge

na ſin Daden : weten ſe betügt , darto of de Ge

geſ. 40 , 10. Jer . 17, 10. B1. 62, 13 . danken , de fik unner enanner

Matth. 16, 27. 1.Kor. 8, 8. 2.sor
. 6, 10. verklagt un entſchuldigt,)

7. Nämlich Pries un Ehr un

16. Up den Dag , wenn GOtt
unvergänglich Weſen för de, de

dat Verborgene vun de Minſchen
mit Geduld in guden Warken

tradht na dat ewige Leven ;
dörch JEſus Chriſtus richten warð

lut min Evangelium .

8. Awer för de , de dar under Pred. 12, 14. Matth . 25, 31.

dräglich fünd, un de Wahrheit
17. Süh awer to , du heetſt en

nich gehorcht, awer de Unge- Jud, un verleitſt di up dat Ge

rechtigkeit innerbahn ſünd , Un- jetz un büſt ſtolt up din GOtt,

gnad un Torn ;
18. Un weetít Sinen Willen ;

Hof . 4, 4. 2. Theff. 1 , 8. Ejr . 8, 22 .

un demiel du ut dat Geſeß unner
9. Bedröfnis un Angſt över alle

Seelen vun de Minſden,de bar richt büſt, probeerſt du, watdat

Böſes doht, beſonners pun sel Beſte is to dohn ;
19. Un vermeteſt di to ſin en

Juden un of vun de Griechen ; Föhrer vun de Blinden, en Licht
Kap. 3, 9.

10. Pries awer un Ehrun vör de, de in de Düſternis ſünd,

Freden an alle, de dar Gutes 20. En Ertrecker vun de Una

doht, beſonners an de Juden un verſtändigen , en Lehrer vun de

ok de Griechen . Eenfoltigen , beſt datAnſehn, wat to

11. Denn dar is keen Anſehn weeten un recht is in dat Geſetz.

vun de Perſon vör GOtt . 21. Nu lebiſt du annere un

Apoſt. 10, 34. lehrſt di fülbſt nich. Du predigſt,

12. De ahn dat Geſeß fündigt man ſchall nich ſtehlen un du

hebbt, de warð ok ahn Geſeß ver- ſtehlſt ſülvſt.
Matth. 23, 3. 4.

loren warrn un de an dat Geſetz 22. Du ſpridſt, man ſchal nich

ſündigt hebbt, de ward dörch dat ehebreken un du brickſt de Eh .

Geſetz verurdeelt warrn : Du verafſchu'ſt de Afgötter un

13. (Sintemal vör GOtt nich nimmſt Gott weg , wat Sin is .

be , de dat Geſetz hört , gerecht | 23. Du rühmſt di mit dat Ge
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1

6

ſeß un matſt GOtt Schand dörch 3. Dat awer etliche nich glovt

Övertredung vun dat Geſetz. an datſülvige, wat liggt daran ?

Kap, 9, 4.
Schul ehr Unglov GOttes Gloven

24. Denn wegen jug ward GOtt
upheven ? Kap. 9 , 6. 11, 29.

Sin Nam läſtert mank de Heiden, 4. Moj. 23, 19. 2. Tim. 2, 13.

as ſchreben ſteiht. 4. Gewiß nich ! Dat blift vel

Jef. 52, 5. Ezech. 36, 20. 23. 1. Tim . 6, 1. mehr alſo, dat GOtt wahrhaftig

25. De Beſchniedung is wul is un alle Minſchen Lögner, as

nüt, wenn du dat Geſek hölſt; lichreben ſteiht. Up dat du för

höllſt du awer dat Geſeß nich, gerecht befunnen warſt in din

jo is din Beſchniedung all en Wör un överwinnſt, wenn du

Vörhut warn . richtet warſt. Joh. 3, 33.

Jer. 4, 4. Kap. 9, 25, 26.
Tit . 1 , 2. Bſ . 62, 10, 116, 11. 51, 6 .

26. So nu de Vörhut dat Recht 5. Is dat awer ſo, dat unſe

in dat Geſet hölt, meenſt du nich, Ungeredhligkeit Gott Sin Gerech

dat ſin Vörhut warð för en Be- tigkeit prieſen deiht, wat wilt

ſchniedung rekent warrn .
wi ſeggen ? Is denn GOtt ok

27. Un ſo ward, dat vun Natur ungerecht, dat He daröver bös

en Vörhut is un dat Geſeß vull- is ? ( ft räd alſo up Minſchen

bringt, di richten, de du unner Wies.)

den Bokſtaben un Beſchniedung| 6. Gewiß nich! Wo kunn GOtt

büſt un dat Geſek övertreden deihſt. jünſt de Welt richten ? 1. Moj. 18,25.

28. Denn dat is nich en Jud, |' 7. Denn ſo GOtt Sin Wahr

de vun buten en Jud is, ok is heit dörch min Lögen herrlicher ward

dat nid en Beſchniedung, de ut- to Sin Pries, warum ſchull iť

wendig in dat Fleeſch geſchehn denn noch as en Sünner richtet

deiht ; waren ?

29. Sonnern dat is en Jud, 8. Un nich velmehr alſo dohn

de inwendig verborgen is ; un de as wi läſtert warrn, un as enige

Beſchniedung vun dat Hart is en ſpreken, dat wi ſeggen ſchulln:

Beſchniedung, de in den GEiſt Lat uns Övels dohn up dat Gudes

un nich in Bokſtaben geſchüht, düt darut tainen deiht ! Düſſe ehr

lof is nich ut Minſchen, ſonnern Verdammnis is ganz recht.

ut GOtt . 5. Moj. 30, 6. Joh . 5 , 44 :
Kap. 6. 1. 2,

9. Wat ſeggt wi denn nu ? Hebbt
Dat 3. Kapitel.

wi wat vörut ? Gar nids. Denn

1. Wat hebbt denn de Juden wi hebbtvörhen bewieſt, dat beide,
vörut ? Oder wat is Juden un Griechen, alle unner de

Sünne ſünd . Kap. 11 , 32. Gal . 3, 22.
de Beſdyniedung nüğ?

10. As denn ſchreben ſteiht:
2. In jede Hinſicht veel . To'n

eerſten: ehr is anvertrut wat GOtt Dar is nich, de gerecht is , of

ſeggt hett .
nich een ; Pf. 14, 3 53, 4.

Pf . 147, 19. 20. Apoſt. 7 , 38 . 11. Dar is nich, de verſtändig
i
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is ; dar is nich , de na GOtt fragen 23. Denn hier is keen Unner:

beiht ; ſcheed, ſe ſünd alltomal Sünner

12. Se ſünd alle afweken un un ehr fehlt de Ruhm, den ſe vör

alltojam undüchdig warn ; dar GOtt hebben ſchulln .

is nich, de Gudes deiht, of nich Kap. 10 , 12. Gal. 8, 22. 28. 1. Kön . 8, 46

een ; 24. Un warın ahn Verdeenſt

13. Ehr Rebl is en apen Graff, gerecht makt ut Sin Gnad dörch

mit ehr Tungen bedreegtſe, Oddern- de Erlöſung , de dörch Chriſtus

gift is unner ehre Lippen ; JEſus geſchehn is, Eph. 2, 8 .

Pf. 5 , 10. 140 , 4 . 25. Weken GOtt hett vörſtellt

14. Ehr Mund is vull vun Flu - to en Gnadenſtohl,
en Gnadenſtohl, dörch den

chen un Bitterkeit ; Pf. 10 , 7 .
Gloven in Sin Blot , un Sin

15. Ehr Föt ſünd ilig Blot to Gerechtigkeit apenbar makt, dewiel
vergeten ; Spr. 1 , 16. Jei 59, 7 .

He de vörher geſchehenen Sünden

16. Up ehr Weg is nicks as nich beſtraft
, ſonnern ſe mit Sin

Verbarven un Elend ;

göttliche Geduld driggt .
17. Un den Weg to den Freden

3. Moj. 16, 15. Ebr. 4, 16.

weet ſe nich ;
26. Up dat He to düſſe Tieden

18. Dar is keen Gottesfurcht anbäden ſchuu de Gerechtigkeit de

vör ehr Ogen ;

1. Moj.2o
, 11. Pfalm 36,2. vör Em gellt, up datHealleen

19. Wi weet awer ,
gerecht ſin un gerecht maken dä

awer , dat wat

dat Geſet ſeggt , dat jeggt dat to den, de dar an JEſus gloven deiht .

de , de unner dat Geſet ſünd , up
27. Wo blift nu dat Rühmen ?

dat Jedereen ſin Mund toſtoppt Dat is ut. Dörd wat för en

ward un de ganze Welt vör GOtt Geſek ? Dörch dat Geſet vun de

ſchuldig ſi;
Warke ? Nich alſo , ſonnern dörch

Pf. 107, 42. Ezech. 16, 63. Gal. 3, 22. dat Geſetz vun den Gloven .

20. Darum dat keen Fleeſch dörch Kap. 2, 17. 23. 4. 2. 1. Kar. 1 , 29, 31.

Gefeßes Warke vör Em gerecht- | 28. So is dat nu unſe Över

fardigt warrn ward , denn dörd) tügung , dat de Minſch gerecht

dat Geſet kummt Erkenntnis vun ward, ahn de Waike vun dat Ge

be Sünnen . Gal . 2, 16. $ . 143, 2. fet alleen dörd den Gloven .

21. Nu is awer ahn Todohn Gal. 2 , 16.

vun dat Geſetz de Gerechtigkeit, 29. Oder is GOtt alleen de

de vör GOtt gellt apenbart un GOtt vun de Juden ? Js He nich

betügt dörch dat Geſeļ un de Pro- of de GOtt vun de Heiden ? Ja,

pheten . Joh . 5, 46. Apoſt. 10, 43. gewiß, ok de GOtt vun de Heiden .

22. It räd awer vun ſolche Kap. 10, 12 Mal. 2 , 10. 1. Kor. 12, 6.

Gerechtigkeit vör GOtt, de dar 30. Sintemal dat en enige GOtt

kummt dörch den Gloven an is , de dar gerecht maken deiht de

JEſus Chriſtus, to alle un up Beſchniedung ut den Gloven un

alle, de dar gloven doht. de Vörhut dördh den Gloven.

den Sloven
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weer

31. Wat , ſchafft wi denn dat | 10. Woans is he em denn to

Geſez af dörch den Gloven ? Ge- rekent ? As he in de Beſchniedung

wiß nich! Sonnern wi beſtätigt oder in de Vörbut weer ? Ahn

dat Geſek. Matth. 5 , 17-19 . Twiefel nich in de Beſchniedung,

ſonnern in de Vörhut.

Dat 4. Kapitel. 11. Dat Teken awer vun de

Beſchniedung kreg he to en Siegel

1. at ſchüllt widenn ſeggen, vun de Gerechtigkeit dörch den

dat unſe Vader Abra- Glopen, den he noch in de Vör

ham funnen hett na dat Fleeſch ?but har, up dat he war en Vader

2. Dat ſeggt wi : Js Abraham to alle de de gloven doht in de Vör

dördh de Warke gerecht warn , denn hut up dat deſülvigen of torekent

hett he wol Ehr, awer nich vör | ward de Gerechtigkeit. 1. Moj.17,10.

GOtt.

12. He war ok en Vader vun

3. Wat ſeggt denn de Schrift ?| de BeſĞniedung, nich alleen vun

Abraham hett GOtt glovt un dat de, de vun de Beſchniedung ſünd,

is em as Gerechtigkeit torekent .
ſonnern of vun de, de dar wan

1. Moj. 15, 6. Gal. 8 , 6 .

delt in de Fotſporen vun den
4. Den awer, de mit de Warke

Gloven , weke in unſern

umgeiht, ward de Lohn nich ut
Vader Abraham as he in de Vör

Gnad torekent , ſonnern ut Plicht.
but weer. Matth. 3 , 9 .

Kap. 11 , 6. Matth. 20, 7. 14 .

5. Den awer, de nich Warkdeenſt
13. Denn de Toſag ' , dat he de

drieben deiht , glovt awer an den, Arv vun de Welt ſin ſchuú , is

de de Gottloſen gerecht maken | Abraham un ſin Samen nich makt

deiht, den ward ſin Glov torekent börch dat Geſek , ſonnern dörd de

as Gerechtigkeit. Rap. 3, 28.
Gerechtigkeit vun den Gloven .

6. So as denn ok David ſeggt : 14. Denn wenn de vun dat Geſetz
1. Moj. 17, 2. 6.

Dat de Seligkeit alleen ſi för den Arven fünd, ſo is de Glov nicks

Minſchen , weken GOtt torekent de
un de Toſag ' is ut . Gal. 3, 18.

Gerechtigkeit ahn Todohn vun de
15. Sintemal dat Gect blot

Warke, indem dat he ſprickt:
7. Selig ſünd še,' weke ehr Arger anrichten deiht , denn wo

dat Geſeß nich is , dar is of keen
Miſſedahten vergeven ſünd , un

Övertredung. Rap 3, 20. 5 ,13. 7,8.10
wete ehr Sünden todeckt ſünd ;

Pſalm 32, 1. 2. 16. Darum mutt de Gerechtig

8. Selig is de Mann , den GOtt keit dörch den Gloven kamen, up

keen Sünd toreken deiht . dat ſe ut Gnaden ſi un de Tojag '

9. Un düſſe Seligprieſung, gelt faſt blieven deiht för allen Samen ;

ſe för de Beſchniedung, oder för nich alleen för den , de unner dat

de Vörhut ? Wi möt ja ſeggen , Geſek is, ſonnern ok för den , de

dat Abraham fi ſin Glov to Ge- Abraham ſin Gloven hett , weke

rechtigkeit rekent. is de Vader pun uns alle. Gal. 3, 18.

18
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geven ward.

17. As ſchreven ſteiht: Jk hef Dat 5. Kapitel.

di ſett toen Vader vun peele

Völker vör GOtt, den du Gloven
1. Dar wi, nu denn ſünd ge

recht warn dörch den

holn heſt, de dar lebendig makt Gloven, ſo hebbt wi Freden mit

še Doden un röpt dat wat nich Gott Görch unſern HErrn JEfus

is, dat dat ſin chal. Chriſtus .
1. Moj. 17, 5 .

Map . 14, 17. Jeſ. 32, 17. 18. Joh. 16, 33.

18. Un he hett glovt up Hoff- 2. Dörch weken wi of ven Tu

nung, as nicks to hoffen weer, gang fregen hebbt in den Gloven

up dat he wör en Vader vun to düſſe Gnade, in de wi ſtaht,

veele Völker, as denn to em ſeggt un rühmt uns mit de Hoffnung vun

is : Alſo ſchall din Samen ſin. de tokünftige Herrlichkeit, de GOtt

1. Moj. 15, 5 . Eph. 2, 18. Kap. 3, 12.

19. Un he war nich ſwach in
3. Nich alleen awer dat, ſonnern

den Gloven, ſeeg of nich up rin wi rühmtuns of mit de Be

egen liev, de aŭ afſtorbén weer, dröfniſſe, dewiel wi weet , dat

dewiel he binah hunnertjährig weer,
Bedröfnis Geduld bringen deiht ;

Jat . 1 , 2.

ok nich den afſtorben Lied vun
4. Geduld awer bringt Erfahrung,

Sarah . 1. Moj. 17, 17.
Erfahrung awer bringt Hoffnung;

20. Denn he twiefel nich dörd)
Jar. 1 , 3.

Ungloven an GOtt Sin Tojag”, 5. Hoffnung awer lett nichto
Denn Gottſonnern war ſtart in den Gloven Schanden warrn .

un gev GOtt de Ehr. Ebr. 11, 7. Sin Leev is utgahten in unſe

21. Un wuß up dat allerge- uns geven is .
Hart dörch den heiligen GEiſt, de

Ebr. 6, 18, 19.

wiſte, dat, wat GOtt verheeten 6. Denn, að mi nod ſwach weern,

beiht, dat kann He ok dohn .
is Chriſtus to Sin Tied för de

Bi. 115 , 3. 3cf. 59, 1. {ut. 1, 37.

Gottloſen ſtorven.

22. Darum is dat em ok to
to 7. Nu ſtarpt kum Jemand för

Gerechtigkeit rekent . 1. Moj . 15, 6. enen Frommen, för enen Guden

23. Dat is awer nich ſchreven much villicht Jemand ſtarven.

alleen ſintwegen, dat em dat to
Joh. 15, 13 .

8. Darum prieſt GOtt Sin Leev
rekent is . Kap. 15 , 4.

gegen uns, dat Chriſtus för uns

24. Sonnern ok unſetwegen, weke ſtorven is , as wi noch Sünder

dat ſchal torekent warrn, wenn weern . Joh. 3, 16.

wi gloven doht an den , de unſern 9. So ward wi jo veelmehr

HErrn Jeſus uperweckt hett vun dörch Em bewahrt warın vör den
de Doden . Apoft. 2, 24.

Torn, nadem wi dörch Sin Blot

25. De dar is um unſe Sünden gerecht ſpraken ſünd.

willen darhen geven , un wegen 10. Denn ſo wi mit GOtt ver

unſe Gerechtigkeit uperweckt. ſöhnt ſünd dörch Sin Söhn Sin
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Dod , as wi noch Fiende weern, ſin Sünd willen de Dod herrſcht

woveel mehr ward wi ſelig warrn hett dörch den Eenen , veelmehr

dörch Sin leven, ſo wi nu ver- ward de, de dar kriegt de Fül

ſöhnt ſünd . vun de Gnad un vun de Gav

11. Nich alleen vun dat, ſonnern to de Gerechtigkeit, herrſchen in't

wi rühmt uns of mit GOtt , leven dörch den Enen , Jejus

dörch unſern HErrn JEſus Chri- Chriſtus. )

ſtus, dörch weken wi nu de Ver- 18. Gliek as nu dörch Enen

föhnung kregen hebbt. ſin Sünd de Verdammnis över

12. Darum , gliek wi dörch enen alle Minſchen kamen is, alſo is

eenzigen Minſchen de Sünd in ok dörd Een Sin Gerechtigkeit de

de Welt kamen is , un de Dod Rechtfardigung vun dat Leven över

dörch de Sünd , alſo is ok de alle Minſchen kamen . 1. Kor. 15, 22 .

Dod to alle Minſdien dörchdrungen, 19. Denn gliek as dörch Een

dewiel ſe alle ſündigt hebbt ; Minſch ſin Ungehorſam veele Sün

Kap. 6, 23. der warn ſünd, ſo ward dörch

13. (Denn de Sünd weer wol Een Sin Gehorſam veele Gerechte.

in de Welt bet up dat Geſek, 20. Dat Geſetz awer is nebenbi

awer wo keen Geſet is, dar achtet inkameu, up dat de Sünd mäch

man nich up de Sünd ; Kap.4, 15. tiger war. Wo awer de Sünd

14. Sonnern de Dod herrſchte mächtig warn is, dar is de Gnad

vun Adam an bet up Moſes , of noch veel mächtiger warn .

över de , de nid ſündigt hebbt, mit Kap. 4 , 15. 7, 8. Gal. 3, 19.

deſülvige Övertredung as Adam , 21. Up dat, gliek as de Sünd

weke is en Bild vun den , de to : herrſcht hett dörch den Dod, ſo

künftig weer. 1. Kor. 15, 21. 45, 55.Ichal de Gnad of herrſchen dördh

15. Awer dat hett ſit nich ſo de Gerechtigkeit to dat ewige leven

mit de Glov as mit Se Sünd ! Hörch JEſus Chriſtus, unſern

Kap, 6, 23.
Denn ſo an Een ſin Sünd Veele HErrn.

ſtorven ſünd , ſo is veelmehr GOtt

Sin Gnad un Gav veel,'n rieklich
Dat 6. Kapitel.

wedderfahren, dörd ben eenigen 1. Wat ichüllt wi hiertofeggen ?
Minſchen, Jeſus Chriſtus , Sin

Schüllt wi denn in de
Gnad . 1. Kor. 15, 22. Joh. 1 , 16.

Sünd blieven , up dat de Gnad

16. Un dat hett fik nich ſo mit deſto mächtiger ward?? Gal. 2, 17 .

de Gav , as mit de Sünd, de dörch 2. Gewiß nich! Wo ſdüllt wi

den Enen begann is. Denn dat in de Sünd leven , de wi jo af

Ordeel is kamen ut een Sünd bet ſtorven jünd? Gal. 6, 14 .

her. to de Verdammnis , de Gav
3. Weet ji nich, dat ſo veele as

awer helpt ok ut veele Sünd to in JEjus Chriſtus döfft ſind, de

de Gerechtigkeit.
ſünd in Sinen Dod döfft ?

17. Denn ſo um den Enigen Gal. 8, 27. Kol. 2, 12 .

18 •
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an 16

4. So ſünd wi jo mit Em be- 13. Noch gevt jug lidmaten

graven dörch de Döp in den Dob , de Sünd hen to Waffen vun de

updat, ebenſo as Chriſtus is Ungerechtigkeit, ſonnern ſtellt jug

uperweckt vun de Doden, dörch den ſülvſt GOtt dar, as ſon Lüd , de

Vader Sin Herrlichkeit, ſo ſchüllt vun de Doden lebendig makt ſünd ,

of wi in en nie Leven wandeln. un jug Lidmaten GOtt to Waffen

Kap. 8, 10. Eph. 4, 23. Kol. 3, 8. vun de Gerechtigkeit.

1. Pet. 2 , 1. 4, 1. 2. Ebr. 12, 1 . 14. Denn de Sünd ward nich

5. So wi awer mit Em toſamen herrſchen können över jug , ſintemal

wuſſen fünd to glicken Dod, folii nich unner dat Geſet ſünd,

ward wi Em of in de Uperſtahung ſonnern unner de Gnad. 1. Moj . 4 , 7 .

gliek ſin . 2. Tim . 2, 11 . 15. Wa denn ? Schüllt wi ſün

6. Dewiel dat wi weet , dat digen, dewiel wi nich unner dat

nnſe ole Minich mit Em früzigt Geſetz, ſonnern unner de Gnad

is , up dat de ſündliche Liev up- ſünd ? Dat fehl of noch ! Joh . 1 , 16.

hörn deiht , dat wi vun nu af an 16. Weet ji nich , weken ji jug

nich mehr de Sünd deenen doht. begevt to Knechts in Gehorſam,
Gal. 5, 24. den ſin Knecht fünd ii , den ji

7. Denn wer ſtorven is , de is gehorſam ſünd, dat ſi de Sünd

rechtfardigt vun de Sünd.
to den Dod , oder den Gehorſam

8. Sünd wi awer mit Chriſtus to de Gerechtigkeit. Joh. 8, 34 .

ſtorven , ſo glovt wi , dat wi of 17. GOtt awer ſi Dank, dat

mit Em leven ward ; ji Knechts vinde Sünd weſt

9. Un weet , dat Chriſtus, ſünd, awer nu gehorſam warn

nadem he vun de Doden uperweckt vun Harten för dat Vörbild vun

is , nu nich mehr ſtarven deiht . de Lehr, de ji övergeven ſünd.

De Dod ward vun ni af an nich 18. Denn nadem ji frie warn

mehr över Em herrſchen . ſünd vun de Sünd, ſünd ji Knechts

Offenb. 1 , 18 .
warn vun de Gerechtigkeit.

10. Denn bat He ſtorven is , Joh. 8, 32.

dat is He de Sünd afſtorven, een 19. If mutt minſchlich darpun

för alle Mal, dat He awer leven reden , wegen de Swachheit vun

deiht , dat levt He GOtt . jug Fleeſch. Gliek as ji jug Lid

Ebr. 9 , 28 . Jeſ . 53, 10. maten ſtellt hebbt in den Deenſt

11. Aljo of ii , hollt jug dar- vun de Unrennlichkeit, un vun een

vör , dat ji de Sünd afſtorven jünd Ungerechtigkeit to be anner , alſo

un levt GOtt in Chriſtus Jeſus, ſtellt nu ok jug Lidmaten to

unſern HErin. den Deenſt vun de Gerechtigkeit,

12. So lat nu de Sünd nidh dat ſc hillig warrn . Kap.3,5.6, 13.

herrſchen in jug ſtarplichen Liev , 20. Denn as ji de Sünd ehr

chr to gehorden in ſin Lüſten. Minechts weert, dar weert ji vun

1. Moj. 4, 7. Pi . 119, 133. de Gerechtigkeit fri . 30h . 8 , 84.
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Denn ahn

21. Wat harrn wi nu to delLüſte, de dörd dat Geſetz lebendig

Tied vör Frucht ? Weke ji jug warn , kräftig in unſe Lidmaten,

nu ſchamen doht, denn dat End den Dod Frucht to bringen.

vun deſülvige is de Dod.
Kap . 6 , 21 .

Ezech. 16 , 61. 63. Röm . 8, 6. | 6. Nu awer ſünd wi vun dat

22. Nu ji awer vun de Sünd Geſetz los un dat afſtorven, dat

fri un GOtt Sin Knechts warn uns gefangen heel, aljo dat wi

ſünd, hebbt ji jug Frucht, dat ji dcenen ſchüllt in dat nie Weſen

hillig warn , de lohn awer dat vun den GEiſtun nich in dat

ewige Leven. 1. Pet . 1 , 9 . ole Weſen vun de Botſtaven .

23. Denn de Sünd ehr löh
Kap. 6 , 2 .

nung is de Dod , awer GOtts 7. Wat ſchüllt wi denn nu jeggen ?

Gav is dat ewige leven in Chriſtus Is dat Geſetz Sünd? Dat fchl of

JEſus, unſern HErrn. Kap. 5, 12.
noch ! Awer de Sünd war ik nich

kund , abn dörch dat Geſetz. Denn ik

Dat 7. Kapitel. wuß nicks vun de Luſt, wenn dat

Geſetz nich ſeggt harr : Lat di nich

1. Weet jinich, leeven Bröder, gelüſten ! 2. Moj . 20, 17 .

(denn ik rede mit de , de 8. Dar neem awer de Sünd

dat Geſetz weet,) dat dat Geſetz Anſtot an dat Gebot un 'weck in

över den Minſchen heriſchen deiht , mi allerlei Lüſte up .

ſo lang as he levt ? Kap . 6, 14 .
dat Geſetz weer de Sünd bod .

2. Denn en Fru, de den Mann Joh. 15, 22 .

tohört , is, ſo lang as de Mann 9. Jk awer meer ahn Geſcß

leven deiht, an dat Geſet bunnen ; Iebendig. As awer dat Gebot

wenn awer de Mann ſtarvt, ſo keem , war de Sünd wedder lebendig.

is ſe los vun bat Geſek, dat den 10. Jk awer ſtorv in do ſtell

Mann angeiht. ſik herut, dat mi bat Gebot to

3. Wenn ſe nu bi en annern den Dod war, dat mi doch to

Mann is , ſo lang de Mann leven dat leven geven weer . 3. Moj. 18, 5 .

deiht , ward ſe en Ehebrekerin 11. Denn de Sünd neem Orſak
nennt, wenn awer de Mann ſtaivt , an dat Gebot un bedrog mi un

is je fri vun bat Geſet, dat ſe mak mi dod dörch datſülvige Gebot.

nich en Ehebrekerin is , wenn ſe 12. So is nu dat Geſetz hillig

bi en anner Mann is . Matth. 5, 32. un dat Gebot is billig, gerecht

4. Aljo ot, mine Bröder, ſünd un got .

ji dod makt för dat Geſek dörd 13. Js denn, wat dar got is ,

Chriſtus Sin Liev, up dat ji mi en Dod warn ? Dat fehl of noch !

en annern tohört , nämlich den, Awer de Sünd, up dat ſe erſchien

de vun de Doden uperweckt is , as Sünd, hett ſe mi dörch dat

up dat wi GOtt Frucht bringt. Gode den Dod wirft, barmit de

5. Denn as wi in dat Fleeld Sünd över alle Maten ſündig war

weern , do weern de ſündlichen dörd dat Gebot.
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Ber8 20.

14. Denn wi weet , dat dat 25. Ik dank GOtt dörch JEſus

Geſek geiſtlich is , ik awer fleeſdhlich Chriſtus, unſern HErrn. So deen

bün, unner de Sünd verkofft. ik nu mit dat Gemöt GOtt Sin

Kap. 8, 3. 1. Kön. 21 , 20. 25. Geſet, awer mit dat Fleeſch de

15. Denn ik weet nich, wat ik Sünden ehr Gefeß. 1. for. 15, 57.

dob, denn ik doh nich wat ik will,

ſonnern wat ik haß , dat dob ik. Dat 8. Kapitel.

16. So ik awer dat dob, wat
1 . o is nu nids Verdamm

ik nich will, ſo gev ik to , dat dat

Geſetz got is .
liches ande, weke in

Vers 12.

17. So doh ik nu datſülvige dat Fleeſch wandelt, ſonnern na
Chriſtus JEſus ſünd de nich

nich, ſounern de Sünd, de in mi
den GEiſt.

wahnen deiht.
2. Denn dat Geſep vun den

18. Denn iť weet, dat in mi, GEiſt, de dar lebendig maken deiht

dat is in min Fleeſch, niđs Godes in Chriſtus JEſus, hett mifri makt

wahnen deiht . Dat Wollen hef vun de Sünd un den Dod ehr

it, awer dat Gode vollbringen Geſetz.
Kap. 3, 27.

kann ik nich . 1. Moj. 6 , 5. 8, 21.

3. Denn wat för dat Geſetz

19. Denn dat Gode, dat ikwil, unmöglich weer, (ſintemal dat dörch

doh ik nich , ſonnern dat Böſe, dat Fleeſch ſwach makt weer) dat
dat ik nich will , dat doh ik . dä GOtt un ſchickte Sin Söhn

20. So it awer doh , wat ik in de Geſtalt vun dat ſündliche

nich will , ſo doh ik datſülvige Fleeſch, un verdammt de Sünd

nich, ſonnern de Sünd de in mi in dat Fleeſch dörch dat Opfer för

wahnen deiht. de Sünd . Apoft. 16, 19.

21. So find ik nu in mi dat 4. Up dat de Gerechtigkeit, de

Geſetz, de ik will dat Gode dohn, dat Geſet förrern deiht, in uns

dat mi dat Böſe anhangen deiht . erfüllt ward, de wi nu nich na

Pſalm 31 ,
dat Fleeſch wandelt, ſonnern na

22. Denn ik hef Luſt an GOtt den GEiſt.

Sin Geſetz na den inwendigen
5. Denn de dar fleeſchlich ſind,

Minſchen. Pſalm. 1 , 2 .

de ſünd fleeſchlich geſinnt, de awer

23 Ik ſeh awer en anner Geſek geiſtlich fünd, de ſünd geiſtlich

in min Lidmaten, dat dar wedder
geſinnt.

ſtritt dat Geſetz in min Gemöt
6. Awer fleeſchlich geſinnt ſin,

un nimmt mi gefangen in dat is de Dod un geiſtlich geſinnt ſin

Geſetz vun de Sünden, wat in is dat Leven un de Freden.

min Lidmaten is . Gal. 5 , 17 . Kap. 6, 21 .

24. Ik elendige Minich , wer 7. Denn fleeſchlich geſinnt ſin

ward mi erlöſen vun düſſen liev is en Fiendſchaft gegen GOtt,
de den Dod tohört ? ſintemaldat Fleeſch GOtt Sin

7 .
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Geſetz nich unnerðahn is , denn 16. Deſülvige GEiſt givt Tügnis

dat kann dat Fleeſch nich. mit unſern GEiſt, dat wi GOtt

8. De awer fleeſchlich ſünd, Sin Kinner ſünd . 2. Kor. 1 , 22.

könnt GOtt nich gefalln . 17. Sünd wi denn Kinner, ſo

9. Ji awer ſünd nich fleeſdhlich, ſünd wi ok Arven, nämlich Gott

ſonnern geiſtlich, ſo anners GOtt Sin Arven un Chriſtus Sin Mit

Sin GEiſt in jug wahnen deiht . arven, ſo wi anners mit lieden

Wer awer Chriſtus Sin GEiſt doht, up dat wi of mit Em herrlich

nich hett, de is nich Sin .
makt ward . Gal. 4, 7. Apoſt. 14, 22 .

1. Qor.3,16. 18. Denn it hou darvör dat
10. So awer Chriſtus in jug dat Lieden dun düſſe Tied de Herr

is, ſo is de liev twars dod vun lichkeit nich werth ſünd, de an uns

wegen de Sünd, de GEiſt awer ichal apenbart warın . 2. Kor. 4, 17 ,

is dat leven wegen de Gerechtigkeit. 19. Denn dat ängſtlidie Töven

11. So nu de GEiſt vun den, vun de Kreatur tövt up de Apen

de JEfus vun de Doden uper- barung vun GOtt Sin Kinner.

weckt hett , in jug wahnen deiht, Rol 3, 4 .

ſo ward of deſülvige, de Chriſtus 20. Sintemal de Kreatur unner

vun de Doden uperweckt hett, jug dahn is de Eitelkeit, ahu ehren

ſtarplichen liever lebendig maken Willen, ſonneru na den ſin Willen,

dördh Sinen GEiſt, de in jug de ſe unnerbahn hett, up Hoffnung.

wahnen deiht . 21. Denn ok de Kreatur ward

12. So ſünd winu , leeve befriet warrn vun den Deenſt vun

Bröder , Schuldner nich an dat dat vergängliche Weſen to de

Fleeſch , dat wina datſülvige herrliche Frieheit vun GOtt Sin

leven doht. Kap. 6, 7. 18. Rinner .

13. Denn ſo ji na dat Fleeich 22. Denn wi weet , dat alle

leven doht , ſo ward ji ſtarven Kreatur mit uns ſüfzen deiht un

mütten ; wenn ji awer dörch den fik noch immer ängſtigt.

GEiſt de Geſchäfte vun dat Fleeſch 23. Nich blot awer ſe, ſonnern

dod makt, ſo ward ji leven .
ok wi ſülvſt, de wi hebbt de Eerſt

Gal. 6, 8. Eph. 4 , 22 .

14. Denn de GOtt Sin GEijt linge vun den GEiſt, ſüfzt of bi

driepen deiht, de ſünd GOtt Sin idhaft, nämlich up unſern liev ſin
uns fülvſt un tövt up de Kind

Rinner. Gal . 5, 18.

Erlöſung. Gal. 4 , 5. Luk. 21 , 28 .

15. Denn ji hebbt keenen knech

tiſchen Geiſt kregen, dat ji jug
24. Denn wi ſünd wol ſelig ,

awermal fürchten muſſen , ſønnern awer in de Hoffnung. De Hoff

ji hebbt en kindlichen GEiſt kregen , nung awer, de man ſchn deiht ,

börch den wi ropt: Abba, leeve is keen şoffnung. Denn wo kann

Vader ! man dat höpen , dat man ſchn

2. Tim . 1, 7. Gal. 3, 26. kap. 4, 6. deiht ? 2. Kor. 5, 7 .
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25. So wi awer dat höpt, erwählten beſchuldigen ? GOtt is

dat wi nich ſehn doht, ſo tövt wi hier, de gerecht maken deiht.

darup dörch Geduld. 2. Kor. 4 , 18. Joh. 50 , 8. 9. 54, 15.

26. Desglieken of de GEiſt 34. Wer will verdammen ? Chri

helpt unſe Swachheit up . Denn ſtus is hier de ſtorpen is , ja veel

wi weet nich , mat mi bäden mehr, de of uperweckt is , meke is

ſchüllt , woans fit dat gehört , ( 10 GOtt Sine rechte Hand un bäd

ſonnern de Geiſt ſüloſt tritt pörför uns . Hiob 34, 29.

uns in up dat Beſte , mit un 35. Wer will uns ſcheeden dun

utſpreklichen Süfzen. Matth. 20, 22. Chriſtus Sin Leed ? Bedröfnis

27. De awer de Harten utforſchen oder Angit, oder Verfolgung, oder

deiht, de weet, wat den GEiſt Sin Hunger, oder Naktheit, oder Ge

Sinn is ; denn He bäd pör defahr, oder Schwert? Joh . 10, 28.

Heiligen um dat, wat GOtt ge- 36. As ſchreven ſteiht: Um dinet

fallen deiht. Pſalm 7, 10. willen warrd wi dod makt den

28. Wi weet awer, dat de, de ganzen Dag, wi fünd rekent as

GOtt lee hebbt, alle Dinge to Sdilachtſchap.
dat Beſte deent, de na ſin Vör: P1. 44, 23. 1. Kor. 4, 9. 2. Kor. 4, 11 .

ſat beropen ſünd .
37. Awer in al düſſe Stücken

Eph. 1 , 11. Rap . 3 , 11 .
överwinnt wiwiet dörch Den,

29. Denn weke He tovör uter- de uns leev hatt hett . 1.Kor.15, 57.

ſehn hett , de hett He ok verordnet, 38. Denn ik bün gewiß, dat

dat ſe gliek ſin idüllt Sin Söhn weder Tod noch Leven , weder

Sin Ebenbild, up dat deſüldige Engel, nod Fürſtendom , noch

ſi de Eerſtgeborne mank veele Brö- Gewalt, weder Gegenwärtiges noch

der. Rol. 1 , 18. Ebr. 1, 6. Totünftiges, Phil. 1 , 6. 2. Tim . 1 , 12.

30. De He awer verordnet hett, 39. Weder Hoge , noch Depe,

de hett He of beropen, weke He noch keen annere Kreatur , uns

awer beropen hett, de hett He ok ward ſcheeden können vun GOtt

gerecht makt, de He awer gerecht Sin Leev, de in Chriſtus JEſus,

makt hett , de hett He of herrlich unſern HErrn, is.
makt.

31. Wat wüllt wi denn hierto Dat 9. Kapitel.

ſeggen : J8 GOtt för uns, wo
1 .

keen kann gegen uns ſin ? SHk legg de Wahrheit in

4. Moj. 14, 9. Chriſtus un leeg nich,

32. De of Sinen egenen Söhn wat min Geweten in den heiligen

nich verſchont hett, ſonnern hett GEiſt betügen deiht. Kap. 1 , 9 .

Em för uns alle hengeven, wo 2. Dat ik grote Trurigkeit un

ſchull He uns mit Em nich alles unuphörliche Wehdag in minem

ſchenken ? 1. Moj. 22, 16. Joh. 3, 16. Harten hebben doh.

33. Wer will GOtt Sin Ut- 3. It harr geern wullt verbannt
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fin vun Chriſtus för mine Bröder, Beroper, alſo : de Grötere ſchall

de min Fründ' ſünd na dat Fleeſch. Deenſtbar warrn den Lütteren.

2. Mob. 32, 32. 1. Moj. 25, 23. 2. Sam. 8 , 14.

4. De dar ſünd vun Israel, 13. As denn ſchreven ſteiht :

weken tohört de Kindſchaft un de Jakob hef Ik leev hatt , awer

Herrlichkeit un de Bund un dat Eſau hef It haßt . Mal. 1, 2. 3.

Geſetz un de Gottesdeenſt un de
14. Wat ſchüllt wi denn darto

Toſag’ ; 5. Moj. 7, 6 .
ſeggen ? Js denn GOtt unge

5. Vun weke ok ſünd de Vaders, recht? Gewiß nich ! 5. Moſ.32, 4.

ut weke Chriſtus herkummt na
15. Denn He ſprickt to Moſes :

dat Fleeſch, de dar is GOtt öwer

alles, hoch gelavt in Ewigkeit
. Zt gnädig un över wen Jk Mi

Weken Ik gnädig bün, de bün

Amen. Matth. 1 , 1-23. Luk . 3, 23.

6. Awer ik ſegg düt nich, dat
erbarmen doh, över den erbarm

Mof. 33 , 19.Ik Mi !
GOttes Wort darum ut ſi. Denn

dat ſünd nich alle Iſraeliter, de 16. So liggt dat nu nich an

vun Israel ſünd .
Jemand fin Willen oder Lopen,

4. Moj. 23, 19. 2, 28. Joh. 8 , 39.
jonnern an GOtt Sin Erbarmen .

7. Ok nich alle, de vun Abraham 17. Denn de Schrift ſeggt to

ſin Samen ſünd, ſünd darum of Pharao : Eben darum hef Ik di

Kinner, ſonnern in Sjaať ſchau erweďt, dat ik an di min Macht

di de Samen beropen ſin . wieſen doh , up dat Min Nam

1. Moj. 21, 12. Gal. 4, 28. Ebr. 11, 18. verfündigt ward in alle Länner,

8. Dat heet : GOtt Sin Kinner 2. Moj. 9, 16. Kap. 14, 4. 17.

ſünd nich de na dat Fleeſch Kinner 18. So erbarmt He Sik nu

ſünd , ſonnern de Kinner vun de över wen He will underſto & t

Toſag'ward för Samen rekent. wen He will.

9. Denn dat is en Wort pun

de Toſag’, wenn he ſpreken deiht : ſchelt He uns denn ? Wer kann
| 19. So ſeggſt du to mi: Wat

Um düſje Tied will iť kamen un Sinen Willen wedderſtahn ?

Sara ſchall en Söhn hebben .
20. Ja, leeve Minſch , wer büſt

1. Moj. 18, 10.

10. Dat is awer nich blot dar- du denn, de du mit GOtt rechten

mit ſo, ſonnern of as Rebekka wiſt ? Spriđt ok en Wark to ſinen

ſwanger war vun den enigen Sjaak, Meiſter: Warum makſt du mi ſo ?

unſern Vader. 1. Moj. 25, 21. Hiob 9, 12. Weish. 12, 12. Jej . 45, 9 .

11 Ehr de Rinner geboren weern 21. Sett nich en Püttjer Macht,

un weder Gudes noch Schlechtes ut en Klumpen to maken een

bahn harrn, up dat Gott Sin Fatt to Ehren , un dat annere

Vörſaß beſtahn dä na de Uter- to Unehren ?

wählung, war to ehr ſeggt, 22. Darum , wenn GOtt Torn

12. Nich ut Verdeenſt vun de bewieſen un Sin Macht kund

Warke, ſonnern ut Gnad vun den / dohn wull , hett He mit grote
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Geduld dragen de to dat Verdarven ( vun de Gerechtigkeit, de ut den

torichte Fatt vun den Torn . Gloven kamen deiht . Kap. 10, 20.

Kap. 2, 4. 2. Petr. 2, 2. 31. Jsraelawerhett na dat Geſetz
23. Up dat He kund då den vun de Gerechtigkeit trachtet, un

Riekdom vun Sin Herrlichkeit an bett dat Geſetz vun de Gerechtig

de Fät vun Barmhartigkeit, de feit nich överkamen . Kap. 10, 2.

He torecht makt hett vör de Herr- 32. Warum dat ? Darum dat

lichkeit, Eph. 1 , 4. 7. Kol. 1 , 27.
ſe dat nich ut den Gloven, ſonnern

24. Weke He beropen hett,nämlich ut de Warke pun dat Geſek löken

uns , nich alleen ut de Juden, doht. Denn ſe hebbt ſit ſtött an

ſonnern ok ut de Heiden . den Steen vun den Unſtot.

25. As He denn of dörch Hoſea 33. As ſchreven ſteiht: Süb,

ipreken beiht : Ik will dat Min Jk legg in Zion enen Steen ton

Volk heeten , dat Min Volk nich Anſtot un enen Fels to Argernis,

weer un Min Leev , de nich Min un wer an Em gloven deiht, de

Leer weer. Hol. 2, 28. Pet, 2, 10. ſchall nich to Schanden warrn .

26. Un ſchall geſchehn an den Jef. 8, 14. Rap. 28, 16. Matth. 21 , 42.

fülvigen Ort, darto ehr ſeggt is : Ji

ſünd nich Min Volk, ichüllt ſe Dat 10. Kapitel.

Söhns vun den lebendigen GOtt

beeten. 1. Lleeve Bröder, mins HartensHof. 1 , 10. Jeſ . 65. 1.

Wunſch is , un ik bä ok

27. Jeſaias awer röpt över GOtt för Jørael, dat ſe ſelig

Jsrael: Wenn de Tal vun de ward.

Kinner Israel würr ſinas de

Sand an dat Meer, ſo ward doch dat ſe ivert um GOtt, awer mit
be 22. Denn ik gev ehr dat Tügnis,

dat Övrige ſelig warrn. Unverſtand.
Gal. 1, 14 .

Jeſ. 10, 22, 23. Röm . 11 , 5.

3. Denn ſe erkennt de Gerech28. Denn dat ward en Ver

barven un Stüern vör fit gahn tigkeit nich, de vör GOtt gellen
to Gerechtigkeit un de HErr marð deiht un ſökt ehre egene Gerech

datſüldige Stüern dohn up de Eer.tigkeit vör Gott uptorichten un

ſünd nich de Gerechtigkeit, de vör
29. Un as Jeſaias tovor jeggt : Gott gelten deiht , unnerdahn.

Wenn uns de HErr Zebaoth keen
Nap . 9, 31, 32. Pf. 69, 28 .

Samen harr överblieven laten , fol 4. Denn Chriſtus is dat End

weern mi as Sodom warn un vun dat Geſetz; wer an Em glo

gliek as Gomorra .
ven deiht, de is gerecht.

Jeſ. 1, 9. 1. Moj. 19, 24.
Matth. 5, 17. Joh. 3, 18.

30. Wat ſchüllt wi nu hier | 5. Moſes awer ſchrift wol vun

ſeggen ? Dat wüllt wi feggen: de Gerechtigkeit, de ut dat Geſetz

De Heiden, de nich hebbt na de kamen deiht. Weke Miních dat

Gerechtigkeit tracht, hebbt de Ge- deiht, de ward darin leven .

rechtigkeit kregen ; iť ſegg awer | 3. Moj. 18, 5. lut. 10 , 28. Gal. 3, 12

1
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6. Awer de Gerechtigkeit ut den
en 1.1

15. Woans fchüllt ſe awer pre

Gloven ſprickt alſo : Sprick nich digen, wenn ſe nich ſchickt ward?

in dinen Harten : Wer will rup As denn ſchreven ſteiht: Wa leev

na den Himmel fahren ? (Dat is lich ſünd de Föt vun de , de den

nicks anners , as Chriſtus hendal Freben verkündigen , de dat Gude

haln . ) 5. Moſ. 30, 12. verkündigen doht. Jeſ. 52, 7 .

7. Oder wer will hendal in dat 16. Awer ſe ſünd nich alle dat

Depe fahren ? (Dat is nicks anners Evangelium gehorſam . Denn Je

as Chriſtus vun de Doden haln .) ſaias ſprickt: HErr, wer glovt an

8. Awer wat ſeggt ſe ? Dat uns Predigt ?

Wort is di neeg , nämlich in dinen 2. Theff. 1, 8, 3ef. 63, 1. Joh. 12, 38.

17. So kummt de Gloven ut

Mund un in dinen Harten.

5. Moj. 30, 14 . de Predigt, dat Predigen awer

Düt is dat Wort vun den Gloven, dörch GOtt Sin Wort. Joh. 17,20.

dat wi predigen doht. 1. Tim . 4, 6. 18. Ik ſegg awer : Hebbt ſe dat

9. Denn ſo du JEſus bekennen nich hört ? Twars in alle Lande

deihſt mit din Mund, dat He de lis ja ehr Klang utgahn un in de

HErr ſi, un glovſt in din Hart, ganze Welt ehr Wort.

dat Em GOtt vun de Doden up
Pf. 19, 5. Jef. 49, 6. Kol. 1 , 23 .

erweckt hett , ſo warrſt du ſelig .
19. Jť ſegg awer : Hett Jérael

10. Denn ſo man vun Harten dat nich inſchn ? DeEerſte, Moſes

gloven deiht, ſo ward man gerecht, maten över dat, dat nich min Volk
ſpriđt: Ik will jug iwerſüchtig

un jo man mit den Mund be

kennen deiht, ſo ward man ſelig
. wil ik jug vertörnen. 5.Mof. 32, 21 .

is , un över en unverſtändig Volk

Pſalm 116, 10.

11. Denn de Schrift ſprickt: 20. Jeſaias awer dörfwol ſeggen :

Wer an Em gloven deiht, de ward Ik bün funnen vun de, de mi

nich to Schanden warrn . nich focht hebbt un bün kamen

Jeſ . 28, 16. Pſalm 26, 3 . to de, de nich nach mi fragt hebbt .

12. Hier is keen Unnerſcheed
Rap. 9, 30. Jeſ . 65, 1 .

twiſchen en Judun en Grieche,
21. To Jsrael awer ſprict He :

dar is altomal een HErr, riet Den ganzen Tag hef gk Min

över alle, de Em anropen doht. Hann utſtređt na dat Volk, dat

Apoſt. 10, 34. ſik nich leggen leet , un dat wedder

13. Denn wer den HErrn Sinen ſpreken deiht . Jeſ. 65, 2 .

Nam ward anropen , ſchall ſelig

Dat 11. Kapitel.
warrn . Joel 3, 5. Apoſt. 2, 21 .

14. Woans ſchüllt ſe awer an- 1 . o ſegg iť nu : Hett denn

ropen an den ſe nich gloven doht ? GOtt Sin Volk ver

Woans ſchült ſe awer gloven, ſtött ? Dörchut nich! Denn ik bün

vun den ſe nics hört hebbt? ok en Jsraeliter , vun Abraham

Woans ſchüllt ſe awer hörn ahnen ſin Samen, ut Benjamin ſin Ge

Prediger ? lidhledyt. Jer. 31 , 37.

C.
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2. GOtt hett ſin Volk nic ver- lſe nich ſehn doht , un bögehr

ſtött, bat He tovör uterſehn hett . Rügg alltied

Oder weet ji nich, wat de Schrift 11. So ſegg ik nu : Sünd je

vun Elias ſeggt ? Woans he vör anlopen , dat ſe fallen ſcyüllt?

GOtt treden deiht gegen Israel Gewiß nich! Sonnern ut ehr Tall

un ſprickt: is de Heiden dat Heil wedder:

3. HErr, ſe hebbt Din Pro- fahren, up dat ſe up de iwer:

pheten dod makt un Din Altars ſüchtig warrn ſchuln .Apoft. 13, 46.

umſtött, un ik bün alleen övrig 12. Denn ſo ehr Fal de Welt

bleven , un ſe ſtaht mina min ehr Rietdom is, un de Schaden

Leven. 1. Mön. 19, 10. 14.
de Heiden ehr Riekdom is , wo

4. Awer wat ſeggt nu de gött- veel mehr ward dat de Fall ſin , wenn

liche Antwort : gk hef Mi laten ehr Tall vull weer ! Hoj . 1, 10.

överblieven föben duſend Mann, 13. Mit jug Heiden rede ik,

de nich ehr Knee bögt hebbt vör denn dewiel ik de Heiden ehr

Baal . 1. Kön . 19, 18 . Apoſtel bün, will ik min Amt

5. Alſo geiht dat ok nu , in prieſen ;

düſſe Tied, mit düſſe de na de 14. Ob ik mag de, weken min

Gnadenwahl överbleven ſünd. Fleeſch fünd, to iwern anreizen
Kap . 9, 27 .

un etliche vun ehr ſelig maken .

6. js dat awer ut Gnad, ſo 1. Tim . 4, 16,

is dat nich ut Verdeenſt vun de
15. Denn wenn ehr Verluſt de

Warke , ſunſt war Gnade nich
Welt ehr Verſöhnung is , wat

Gnade ſin . Is dat awer ut Ver
ward dat anners ſin, as Leven

deenſt vun de Warke, ſo is de

Gnade nics, ſünſt weer Verdeenſt
vun de Doden nehmen ?

nich Verdeenſt.
16. ys dat Eerſtlingsbrod hillig,5. Moj 9, 4. 5 .

7. Wat denn nu ? Wat Jsrael un ſo de Bottel hillig is, ſo ſünd
ſo is ok de ganze Deeg hillig,

föfen deiht , dat krigt Israel nidh; ok de Lelgen hillig.

de Wahl awer krigt dat , de annern

awer ſünd verſtockt. Pap . 9, 31 .
17. Ob nu awer etlide vun de

Telgen afbracken fünd, un du ,
8. As ſchreven ſteiht: GOtt hette du en willen Ölbom weerſt,

ehr geven enen ſchleperigen GEiſt, büſt mank ehr proppt un heſt

Ogen dat je nich ſehn , Ohren Andeel kregen an de Wottel un

dat ſe nich hörn boht bet up den den Saft vun den Ölbom .

hütigen Dag. Int. 8, 10. Jer. 11 , 16 .

9. Un David ſprickt: Lat ehren 18. So weſ nich ſtolt gegen de

Diſch to en Schling warrn un to Telgen. Büſt du awer ſtolt gegen

en Jagdſpieß, un to en Fall, ſe, ſo ſchaſt du weeten , dat du

ehr to Vergeltung . Pf.69, 23. 24. de Wottel nich drägen deihſt,

10. Mak ehre Ogen blind, datlíonnern de Wottel dricht di.
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19. So ſprickſt du : De Telgen 27. Un düt is Min Teſtament

ſünd intwei brafen , darmit it mit ehr, wenn Jk ehr Sünnen

darin proppt warr . Apoſt. 13 , 46 . warr wegnehmen . Jer. 31, 33 .

20. Dat is gut redt . Se ſünd 28. Na dat Evangelium hol

intweibraken wegen ehren Ungloven, It ſe för Fiende wegen jug , awer

du ſteihſt awer dörch den Gloven . na de Erwählung hef ik ſe leep ,

Weſ' nich ſtolt, ſonnern weſ bang. um de Vaders wegen.

1. Kor. 10, 12 . 29. GOtt Sin Gaven un Be

21. Hett GOtt de natürlichen ropung könnt Em nich leed dohn.

Telgen nic verſchont, dat He 30. Denn gliekerwies as of ji

vellicht fi of nich ve : jdonen fröher GOtt nich glovt hebbt, nu

ward .
awer hebbt ji över ehren Ungloven

22. Darum ſeh up GOtt Sin Barmhartigkeit kregen ;

Gutheit un Cinen Ernſt, de Ernſt 31. Alſo weern of düſſe nu

an de, weke fulln ſünd, de Gut- unglövig, jo dat ji nu Barmhartig

heit awer an di , ſo fern as du teit kriegen könnt, darmit of je

an de Gutheit blieven deihſt, ſunſt begnadigt warrn kunnen .

warſt du ok afhaut warın . 32. Denn GOtt hett alles be

Joh 15 , 2, 4. Ebr 3, 14 .
ſlaten unner den Ungloven , up

23. Un düſſe, jo ſe nich blievt at He Sik över alle erbarmen dä.

in den Ungloven , ward ſe in - Gal. 3. 22. Pfalm 145, 9. Sir. 18, 12 .

proppt warrn . Gott kann je 33. O, wat för ene Deepe vun

wedder inplanten . 2. Kor. 3, 16. Riefdom , vun Weisheit un Ers

24. Denn ſo du ut den Ölbom , fenntniß GOttes. Wa ganz un

de vun Natur wild weer , büſt begrieplich ſünd Sine Gerichte un

uthaut un gegen de Natur in den unutforſchlich Sin Weg !

guden Ölbom inproppt, woveel
Hiob 11 , 7. Pſalm 36, 7.

34. Denn wokeen hett den HErrn
mehr ward de natürlichen in

Sin Sinn erkennt ? Oder wokeen

proppt in ehren egenen Ölbom !
is Sin Ratgever weſt ? Hiob 15, 8 .

Jer . 11 , 16.

Joſ . 40, 13. Jer . 23, 18. 1. Kor. 2, 16 .

25. Ik will jug nich vörent 35. Oder wofeen bett Em wat

holn, leeven Bröder, düſſe Heem- fröher geven, dat em dat wedder

lichkeit, up dat ji nich ſtolt fied. warð vergolien ? Hiob 41 , 2 .

Blindheit is Israel tom Deel 36. Denn vun Em un dördh

wedderjahrn , ſo lang bet de Fülle Em un to Em ſünd alle Dinge.

vun de Heiden ingahn is .
Em ſi Chre in Ewigkeit ! Amen .

Cuf 21 , 24.

26. Un alſo dat ganze Israel Dat 12. Kapitel.

ſelig ward , as ſchreven ſteiht : Ut
1 .

Zion ward kamen, de dar erlöſen
k vermahn jug, leeven

un afwenden Seiht dat gottloſe
Bröder, dörch GOtt Sin

Weſen vun Jakob .
Barmhartigfeit, dat ji jug Liever

2. Stor. 3, 16. 3ef. 59, 20. Bjalm 14, 7. I hengeven doht to en Opfer, dat

I
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1

dar lebendig , heilig un GOtt wol- LÖvt jemand Barmhartigkeit , ſo

gefällig fi, wat jug vernünftige doh he dat mit Luſt .

GOttes deenſt ſin chall.
Matth. 6, 3. 2. Kor . 8, 2. Kap. 9, 7 , 13.

9. Lat de Leev nich falſch ſin.
Kap. 6, 13. 1. Theff. 4, 3

2. Un ſtellt jug nich düſſe Welt Haßt dat Böſe, hangt an dat Gude.

1. Tim. 1 , 5. B1. 97, 10 .

gliek , ſonnern verwandelt jug dar
10. De bröderliche Leer mant

dörch, dat ji jug Gemöth nie makt, iug ſi hartlich. Een keem den

up dat ji utpröven mögt, wat dar
annern mit Ehrerwieſung tovör.

ſi GOtt Sin Wil, nemlich dat Gude, Eph. 4, 3 .

Wolgefällige un Vullkamene. 11. Weſt nich ful in dat , wat

Eph. 4, 23. 5 , 10, 17. ji dohn ſchült. Weſt brünſtig

3. Denn ik ſegg dörch de Gnade , in den GEiſt. Schickt jug in de

de mi geven is , jedereen mank Tied . Offenb. 3, 15. Eph. 5 , 16.

jug , dat nüms mehr vun fik holln 12. Weſt fröhlich in Hoffnung,

ſchall, as ſik dat gehört, to houn, geduldig in Bedröfniø, lat nich

ſonnern dat he vun ſik mit Maten af vun dat Gebet .

holln deiht, jedereen , ſo as GOtt Luk . 10, 20. 1. Theff . 5, 17.

em todeelt hett dat Mat vun den 13. Nehmt jug de Hilligen ehr

Gloven . Noth an. Gevt geern Harbarg.

1. Kor. 7 , 7. 17. Kap. 12, 11. Eph . 4, 7 .
1. Moj. 18, 3. 19, 2. 3. Ebr. 13, 2.

4. Denn up glieke Wieſ, as wi
14. Segent de jug verfolgt,

an en lie veeie Lidmaten hebbt, ſegent un flucht nich .
Matth 5, 44. 1. Kor. 4, 12. Apoſt. 7,59

awer alle lidmaten nich deſülvigen 15. Freut jug mit de Fröhlichen

Geſchäfte hebbt . un weent mit de Weenenden .

1. Kor. 12, 12. Eph. 4, 25.
Matth. 25 , 36 .

5. Alſo ſünd wi peeie en liev 16. Hebbt eenerlei Sinn unner

in Chriſtus, awer unner eenanner jug . Trachtet nich na hoge Dinge,

is ener den annern ſin Lidmaat . ſonnern hollt jug to de Niedrigen.

1. Kor. 12, 27. 17. Hollt jug nich ſülbſt för

6. Un hebbt mancherlie Gaven, klok. Vergellt nüms Böſes mit

na de Gnad de uns geven is . Böſes. Weſt jeden Minſchen

1. Kor. 12 , 4.

gegenöver up ſin Beſt bedacht.

7. Hett jemand de Gav to wies Tel. 5, 21. 1. Theſi. 5, 15.

jagen , ſo geſcheeg dat in Över- 18. ys dat möglich , ſo veel an

eenſtimmung mit den Gloven . jug is, ſo hebbt mit alle Minſchen

Hett jemand en Amt, ſo paß he Freden. Mart. 9, 50. Ebr. 12, 14.

up dat Amt. Lehrt jemand, ſo 19. Rächt jug nich ſülvſt , mine

paß he up de Lehr . 1. Pet. 4, 10. 11. Leeven, ſonnern makt Ruum för

8. Vermahnt jemand , ſo paß den Torn, denn dat ſteiht ſchreven :

he up dat Vermahnen . Givt je
De Rache is Min, It will ver

mand, ſo gev he eenfaltiglich. Re- gellen, ſprickt de HErr.
3. Moj. 19, 18. Matth . 5, 39. 1. Kor. 6. 7.

giert jemand, ſo ſi he ſorgfaldig. 15. Mof. 32, 35. Pf. 94,'1. Ebr. 10, 30 .
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1.

20. So nu dien Fiend hungert, | geven, denn ſe is GOtt Sin

ſo gif em wat to eten, hett he Dener, de düt Umt tohört .

Döſt, ſo gif em wat to drinken, 7. So gevt nu jedereen wat ji

wenn du dat deihſt, ſo warrſt du ſchuldig ſünd; Stüern i den, de

fürigeKahlen up ſin Kopp ſammeln. Stüern tokummt, Toll den, de

Spr. 25, 21, 22. Matth. 5, 44. Toll tokummt, Ehrfurcht den, de

21. Lat di nich vun bat Böſc Ehrfurcht tokummt, Ehre den , de

överwinnen, ſonnern överwinn dat Ehre tökummt.

Böſe mit dat Gude. Weish. 7, 80. Matth. 22, 21. Mart. 12, 17.

8. Weſt nümś wat ſchuldig, venn
Dat 18. Rapitel.

dat ji ju mank enanner leev hebbt,

1 . Pedereen fi unnerdahn de denn wer den annern leev hett ,

Obrigkeit, de Macht över de hett dat Geſep vullbrocht.

em hett . Denn dar is keen Obrig-| 9. Denn wat dar ſeggt is . Du

feit, as alleen vun GOtt. Wo ihaſt nich ehebreken ; du ſchaſt

awer en Obrigkeit is, de is vun nich dod maken ; du idaſt nich

GOtt verordnet . falſch Tügnis geven, lat si nicks

2. Wer ſik nu gegen de Obrig- gelüſten ; un jo dar en anner Ge

keit ſetten beiht, de wedderſett lit bot mehr is, dat ward in düt

GOtt Sin Ordnung. De ſit awer Wort begreepen : Du ſchaſt din

wedderſetten doht, ward över ſix Necgſten leev hebben as di ſülvſt.

en Strafordeel kriegen . 10. De Leev deiht den Neeg

3. Denn de Regenten ſünd nich ſten nicks Böſes . So is nu de

dar as Afichreckung för dat gude Leev de Erfüllung vun dat Geſeļ3.

Wark , ſonnern för dat Böſe. 11. Un dewiel dat wi dat weet,

Wiſt du di awer nicy fürchten nemlich de Tied, dat de Stunn

vör de Obrigkeit , ſo doh dat bar is uptoſtahn vun den Schlap,

Gude, ſo warrſt du Lov vun de- ſintemal unſer Heil nunu neeger

ſülvige hebben. Ruf, 92, 25. rückt is , as dar wi toerſt glövig

4. Denn ſe is GOtt Sin De- worrn ſünd. 2. Kor. 6, 2 .

nerin , di to nuß. Deihſt duDeihſt du 12. De Nacht is vörbi, de Dag

awer Böſes, ſo weſ bang , denn is herbi kamen, ſo lat uns af

ſe briggt dat Swert nich umſunſt, leggen de Warke, vun bat Licht.

je is GOtt Sin Denerin , 1. Joh. 2, 8. Eph. 8, 11.

Rächerin to be Straf över den , 13. Lat uns ehrbar wandeln ,

de ſchlecht handelt. Pſ. 82, 6. as bi Dag, nich init Freeten un

5. Darum is dat nödig, unner- Supen, nich in Untocht un Ut

dahn to ſin, nich alleen vun wegen ſchweifungen , nich in Hader un

de Straf, ſonnern wegen dat Need. lut.21, 84. Eph. 16, 18. 3at. 3 , 14 .

Geweten . 1. Petr. 2 , 18. | 14. Sonnern tredt an den HErrn

6. Ut de Orſak mütt ji of Stüern Jeſus Chriſtus un plegt dat

en
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Der

Fleech, doch ſo, dat dat nich giel HErrn, ſtarpt wi, ſo ſtarpt wi
ward. Gal. 3 , 27. Rol. 3 , 10. för den HErrn. Darum , ſtarpt

oder levt wi, ſo hört wi den

Dat 14. Kapitel. HErrn to . Gal. 2, 20. 1. Theff. 5 , 10.

9. Denn darto is Chriſtus of

1 . yen Swachen in den Glo- litorpen un uperſtahn un wedder

ven nehmt up un ver- lebendig warn, dat He ſowohl

wirrt de Geweten nich. Rap. 15 , 1 .
över Lebendige as õder Dode

2. De Een glovt, he kann allerlei Herr fien ſchall
.

eten, be awer ſwach is , den lat
Apoft. 10, 42. 2. Kor. 5, 15.

Rrutwark eten .

10. Diner mat ridiſt du
1. Moj. 1 , 29. Kap. 9, 3

din Broder? Oder du anner,

3. Weke eten deiht, lat den nid wat verachſt du din Broder?
den verachten de nich itt, un weke Wi warð alle vör Chriſtus Sin

nidh eten deiht, lat den den nich | Richtſtohl henſtellt warrn. lut.6, 37.

richten de itt, denn GOtt hett em 11. Na dat bar ſchreven ſteihi:

upnahmen. Rol. 2, 16 .

So wahr as Ik leven doh, ſpridt

4. Wer büſt du , bat du en de HErr, vör Miſhüllt alle Knee

fremden Knecht richten deihſt? Helſik bögen, un alle Tungen ſchüllt

ſteiht oder falt ſin HErr, he ward Gott bekennen .

awer wol ſtahn , denn GOtt is Jef. 45. 23. Phil. 2, 10.

mächtig genog em to holn . 12. So ward jedereen för ſit

Matth. 7 , 1. Röm . 2, 1. Jaf. 4, 12 . ſülvſt GOtt Rekenſchaft geben .

5. De Een hollt mehr vun den 13. Darum lat uns nich mehr

enen Dag , as vun den annern , Een den annern richten , ſonnern

de anner awer hollt alle Dag' dat richtet veelmehr , dat nüins

gliek . Jedereen weſ in ſin Över- lſin Broder Anſtot ' oder Argernis

tügung gewiß . Sal. 4, 10. Matth. 18, 7 .

6. Weke nu en beſonnern Tag 14. It weet'un bün gewiß in

fiern deiht , de deiht dat den HErrn den HErrn JEſus Chriſt, dat

to Leev , un weke nich up den dar nicks Gemeenes is an ſik ſülvſt,

Dag holln deiht , de hollt den ahn alleen de dat reken deiht för

HErrn to Leev nich darup . Weke gemeen , denſülvigen is dat gemeen .

eten deiht , de deiht dat den HErrn
Matth. 16, 11 .

to Leev , denn he dankt GOtt,
15. Wenn awer din Broder een

weke nich eten deiht, de itt nich Spies wegen bedrömt ward, ſo

den HErrn to Leev un dankt GOtt. wandelſt du all nich mehr na de

5. Moj. 8 , 10. 1. Kor. 10, 31. Leev . Min leeve Broder, richt

7. Tenu keen vun uns levt för doch nich den mit din Spies to

fit ſülvſt, un teen ſtarpt för ſit Grunn, för den Chriſtus ſtorven is .

ſülvſt . 16. Darum ſorgt darvör, dat

8. Levt wi, ſo levt wi för den lju Schaß nich verläſtert ward .

geven ſchall.
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un an

17. Denn dat Riek GOttes is ſten gefallen beiht to dat Gude

nich Eten un Drinken, ſonnern un to de Beterung .

Gerechtigkeit un Freden un Freud 1. Kor. 9, 19. Kap. 10, 24. 33.

20 .

18. Wer darinnen Chriſtus dcenen Wolgefalln an ſik fülbſt, ſonnern

deiht , de is GOtt gefällig un de as dar ſchreven ſteiht: De Schimp

Minſchen angenehm . 1. Theff. 2, 15. vun de, de di ſchimpen doht, is
19. Darum lat uns na dat öwer mi fulln.

ſtreven , wat to'n Freden deent, Pſalm 69, 10. 3ef. 53, 4.

wat to de Beterung 4. Wat awer tovör ichreven is,

enanner deent . Kap. 12, 18.15, 2. dat is uns to Lehr ſchreven, up

20. Min Leeve, terſtör nich um dat wi dörch Geduld un Troſt

de Spieſ willen GOtt Sin Wark. ut de Schrift, de Hoffnung faſt

Alle Ding’ ſünd twar rein, awer holt . Kap. 4. 23. 24. 1. Kor. 10, 11 .

ſchädlich is Allns för den Minſchen , 5. De GOtt awer vun de Ge

de bat mit Anſtot it . duld un vun den Troſt gev jug ,

Bere 15. Apoſt. 10, 15. Matth. 15, 11. dat ji eens geſinnt ſied unner

21. Dat is beter, du itſt keen

enanner, na JEſus Chriſtus,

Fleeſch un drinkſt keen Wien, oder Ph. 3, 16.

ſonſt wat, woran ſit din Bröder 6. Up dat ji cendrächtig mit

en Anſtot neemt oder in Swachheit een Mund lavt Gott un den

fallt. 1. Kor. 8, 13 . Vader vun unſen HErrn JEſus

22. Heſt du den Gloven , 10 Chriſtus.

hef em bi di ſülvſt vör GOtt. 7. Darum neemt jug unner en

Selig is , de ſik ſülvſt keen Ge
anner up, gliek as jug Chriſtus

weten makt in dat, wat he vör) upnahm hett
, to GOtt Sin Ehr.

recht hout. 1. Joh. 3, 21 .

23.Wer awer daröwer twiefelt Chriſtus is en Deener weſt vun
8. Ik ſegg awer , dat JEſus

un doch eten deiht , de is ver

dammt, denn dat geſchüt nich ut Gottes willen , to beſtätigen de
de Beſchniedung, um de Wahrheit

den Sloven. Wat awer nich ut

den Gloven geſchehn Seiht,dat is Toſag’, de de Vaders makt is.
Matth 15, 24. Apoft. 3 , 25 .

Sürn . Tit. 1 , 15. Ebr. 11 ,

9. Dat de Heiden awer GOtt

Dat 15. Kapitel.
lavt um de Barmhartigkeit willen ,

as ſchreven ſteiht: Darum will

1. Mi awer, de wi ſtark ſünd, ik di laven mank de Heiden un
ſchüllt de Swachen ehr vun din Nam ſingen.

Gebreklichkeit dregen un nich Wol- Kap. 11, 30. Pf. 18, 50. 2. Sam . 22, 50.

10. Un noch eenmal ſprickt de
gefalln an uns fülbſt hebben.
Kap. 14, 1. 1. Kor. 9, 22. Gal. 6, 1 . Schrift: Freut jug , ji Heiden,

2 Jedereen mank uns ſchal ſik Sin Volk. 5. Moſ. 32, 43. Pf. 67, 6.

awer ſo ſtellen, dat he ſin Neeg- 1 11. Un noch een Mal : Lavt den

6.

19
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HErrn, alle Heiden , un prieſt Em, den GEiſt GOttes , alſo dat ik

alle Völker. Pf. 117, 1 . vun Jeruſalem an un umber bet

12. Un awermal ſpriđt Jeſaias : na Jüyrien, alles mit dat Evan

Dar warð ſien de Wortel Jeſſe, gelium vun Chriſtus erfüllt hef ;

un de uperſtahn ward , to herr Mart. 16, 17,

ſchen över de Heiden, up den ward
20. Un hef mi beſonners be

de Heiden höpen.
flietigt, dat Evangelium to pre

Jeſ. 11, 10. Offenb. 5, 5. digen wo Chriſtus Sin Nam nich

13. Awer de GOtt vun deHoffnungbekannt weer, up dat ik nich up

füll jug mit alle Freud un Fre- en fremden Grund fortbuen dä ;

den in den Gloven, dat ji ümmer 2. Kor. 10, 15. 16.

rieker ward in de Hoffnung, 21. Sonnern as ſchreven ſteiht:

dörch de Kraft vun den heiligen Weken nich vun Em verfündigt

GEiſt. Kap. 14, 17. is , de ſchüllt dat ſehn un weke

14. Ik weet dat awer ganz wol nich hört hebbt , be ſhüllt dat

vun jug, leeven Bröder, dat ji verſtahn. Jeſ. 52, 15.

ſülvſt vull vun gude Geſinnung . 22. Dat is ok de Orſak, darum

ſünd , erfüllt mit alle Erkenntnis , ik veele Mal verhinnert bün, to

dat ji jug unner enanner ver- jug to kamen .

Kap . 1 , 13. 1. Theſſ. 2, 18.
mahnen könnt .

23. Nu ik awer nich mehr Plaß
2. Pet. 1 , 12. 1. Joh. 2, 21 .

15. Ik hef awer doch wagt un hef in düſſe Länner, awer Ver

jug ſchreven , leeve Bröder , jug langen hef to jug to kamen na

to vermahnen, um de Gnad willen,
veele Jahr ; 1. Theff. 3, 10.

de mi pun GOtt geven is , 24. Wenn iť in Hiſpanien reiſen

16. Dat ik ſchall ſien en Deener warr, ſo will it to jug kamen.

Chriſti mank de Heiden, indem Denn ik höp, dat ik dar dörch

ik utricht dat Preſteramt vun GOtt reiſen un jug ſehn warr un vun jug

Sin Evangelium , up dat de Opfer darhen leitet warrn much , ſo

vun de Heiden GOtt angenehm doch, dat ik mi tovör en beten

ward, hilligt dörch den heiligen mit jug erquicken kann.
1. Kor. 16, 6.

GEiſt. Kap . 11 , 13 .
25. Nu awer fahr ik hen na

17. Darum hef ik de Ehr in Jeruſalem , de Hilligen to deenen.
JEſus Chriſtus , dat ik GOtt deenen

Apoſt. 18, 21. 19, 21 , 20, 22.

doh .
| 2

26. Denn de ut Macedonien

18. Denn ik dörft nicks reden , un Aghaja hebbt ut frien Stücken

wenn nich Chriſtus datſülvige dörch en gemeenſame Stüer toſamen leggt

mi wirken dä, de Heiden to den för de annern Hilligen to Jeruſalem .

Gehorſam to bringen, dörch Wort 1.Kor. 16, 1. 2. Kor.8, 1. kap. 9,2. 12.
un Wark. 27. Se hebbt dat ut frien Stücken

Matth. 10, 19. 20. Röm. 1 , 6. 16, 26. Jahn un ſünd ok ehr Schuldners.

19. Dörch Kraft vun Teken un Denn wenn de Heiden ehr geiſt

Wunner un Sörch de Kraft vun lichen Göder ſünd deelhaftig warn ,
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is dat billig, dat ſe ehr ok in min Leven inſett , weke nich blot

irdiſche Göder deenen doht. ik dank, ſonnern ok alle Gemeenen

1. Kor. 9, 11 . mank de Heiden.

28. Wenn ik nu düt utricht un
5. Gröt' ok de Gemeen in ehr

düſſe Frucht verſeegelt hef, will
ik dörch jug in Hiſpanientreden. Hur. Gröt’ Epänetus,minen Leeva
29. It weet amer, wenn it to ling, weke is de eerſte mant de

jug kamen dob, dat ik mit vullen
ut Achaja in Chriſtus.

1. Kor. 16, 15. 19.

Segen vun dat Evangelium Chriſti 6. Gröť Maria, be veel Möh

kamen warr. Rap. 1 , 11 .
un Arbeit mit uns hatt hett .

30. Ik vermahn jug awer, leeven

Bröder, dörch unſen HErrn JEſus min Verwandten un Mitgefangenen,
7. Gröt Andronikus un Junias,

Chriſtus un dörch de Leev vun

den Geiſt , dat ji mi helpen dobtde Apoſtel un vör " mi weſt in
de dar ſünd rühmlich bekannt bi

to ſtrieden mit Beden för mi to
Chriſtus.

GOtt. 2. Kor. 1 , 11 .

Phil. 1 , 27. 2. Theff. 3, 1 .
8. Gröt Amplias , min leeve

31. Up dat ik redd warr vun in den HErrn.

de Unglovigen in Juda, un dat 9. Gröt Urban , unſen Helper

min Deenſt, den ik na Jeruſalem in Chriſtus un Stachyn, min Leeve .

doh , angenehm warr de Hilligen. 10. Gröt' Apelles, den Bewährten

32. Up dat ik mit Freud to in Chriſtus. Gröt de dar ſünd

jug kamen doh dörch Gott Sin /vun Ariſtobulus ſin Lüd ’ .

Wiln un mi mit jug erquicken kann . 11. GrötGröt Herodiones , min
33. De GOtt awer des Fre Fründ. Gröt' de bar fünd pun

dens weſ mit jug alle! Amen. Narciſſus ſin Lüd’ in den HErrn .
Map. 16, 20 .

12. Gröt de Tryphena un de

Dat 16. Kapitel. Tryphoſa , weke in den HErrn

1. yk befehl jug awer unſe arbeit hebbt . Gröt Perſis, de

Sweſter Phöbe, de dar Leeve, weke in den HErrn veel

is Diakoniſſin vun de Gemeen to arbeit hett .

Kenchrea, 13. Gröt Ruffus, den Uter

2. Dat ji ſe upnehmen doht in wählten in den HErrn , un ſin

den HErrn, as dat de Hiligen un min Moder. Mart. 15 , 21 .

tokummt, un ehr biſtaht in alle 14. Gröt Aſyncritus, un Phle

Geſchäfte, wobi ſe jug nödig hett . gontus, Hermas, Patrobas ,Hermes

Denn ſe hett ok veele biſtahn , of un de Bröder bi ſe.

mi ſülvſt. 15. Gröt Philogus , un de

3. Gröt de Priscilla un den Julia, Nereus un ſin Schweſter,

Aquila, min Helpers in Chriſtus un Olympas un alle Hilligen bi

JEſus. Apoft. 18, 2. 26. ſe .

4. Weke hebbt chr Hals för | 16. Gröt jug unner enanner
19 *
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mit den hilligen Kuß. Et gröt | ik düſſen Bref ſchreven hef, in den

jug alle Gemeenen Chriſti. HErrn.

1. Kor. 16, 20. 23. Jug gröt Gajus, min un

17. Ik vermahn awer jug, leeve de ganze Gemeen ehr Weerth. Jug

Bröder, dat ji upſehn doht up de, gröt Eraſtus, de Rentenmeiſter

de bar Trennung un Argernis vun de Stadt un Quartus, de

anricht, de Lehr towedder, de ji Broder . 1. Kor. 1 , 14. Apoſt. 19, 22.

lehrt hebbt un gaht vun deſül- 24.24. De Gnad unſes HErın

vigen. Matth. 7, 15. Tit. 3, 10.

JEfu Chriſti weſ mit jug alle !

18. Denn düſſe deent nich den Amen.

HErrn JEſus, ſonnern ehr egen 25. Den awer ,25. Den awer , de jug ſtark

Buť , un dörch föte Wör' un maken kann na min Evangelium

herrliche Reden verföhrt ſe de un min Predigt vun Jeſus Chri

unſchuldigen Harten . Phil. 3, 19. ſtus, dörch weke dat Geheemnis

Ezech. 13, 18. Kor. 2, 17. Rol. 2, 4.
upenbart is , dat vun de Welt her

19. Denn jug Gehorſam is mant verſwegen weſt is ,

jedereen utkamen. Darum freu Eps. 1 , 9. 3,5 9.

ik mi öwer jug. Ik will awer, 26. Nu awer apenbart un fund

dat ji klok ſied up dat Gude un makt dörch de Propheten ehr

eenfoltig up dat Böſe. Schriften , up den ewigen GOtt

20. Awer de GOtt des Fredens Sin Befehl, den Gehorſam vun

ward in korten den Satan unner den Gloven uttorichten mank alle

jug Föt perren . De Gnad vun Heiden . 2. Tim. 1 , 10. Röm. 1 , 5.

unſen HErrn Jeſus Chriſtus weſ?
27. Den alleen wieſen GOtt ſin

mit jug ! Ehr dörch JEſus Chriſtus, in

21. Jug gröt Timotheus , min Ewigkeit! Amen.
1. Tim . 1, 17. Jud. v. 25 .

Helper, un Lucius, un Jaſon, un

Soſipater, min Fründ. An de Römer ſchickt dörch Phöbe,

Apoft. 6, 1. 2. Phil. 2 , 19. de in Deenſt vun de Gemeen to

22. Ik, Tertius, gröt jug, del Renchrea weer.
1

De erſte Epiſtel Pauli an de Corinther.

1 .

P

Dat 1. Kapitel. Corinth , un de Gehilligten in

1.
aulus, beropen to en Apoſtel Chriſtus JEſus, de beropen Hilligen

JEſu Chriſti dörch GOtt mit Au de, de unſen HErrn Jeſus

Sin Willen, un de Broder Sos Chriſtus Sin Nam anropt, an

thenes , Gal. 1, 1 . alle Ortſchaften , wo ſe un wo wi

2. Wünſcht de Gottsgemeen to wahnen doht :
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3. Gnade weſ mit ju un Fredende anner : Jk bün Apolliſch ; de

vun GOtt, unſen Vader un den drüdd : Ik bün Rephiſch, de veerte :

HErrn JEſus Chriſtus ! Ik bün Chriſtiſc .

õm. 1, 7. 2. Sor. 1 , 2. Gp5. 1, 2 . Kap. 3, 4. Apoft. 18 , 24.

4. Jk dank min GOtt all Tied 13. Wat? Is Ehriſtus nu vun

öwer ju, för de Gnad, de GOtt enannerdeelt ? Is denn Paulus

ju geven hett in Chriſtus Jeſus, vör ju krüzigt ? Oder ſünd ji in

Eph. 1 , 15. 16. Paulus fin Nam döfft ?

5. Dat ji dörch Em ſünd riek 14. dank GOtt, dat ik Nüms

makt in aü Stück, in alle Lehr vun ju döfft hef abn Crispus un

un in all Erkenntnis . Rap. 12, 8 .
Gajus. Apoft. 18, 8.

6. As denn de Predigt vun 15. Dat nich jemand ſeggen much,

Chriſtus in ju kräftig warn is . ik harr up min Nam döfft.

Röm . 1, 16. 2. Kor. 1 , 21.
16. Ik hef awer ok Söfft den

7. Alſo dat ji keen Mangel hebbt Stephana ſin Huslüd, övrigens

an irgend en Gav, un tövt blot weet ik nich, ob ik weke anner

up den HErrn JEfus Chriſtus Söfft hef. Kap. 16, 15. 17.

Sin Apenbarung ;
17. Denn Chriſtus hett mi nich

Pf. 34, 11. Phil. 3 , 20 .
ſchickt to döpen, ſonnern dat Evans

8. He ward ju of faſt beholn gelium to predigen, nich mit kloke

bet an dat End, dat ji unſträflich Wör’, up dat Chriſtus Sin Krüz

weſen doht up unſen HErrn JEfuß nich tonicht würr.

Chriſtus Sin Dag. 2. Cor. 1 , 21 . Kap. 2, 4. 2. Pet. 1 , 16.

Kol. 1 , 22. 1. Theſſ. 3, 13. 5 , 23. 18. Denn dat Wort vun dat

9. Den GOtt is tru, dörch weken Krüz is en Dohrheit för de, de

ji beropen ſünd to de Gemeenſchaft verlaren ward ; uns awer, de wi

mit Sin Söhn JEſus Chriſtus, ſelig ward, is dat en Kraft vun

unſen HErrn. 1. Theff. 5 , 24. Joh. 15,5 . GOtt. 2. Cor. 4, 3. Röm. 1 ,

10. Ik vermahn ju awer, leeve 19. Denn dat ſteiht ſchreven :

Bröder, dörch unſen HErrn JEſus Ik will tonicht maken de Kloken

Chriſtus Sin Nam, dat ji altomal ehr Klokheit, un de Verſtändigen

eens Red föhrn dont un lat nich ehr Verſtand wil ik wegſmieten.

Uneenigkeit mank ju weſen, ſonnern 3ef. 29, 14.

holt faſt toſamen in een Sinn un 20. Wo ſünd de Kloken ? Wo

in een Meenung. ſünd de Schriftgelehrten ? Wo ſünd

Phil. 3, 16 .
de Weltwieſen ? Hett nicy GOtt

11. Denn mi is vertellt, leeve düſſe Welt ehr Klokheit to Dohr

Bröder, dörch weke vun Chloe ſin beit makt ?

Lüd , ömer ju , dat Striederie mank ' Hiob 12, 17. Jef. 33, 18. Bar. 3, 28.

ju meſen deiht. 21. Denn nadem de Welt dörch

12. Jk meen awer düt, dat weke ehr Klokheit GOtt in Sin Wies

vun ju ſprekt: Ik bün Pauliſch ; heit nich erkennen dä, geful dat

16.
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U "

GOtt wol, dörch eenfoldige Predigt boht in Chriſtus JEſus, be uns

ſelig to maken Ad, de daran gloven vun GOtt makt is to Klokheit,

doht. Matth. 11 , 25. Luk. 10, 21 . un to Gerechtigkeit un to Hillis

22. Tomal de Juden Teken gung un to Erlöſung, Jer. 23, 5. 6.

förrert un de Griechen na Wies- Röm . 4, 25.2. Kor. 5, 21. Joh. 17, 19.

heit fragen doht. 31. Up dat (as ſchreven ſteiht)

Matth. 12, 38. 16, 1. Joh . 4, 48. Bar.3,23. wer vun fik grotſpreken will, de

23. Wi awer predigt den krüzigten ſprek grot vun fik öwer den HErrn !

Chriſtus, de Juden en Argernis 3ef. 66, 16. Jer. 9, 23. 24. 2. Kor . 10 , 17 .

un de Griechen en Dohrheit.
Dat 2. Kapitel.

Matth. 11, 6. Joh. 6, 61. Röm. 9, 32.

1. Cor. 2, 14.

1 . ' n ik, leeve Bröder, as ik

24. De awer, de beropen ſünd,

all beid, Juden un Griechen, förmit hoge Wör”, oder hoge Gelehr
to ju keem , keem ik nich

de predigt wi Chriſtus, göttliche jamkeit, ju de göttliche Predigt to

Kraft un göttliche Klokheit.
verkündigen . kap. 1 , 17. 2. Pet. 1 , 16.

Röm . 1, 16. Rol. 2, 3.

25. Denn de göttliche Dohrheit dat it mat weten dä mank ju,
2. Denn ik heel mi nich darför,

is klöker as de Minſchen fünd,

un de göttliche Swachheit is ſtärker, abn alleen JEſus Chriſtus, den

Krüzigten. Gal. 6 , 14.

as de Minſchen ſünd.
3. Un ik weer bi ju mit Swach

26. Seht an, leeve Bröder, ju heit un mit Furcht un mit grot

Beropung : nich veel Gelehrte na Bepern.
Apoft. 18, 1. 9.

dat Fleeſch, nich veel Gewaltige, 4. Un min Wort un min Pre

nich veel Edle ſünd beropen ;
digt weer nich in vernünftige Reden

Matth. 11, 25. Joh. 7, 48. Jak. 2, 5.
vun minſchliche Gelehrſamkeit, ſon :

27. Sonnern wat eenfoldig is
nern in Bewieſung vun den GEiſt

vör de Welt, dat hett GOtt ut
un de Kraft.

wählt, dat He de Kloken to Schann 5. Up dat ju Gloven beſtahn dä,

maten dä, un wat ſwach is vör de nich up de Minſchen ehr Klokheit,

Welt, dat hett GOtt utwählt, dat ſonnern up GOtt Sin Kraft.

He to Schann maken dä , wat
Eph. 1 , 17. 19. 1. Theff. 1, 5.

ſtark is ;
6. Wovun wi awer reden doht,

28. Ún wat unedel is vör de dat is dennoch Klokheit bi de Vull

Welt un wat veracht is , dat hett kamen; nich en Klokheit vun düſſe

GOtt utwählt, un wat dar nids Welt, ok nich vun düſſe Welt ehr

is, dat He tonicht maken dä, wat Böwerſten , weke vergaht ;
wat is ;

7. Sonnern wi red vun GOtt

29. Úp dat fit vör Em keen Sin heemlich, verborgen Klokheit
,

Fleeſch wichtig maken doh !
weke GOtt vörher beſtimmt hett

Röm. 3, 27. Eph. 2, 9.
vör de Welt, to unſ Herrlichkeit,

30. Vun weken ok ji herkamen | Pf. 51 , 8. Röm 16, 25.

*
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8. Weke keen vun düſſe Welt | keen will Em unnerwieſen ? Wi

ehr Böwerſten kennen lehrt hett , awer hebbt Chriſtus Sin Sinn.

denn wo je de kennen lehrt harrn, Röm . 11 , 34. Bhil. 2 , 5.

harrn ſe den HErrn vun de Herr

lichkeit nich krüzigt ;
Dat 3. Kapitel.

Pf. 24, 8. 9. Apoſt. 3, 15.
1 . In ik, leeve Bröder, kunn

9. Sonnern, as ſchreven ſteiht: nich mit ju reden as mit

Dat keen Dog ſehn hett un keen Geiſtliche, ſonnern as mit Fleeſch

Ohr hört hett un in keen Minſchliche, as mit junge Kinner in
ſin Hart kamen is, dat hett GOtt

Chriſtus.
3oh. 16, 12.

torecht makt för de, de Em leef |2. Melk hef ik ju to drinken geven,

hebbt .
Jeſ. 64, 4.

un nich faſte Spies, denn ji kunnt

10. Uns awer hett Gott dat noch nich, ok könnt ji nu noch

apenbart dörch Sin GEiſt. Denn nich ; 1. Pet. 2, 2. Ebr. 5, 12, 13 .

de GEiſt forſcht all Ding ' ut , ok
3. Dewiel ji noch fleeſchlich ſünd.

de Gottheit ehr Deepen. Matth. 13,11. Denn do aŭtomal gverſucht un

11. Denn weke Minſch weet, Strietun Unenigkeit mank ju ſünd,

wat in den Minſchen is , ahn den fünd ji denn nich fleeſchlich un

Minſchen ſin Geiſt, de in em is ? wandelt na minſchliche Wies ?

Alſo weet of Nüms, wat in GOtt Kap. 1, 10. 11. 11 , 18 .

is, ahn GOtt Sin GEiſt. 4. Denn ſo de Een jeggt : Ik

12. Wiawer hebbt . nich kregen bün Pauliſch, de anner awer: Ik

den Geiſt vun de Welt, ſonnern bün Apolliſch, ſünd ji denn nich

den GEiſt ut GOtt, dat mi weten fleeſchlich ? Kap. 1 , 12.

künnt wat uns vun GOtt geven is .
5. Wokeen is nu Paulus ? Wo

keen is Apollo ? Deener fünd ſe,

13. Wat wi ok reden doht, nich vörch weke ji ſünd glövig warn,

mit Wör', weke minſchliche Klok: un datſülvige, as de HErr jedereen

heit lehrn kann, ſonnern mit Wör' ,
geven hett. Apoft. 18, 24.

de de heilige GEiſt lehrn deiht ,

un richt geiſtliche Saken geiſtlich. begaten, awer GOtt hett dat
6. Ik hef plant, Apollo hett

14. De natürliche Minſch awer Waßdohm geven. Jat. 1 , 21 .

begript ni&a vun GOtt Sin GEiſt, 7. So is nu weder de, de dar

dat is em en Dohrheit un he kann plant, noch de dar begeten deiht,

dat nich begriepen, denn dat mutt wat, ſonnern GOtt, de dat Waß

geiſtlich richt ſien. Röm. 8, 7 .
dohm gift .

15. De geiſtlich is , richt awer 8. De awer planten un de bar

Auns un ward vun Nüms richt. begeten deiht , is de Een grad as

Spr. 28. 5. de Anner. Jedereen awer ward

16. Denn wokeen hett den HErrn ſin lohn kriegen na ſin Arbeit.

Sin Sinn begrepen ? Oder wo
Pf. 62, 18. Röm . 2, 6 .
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9. Denn wi ſünd GOtt Sin dünkt, lat den en Narr warrn in

Mitarbeiters, ji ſünd GOtt Sin düſſe Welt, up dat he klok ward .

Ackermark un GOtt Sin Gebüd. Spr. 8 , 5. 7. Jeſ. 6, 21. Jat. 1, 22.

2. Cor. 6, 1. Eph. 2, 20 . 1.119. Denn düſſe Welt ehr Klok

10. Ik vun GOtt Sin Gnad, heit is Dohrheit vör GOtt, denn

de mi geven is, hef den Grund dat ſteiht ſchreven : De Kloken,

leggt, as en kloken Bumeiſter; en krigt He in ehr Klokheit tofaten !

Anner but darup. Jedereen awer Hiob 5, 12. 13.

ſeb to , woans he darup buen deiht . 20. Un up en anner Stä : De

Kap. 15, 10 . HErr kennt de Kloken ehr Gedanken,

11. En annern Grund kann twar dat ſe Nicks ſünd . Bj. 94 , 11.

Nüms leggen , as den, de leggt 21. Darum ſprek Nüms pun

is, weke is JEſus Chriſtus. en Minſch grot . Dat is Allns

12. So awer Jemand up düſſen för ju :

Grund buen deiht Gold , Silver, 22. Lat dat Paulus ſien oder

Edelſteen , Holt, Heu, Stoppeln : Apollo, Rephas oder de Welt, lat

13. So ward jedereen ſin Wart dat Leven oder Dod ſien, dat Gc

apenbar warrn , de Dag ward dat genwärtige oder dat Tokamende:

klar maken , denn dörch dat füer Adns is för ju !

ward dat apenbar warrn , un woans 23. Ji awer hört Chriſtus, Chri

jeden ſin Wark is, ward dat Füer ſtus awer hört GOtt to. Kap. 11 ,3.

bewieſen . Jef. 48, 10.

14. Ward Jemand ſin Wark
Dat 4. Kapitel.

blieven , dat he darup bu't hett, 1. Darför latJedereenuns
ſo ward he Lohn kriegen .

holn, nämlich för Chriſtus

15. Ward awer Jemand ſin Sin Deeners, un Husholers öwer

Wark upbrennen, ſo ward he darpun Sine Geheemniſſe.

Schaden lieden ; he ſülvſt awer ward Matth. 16, 19. fol. 1 , 25 .

ſelig warrn, doch ſo as dörch dat 2. Nu föcht man nich mehr an

Füer hendörch. de Husholers , as dat ſe tru

16. Weet ji nich, dat ji GOtt funnen ward . Luk. 12, 42.

Sin Tempel ſünd un GOtt Sin 3. Mi awer is dat wat Geringes,

GEiſt in ju wahnen deiht ? dat ik vun ju richt ward , oder

Kap. 6 , 19. 2. Cor. 6, 16. Eph. 2, 21. 22.vun en minſchlich Dag ; ok richt

1. Pet. 2, 5. Ebr. 3, 6. Röm. 8, 9.
ik mi fülbſt nich.

17. Wenn Jemand GOtt Sin 4. Ik bün mi wol nicks bewußt,

Tempel verdarven deiht, den ward awer darin bün ik nich rechtfardigt;

GOtt verdarven , denn Gott Sin de HErr is dat awer, de mi richten

Tempel is hillig, dat ſünd ji . deiht.

18. Nüms bedreeg fik fülbſt . 5. Darum richt nich vör de Tied,

Wokeen mank ju ſik klok to ſien bet de HErr kamen deiht, weke

.

(
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ok an dat licht bringen ward, wat verfolgt, ſo duld wi dat, wenn

in Düſtern verborgen is, un de ſe uns läſtert, ſo lied wi dat.

Harten ehr Rath apenbart ; denn Apoft. 18, 3. 20, 34. 1. Cor. 9, 15. 1. Theff. 2, 9.

ward jedereen vun GOtt Lof kriegen. 2. Theff. 3, 8. Röm. 12, 14. Pf. 109, 28

13. Wi ſünd ümmer as de Welt

6. Ad düt, leeve Bröder, hef ik ehr Utfegſel un Utwurf vör alle Lüd.

up mi un Apollo düdet wegen ju,
14. Nich ſchriev ik düt, dat ik

dat ji an uns lehrn doht, dat ju beſchämen wul, ſonnern ik ver

Nüms höger vun fik holt, as nu mahn ju, aš mine leeven Kinner.

ſchreven ſteiht, up dat ſik nich de 1. Theff. 2, 11 .

een gegen den annern wegen ge 15. Denn wenn ji ok tein duſend

mand upblaſen deiht .
Tochtmeiſters hebbt in Chriſtus,

Spr. 3, 7. Röm. 12, 3.
ſo hebbt ji doch nich veele Vaders.

7. Denn wokeen hett di vör- Denn ik hef ju tügt in Chriſtus

trocken ? Wat heſt du awer, dat Jeſus dörch dat Evangelium.

du nich kregen heſt? So du dat 16. Darum vermahn ik jug, weſt

awer kregen heſt, wat deihſt du min Nafolgers. Rap. 11 , 1 .

denn grot darmit, as ob du dat
17. Ut deſülvige Orſak hef ik

nich kregen harſt? Joh . 3, 27. Timotheus to ju ſchickt, weke is

Röm . 12, 6. 1. Pet. 4, 10. Jat. 1 , 17. min leeve un true Söhn in den

8. Ji ſünd all ſatt warn , ji ſünd HErrn, dat he ju denken helpen

al riek warn, ji herrſcht ahn uns ; ſchull an min Weg', de dar ſünd

un wul GOtt, ji herrſchen, up dat in Chriſtus, as ik ſe öwerall in

ok wi mit ju herrſchen dän. jede Gemeen lehrn doh .

18. Enige makt ſik wichtig, as

9. Ik meen awer, Gött hett

uns Apoſtelas de Alerlüttſten

war ik nich to ju kamen .

darſtellt, as den Dod öwergeven .
19. Ik will awer in korten to

Denn mi ſünd en Truerſpil warnför ju kamen, ſo de HErr will, un
Denn wi ſünd en Truerſpill warn för tennen lehrn nich de Wör vun

de Welt, de Engeln un de Minſchen .

P1. 44,23. Röm. 8, 36. Ebr. 10, 38. ehr Kraft
. Apoft. 18, 21. Ebr. 6, 3.

de, de dar wichtig doht, ſonnern

10. Wi ſünd Narren wegen
Jar. 4 , 15.

Chriſtus, ji awer ſünd klok in 20. Denn GOtt Sin Niek be

Chriſtus , wi ſwach, ji ſtark; ji ſteiht nich in Wör' , ſonnern in

herrlich, wi awer veracht. Kap 3, 18. Kraft. Kap. 2 , 4. Luk. 17, 20.

11. Bet up düſſe Stund lied 21. Wat wüllt ji ? Schall ik mit

wi Hunger un Döſt, un ſünd nakt de Rod to ju kamen, oder mit

un ward ſlan un hebbt keen gemiß Leev un ſanftmödigen Geiſt ?

Stell. 2. Cor. 11 , 27.

Dat 5. Kapitel.
12. Un arbeit un ſchafft mit

unſe egen Hann. Wenn ſe uns 1. En allgemeen Geſchrie geiht
,

ſchellt, ſo ſegent wi, wenn je uns dat Horeri mank ju is



286
1. Corinther 5. 6.

1

un ſon Horeri, wovun de Heiden 10. Dat meen iť nich vun de

ſogar nicks weet, dat Een ſin Horers in düß Welt, oder vun

Vader ſin Fru hett. 3. Mof. 18, 7. 8. de Giezigen, oder vun de Röwers,

2. Un ji makt ju wichtig, wo oder vun de Afgöttiſchen ; ſunſt

ji harrn trurig ſien ſchullt, up mußt ji de Welt verlaten .

dat de, de dat Wark dahn hett 11. Nu awer hef ik ju ſchreven,

vun ju utſtött ward.
ji ſchüllt nids mit ehr to dohn

3. Jk twar, de ik min Lief na hebben; nämlich, ſo dar Jemand

nich dar bün, bün doch mit den is, de fik let en Broder nennen

GEiſt gegenwärtig, un hef all as un is en Horer, oder en Giezigen,

gegenwärtig beſlaten öwer den, de oder
en Afgöttiſchen , oder en

ſo wat dahn hett.
Läſterer, oder en Süper, oder en

2. Ror. 10, 1. kol. 2, 5.

4.In unſen HErrn gsjus Römer, mit denſüldigen ſchült ji
of nich eten .

Chriſtus Sin Nam, in ju Ver Matth. 18 , 17.

2. Thefl. 3, 6. Tit. 3, 10. 2. Joh. v . 10
ſammlung mit min GEiſt un mit

unſen HErrn Jeſus Chriſtus Sin
12. Denn wat gabt mi de dar

Kraft,
buten an, dat ik ſe richten ſchul ?

Matth. 16, 19. 18, 18 .

5. Em to ömergeven den Satan, Richt ji nich, de dar binnen fünd ?

Man . 4, 11.
dat de dat Fleeſch verdarven deiht,

up dat de Geiſt ſelig ward an den
13. GOtt awer ward, de buten

HErrn JEſus Sin Dag.
ſünd, richten. Smiet vun ju ſülbſt

1. Tim. 1 , 20. rut , de dar bös is . 5. Moj. 13, 5.

6. Ju Gereede is nich fein.

Weet ji nich, dat en beten Suer Dat 6. Kapitel.

deeg den ganzen Deeg ſuer maken
1 .

deiht ? Matth. 16, 6. Gal. 5 , 9. Waa dörf Jemand mank ju ,

7. Darum fegt den olen Suer
ſo he en Handel hett

deeg rut, up dat ji en nien Deeg ungerechten, un nidh vörde Hilligen?
mit en Annern, ſtrieden vör de

weſen doht, wil ji denn nich an

2. Weet ji nich, dat de Hilligen
ſüert ſünd . Denn wi hebbt ok

de Welt richten ward ? So denn
en Oſterlamm , dat is Chriſtus,

nu de Welt ſchall vun ju richt
för uns opfert. Jef. 53, 7. 1. Pet. 1 , 19.

8. Darum lat uns Dſtern holn, warrn, fünd ji denn nid guð

nich in den olen Suerdeeg, oť nich genog, öwer lütte Saken to richten ?
Weish. 3, 8. Offenb. 2, 26.

in den Suerdeeg vun Bosheit un

Schalkheit, ſonnern in den Söd
3. Weet ji nich, dat wi öwer

deeg vun Reinheitun Wahrheit
. mehr öwer bé irdiſchen Göder?

de Engeln richten ward ? Wo veel

2. Mo , 12, 3. 15. 19.

9. Ik heb ju ſchreven in den 4. Ji awer, wenn ji öwer irdiſche

Breef, dat ji nids to dohn hebben Göder Striet hebbt, ſo nehut ji

ſchüüt mit de Horers . de, de bi de Gemeen veracht ſünd

Matth. 18, 17. 2. Theff. 3, 14. un ſett ſe to Richters.

1

Ben 4
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5. To ju Schann mutt ik dat ward de Een as de Anner to

jeggen . Is denn gar keen Kloken Nich maken. Dat lief awer nich

mank ju ? Oder is dar nich Een, ſ för de Horeri, ſonnern för den

de funn richten twiſchen Broder HErrn un de HErr för dat Lief.
un Broder? Matth. 15, 17. 1. Theff. 4 , 3.

6. Sonnern een Broder ſtritt mit 14. GOtt awer hett den HErrn

den annern, darto vör de Un- uperweckt un ward uns ok up

glövigen. weđen dörch Sin Kraft . Apoft. 3, 15.

7. Dat is all en Fehler an ju, 15. Weet ji nich, dat ju Liever

dat ji mit Enanner ſtrieden doht . Chriſtus Sin lidmaten ſünd ?

Warum lat ji ju nich veel lever Schul ik nu Chriſtus Sin Lid

Unrecht dohn ? Warum lat ji ju maten nehmen un Horenlidmaten

nich veel leever bedregen ? darut maken? Dat fehl of noch !

Spr. 20 , 22. Matth. 5, 39. Lut. 6 , 29. Eph. 4, 12. 15.

Röm. 12, 19. 1.Theff. 5, 15. 1. Pet. 3,9. 16. Oder weet ji nich, dat, wo
8. Awer ji doht Unrecht un be- | keen fik an de Hor hangen deiht,

dregt, un dat de Bröder. de is een Lief mit ehr ? Denn ſe

9. Weet ji nich , dat de Unge- ward (iprict He) twee in een Fleeſch

rechten GOtt Sin Riek nich arven ſien. Matth. 19, 5 .

doht ? Lat ju nich verföhrn , weder 17. Wokeen awer den HErrn

de Horer, noch de Afgöttiſchen , anhangen deiht, de is een GEiſt

noch de Ehebrekers, noch de Week- mit Em . Joh. 17, 21. 22. Eph. 5, 30.

linge , noch de , de mit Jungs 18. Gept ju nich mit de Horeri

Schann drieven doht. af. Ale Sünd, de de Miních

Gal. 5, 19-21. deiht, geſchüht buten ſin Lief, wo

10. Noch de Deev , noch de keen awer horen deiht, de ſündigt

Giezigen, noch de Süpers, noch an ſin egen lief .

de Läſterers,noch de Röwers warð 19. Oder weet ji nich,
GOtt Sin Riek arven . lief en Tempel vun den billigen

11. Un ſon ſünd Enige vun ju GEiſt is , weke in ju is , weken

weſt, awer ji ſünd afwuſchen , ji ji hebbt vun GOtt un ſünd nich

ſünd billigt, ji ſünd gerecht warn ju ſülvſt ? Kap. 3, 16.

dörch den HErrn JEſus Sin Nam 20. Denn ji ſünd düer kofft.

un dörch unſen GOtt Sin GEiſt. Darum ſo prieſt GOtt an ju Lief

Tit. 3 , 3. Ebr. 9 , 14 . un in ju GEiſt, weke GOtt to

12. JK hef Macht öwer all dat, hört.

awer dat nütt nich Alns. Ik kap. 7, 23. 1. Pet. 1 , 18. 19. Phil. 1, 20.

hef Macht öwer all dat, mi ſchall Dat 7. Kapitel.

awer Nicks gefangen nehmen.

Kap. 10,23. 1. Darup awer, watjimi
13. De Spies för den Buk un ſchreven hebbt antwort

de Buk för de Spieſ, awer GOttlik : Dat is gud för den Min

dat ju
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jchen , dat he keen Fru anfaten 12. De Annern awer ſegg it,

deiht . nich de HErr : Wenn en Broder

2. Awer vun wegen de Horeri en unglövig Fru hett un deſüldige

lat Jedereen ſin egen Fru un en is tofreden , bi em to wahnen, de

Fede ehr egen Mann hebben. ſchall fik nich vun ehr ſcheden.

3. Lat den Mann de Fru de 13. Un wenn en Fru en un

ſchuldige Fründſchaft geven, des- glövigen Mann hett, un he leet

ſülvigen glieken de Fru denMann. fit dat gefalln , bi ehr to wahnen,

4. De Fru hett ehr Lief nich se ſchali
" ſit nich vun em ſdheden.

in ehr Macht, ſonnern de Mann .

Deſjälvigen glieken hett de Mann 14. Denn de unglövige Mann

ſin lief nich in de Macht, ſonnern is billigt dörch de Fru un de un

ſin Fru. glövige Fru is billigt dörch den

5. Lat fik nich Een den Annern Mann. Sunſt weern ju Kinner

enttreden , dat ſie denn mit beide unrein, nu awer ſünd ſe billig .

Inwilligung för en korte Tieb, ſo
Röm. 11 , 16 .

lang dat ji faſten un beden künnt ; 15. Wenn awer de Unglövige

un kamt denn wedder toſamen, fik ſcheden deiht , ſo lat em ſit

up dat ju de Satan nich verſöken ſcheden. De Broder oder de

doh wegen ju Liederlichkeit. Sweſter ſünd nich bunn in ſon Fall.

6. Au düt legg ik ju ut guden GOtt hett uns awer to den Fre:

Willen , un nich, wiel ik mutt. den beropen.

7. Ik wull awer veel leever, all
Eph. 2, 14. 17.

Minſdhen weern as ik ; awer jedereen 16. Wat weetſt du awer , du

hett ſin egen Gav vun GOtt, de Fru, ob du den Mann ſelig maken

Een ſo , de Anner ſo . Matth. 19, 12. warrſt ? Oder du Mann , wat

8. Ik legg twar de Unbegevenen weetſt du, ob du de Fru ſelig

un Weetfruens : Dat deiht ſe gud, maken warrſt ? 1. Pet. 3 , 1 .

wenn je ok bliept as ik.

17. Doch ſo as GOit an jedereen
9. Wenn je dat awer nich ut

holn könnt , ſo lat ſe frien; frien beropen hett,ſo ſchall he wandeln ,
utdeelt hett , ſo as de HErr jedereen

is beter as Brunſt lieden .
un ſo befehl ik dat in alle Ge :

1. Tim. 5 , 14.

meenen .

10. De Verheiraten awer befehl

nich ik , ſonnern de HErr, dat de
18. Is jemand beſneden beropen,

Fru ſit nich ſcheden deiht vun den fo lat em keen Vörhut tügen . Js

Mann. 1.Theff
. 4 , 18. Matth. 6, 32. Jemand in de Vörhut beropen,

11. Wenn ſe fik awer ſcheden de lat ſit nich beſnieden .

deiht, lat ſe unverheiratet blieven , 19. De Beſniedung is Nicks un

oder lat ſe ſik wedder mit ehrn de Vörbut is Nicks, ſonnern GOtt

Mann verdregen un lat den Mann Sin Gebot holn is wat.

de Fru bi ſik beholn. Gal. 5 , 6. 6 , 15 .

tel
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20. Lat Federeen in den Berop 30. Un de fik freuen doht, as

blieven , in den he beropen is . freut ſe fik nich, un de dar höpt,

v. 17, 24. Eph. 4 , 1 . as harrn ſe Nics ;

21. Büſt du beropen as Knecht, 31. Un de düſſe Welt brukt , as

frag dar Nicks na, kannſt du awer brukt ſe deſülvige nich, denn düſſe

frie warrn , ſo mak veelmehr darvun Welt ehr Weſen vergeiht.

Gebrud .
1. Joh. 2, 17.

22. Denn wokeen as Kinecht be 32. Ik wull awer, dat ji ahn

ropen is in den HErrn, de is Sorg weert. Wer ledig is , de

frie makt vun den HErrn , deſſül ſorgt wat den HErrn tohört, wa

vigen glieken, wokeen as en frie he den HErrn gefallt
.

Mann beropen is, de is Chriſtus 33. Wokeen awer friet, de ſorgt

Sin Knecht. Joh. 8, 36. Eph . 6, 6.
wat de Welt tohört, woans he de

23. Ji ſünd düer kofft, ward
Fru gefalln kann . Dar is en

nich de Minſchen ehr Knechts. Unnerſcheed twiſchen en Fru un
Kap. 6, 20. 1. Bet. 1 , 18. 19.

24. Lat jedereen, leeve Bröder ,
en Jumfer. Eph. 5 , 29.

darin bi Gott blieven, worin hel . 34. Weke nich frien deiht, de

beropen is . ſorgt , wat den HErrn tohört, up

25. Wat de Fumfern angeiht , dat ſe billig fie, beides an Lief

ſo hef ik keen Gebot vun den un an Seel ; weke awer frien

HErrn ; ik ſegg awer min Mee deiht, de ſorgt, wat de Welt to

nung, as it Barmhartigkeit vun hört, woans ſe den Mann gefalln

den HErrn kregen hef, tru to ſien . kann.

26. Someen iknu, dat ſie gud wegen
35. Au düt awer ſegg ik to

de gegenwärtige Noth , dat dat gud ju Nußen, nich dat ik ju en Strick

för den Minſchen is, ſo to ſien. um den Hals ſmieten doh , ſonnern

Jer. 16, 2 . barto , dat dat fien is un dat ji

27. Büſt du an en Fru bunn, ſo ſök ümmer un ahn Umſtänd den HErrn

nich, los to warrn ; büſt du awer deenen könnt.

los vun en Fru, ſo ſök keen Fru. 36. Wenn awer Jemand ſik

28. Wenn du awer friet heſt , dünken lett, dat gung nich gud

ſo heſt du keen Sünd bahn, un an mit ſin Jumfer, wiel ſe eben

wenn en Jungfru friet, ſo ſün - mannbar is, un dat will nich

digtſe nich ; dochwarrnſolke Drövſal anners ſien, ſo lat em dohn wat

an ehren Lief hebben. Ik verſchon he will, he fündigt nich, lat he

ſe awer geern darmit. ſe frien laten .

29. Dat ſegg ik awer, leeve 37. Wenn ſix Een awer faſt

Bröder , de Tied is kort . Un vörnehmen deiht , wiel he dat nich

dennoch is dat de Meenung : De nödig hettun ſin frien Willen

dar Fruens hebbt, lat ſe ſien, as hett un in ſin Hart beſluten deiht,

harrn ſe keen, un de dar weent, ſin Jumfer ſo blieven to laten, de

as weenen ſe nich. Möm . 13, 11. deiht wol.
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38. Endlicy , weke heirathen deiht , | 7. Jedereen hett awer dat Weten

de deiht wol, weke awer nich hei- nich. Denn etliche makt ſit nody

rathen deiht , de deiht beter . en Geweten öwer den Göten un

39. En Fru is faſt an dat eet dat vör Gößenopfers ; darmit

Geſetz, ſo lang ehr Mann leven ward ehr Geweten , wiel dat jo

deiht , wenn awer ehr Mann dod ſwach is, vul Placken .

blift, is ſe frie, ſik to verheirathen 8. Awer de Spies bringt uns keen

mit wen ſe will; awer lat dat in Vordeel vör GOtt. Eet wi, ſo ward

den HErrn geſchehn . Röm . 7, 2 . mi darum nich beter ; eet wi

40. Seliger is ſe awer, wenn nich , ſo ward wi darum Nicts

ſe ſo blieven deiht, na min Meer weniger fien. Röm. 14 , 17.

nung . Ik hol awer Sarför, ik 9. Seht awer to , dat düſje

hef of GOtt Sin GEiſt. Frieheit nich to en Anſtot vun

de Swachen ward . Gal. 5, 13.

Dat 8. Kapitel. 10. Denn wenn jemand di , de

du dat Erkenntnis heſt, to Diſch

Yunfun dat Gößenopfer awer ſitten ſeeg in dat Gößenhus, ward

weet wi, denn wi bebbt nich ſin Geweten, wiel he fwach

Au dat Weten . Dat Weten blaſt is, bewagen dat Gößenopfer to

up , awer de Leev makt beter .
eten ?

Apoft. 15, 20.
11. Un ward aljo öwer din

2. Wenn awer Jemand ſit dünken Erkenntnis de ſwache Broder um

let, dat he wat weten deiht, de kamen, um den fin willen doch

weet noch Nicks ſo as he dat Chriſtus dod bleven is. Röm . 14,15.

weten ſchal . Gal. 6, 3. 1. Tim. 6, 4.
12. Wenn ji awer ſo ſündigen

3. Wenn awer Jemand Gottleef hett, de is GOtt kund marn. doht an de Bröder un flat ehr
warn

ſwach Geweten, ſo ſündigt ji an
Gal. 4, 9.

4 . So weet wi nu vun de
Chriſtus .

14. Darum, wenn de Spies min
Götenopferſpies, dat en Göş Nicks

in de Welt is un dat teen annet mehr Fleeſch eten , up dat ik min
Broder argern deiht , wull ik nümmer

GOtt is, as de eenige.
Broder nich argern dä. Röm. 14, 21 .

5. Un wenn of weke ſünd, de

Götter nennt ward, dat mag in
Dat 9. Kapitel.

den Himmel oder up de Eer ſien,

wiel dat veel Götter un peel Herrn 1. Bün, ik nich en Apoſtel ?
gift : 30h. 10, 34 .

Bün ik nich frie ? Hef

6. So hebbt wi doch man een ik nich unſen HErrn JEſus Chriſtus

GOtt, den Vader, vun den all ſehn ? Sünd ji nidh min Arbeit

Ding ſünd, un wi in Em, un een in den HErrn ?

HErrn , Jeſus Chriſtus, dörch Sap. 15, 8. Apoft. 9, 8. 26, 16. 22, 17.

wekcn al Dingſünd un wi dörch Em. 2. Bün ik ok nich för Anner
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en Apoſtel , ſo bün ik doch ju verdregt Allns, damit wi Chriſtus

Apoſtel; denn dat Segel vun min Sin Evangelium nicks in den Weg

Apoſtelamt ſünd ji in den HErrn. ſtellt. Apoft. 20, 23. 2. Cor. 11, 9.

3. Wenn man mi fragen deiht, ſo 13. Weet ji nich, dat de , weke

antword ik alſo : opfern doht ok pun dat Opfer

4. Hebbt wi nich Macht, to eten eten dont un de bi den Altar

un to drinken ? upwahrt, vun den Altar lept ?

5. Hebbt wi nich of Macht, en 14. Alſo hett ok de HErr be

Sweſter as Fru mit uns to föhrn , fahlen , dat de bat Evangelium

as de annern Apoſtel un den HErrn verkündigt, ſchüllt ſit vun dat

Sin Bröder un Rephas. Matth. 8, 14. Evangelium nährn. Luk. 10, 7 .

6. Oder hebbt blot Barnabas
15. Ik hef awer Nicks darvun

un ik nich Macht, ſo wat to dohn ? brukt. Ik ſchriev ok nich darum

darpun, dat dat bi mi barna ſchull
7. Wokeen tredt jemals in den

holn warrn . Dat weer mi leever
Krieg för ſin egen Geld ? Wo

to ſtarven , denn dat Jemand min
keen plant en Wienbarg un itt

nich vun ſin Frucht? Oder wokeen Ehr tonich maken idhull.

Apoft. 18 , 3.
weidet en Koppel Köh un genütt

16. Denn darvun, dat ik dat
nich ehr Melk ?

Evangelium predigen doh , dörf
8. Red ik awer dat na Minſchen- ik nich grotſpreken, denn iť mutt

wies ? Seggt dat Geſeß dat ok dat dohn. Un dat gung mi ſlecht,

wenn ik dat Evangelium nich pre
9. Denn in Moſes ſin Geſek digen dä.

ſteiht ſchreven : Duſchaſt den Oſſen ,
17. Doh ik dat geern, ſo ward

de Döſchen deiht , dat Mul nich dat mi lohnt; doh ik dat ungeern,

tobinden . Sorgt GOtt för delio is mi bat Amt doch befahlen .

Dſjen ?
Stap. 4 , 1.

10. Oder ſeggt He dat nich vel
18. Wat is nu denn min Lohn?

mehr unſertwegen? Denn dat is Dat , dat ik Chriſtus Sin Evan

ja för uns ſchreven. Denn de gelum predigen doh un datſülvige

plögen deiht, ſchall up Hoffnung umſonſt dohn kann, ſo dat ik vun

plögen , un de da döſchen deiht, min Recht" an dat Evangelium

ichall up Hoffnung döſchen, dat he keen Gebruk mak.
Kap. 8 , 9 .

dat ok geneten ward.
19. Denn obwol ik vun Jedereen

11. Wenn wi för ju dat Geiſt- frie bün, hef ik mi doch fülbſt

liche jaien doht, is dat . denn wat Jedereen to en Knecht makt, up

Grotes , wenn wi ju Jidiſches aarnt ? dat ik Vele vun ſe gewinnen doh.

12. Wenn awer Anner düt Recht
Matth . 20, 27. 28.

an ju hebbt, warum hebbt wi 20. Den Juden bün ik warn

dat nich velmehr ? Awer wi hebbt as en Sud, up dat ik de Juden

düt Recht nich brukt ; denn wi gewinn . De unner dat Geſeß ſünd

nich ?
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bün ik warn as unner dat Geſetz, ſünd, un dat ſe all dörch de See

up dat ik de, de unner dat Geſetzgahn ſünd ;

ſünd , gewinnen doh. 2. Moj. 13, 21. 2. Moj. 14, 22.

21. De, de ahn Geſet ſünd, bün 2. Un find all unner Moſes

ik as ahn Geſet warn (obglief ik döfft warn in de Wolf un mit

vör GOtt nich ahn Geſetz bün , de See ;

ſonnern unner Chriſtus Sin Geſet ), 3. Un hebbt all deſülvige geiſt

up dat ik de , de ahn Geſetz ſünd liche Spies eten 2. Mol. 16, 15 .

gewinnen doh. Gal. 2, 3 . 4. Un hebbt all denſülvigen geiſt

22. De Swachen bün ik warn lichen Drunk drunken ; ſe drunken

as en Swachen , up dat ik de awer vun den geiſtliden Fels , de

Swachen gewinnen doh. Ik bün mitfolgen dä, weke weer Chriſtus .

Federeen Auns warn, up dat ik
2. Mof. 17, 6.

öwerall weke ſelig mak.
5. Awer an vele vun ſe harr

2. Cor. 11, 29. Röm. 11 , 14. GOtt keen Gefaln, denn ſe fünd

23. Dat Auns doh ik wegen all in de Wüſtenie dalſla'n warn .

dat Evangelium, up dat ik Deel
Joh. 6, 49.

daran hef.
6. Dat is awer uns to cn Vör:

24. Weet ji nich, dat de,de in de bild geſchehn , dat wi uns nich

Bahn lopen doht , de Topt all, lüſten na dat Böſe, as jene lüftet

awer Een krigt dat Kleenod . hett. 4. Moj. 11 , 4 .

Lopt ji nu ſo , dat ji dat kriegen . 7. Ward of nich afgöttiſd , as weke

doht .
vun ſe warn, as ſchreven ſteiht :

25. Jedercen , de kämpfen deiht , Dat Volt ſett fik dal , to eten un

verjeggt ſik Alns, un twar düſje, to drinken un ſtunn up to ſpelen.

up dat ſe en vergängliche Kron
2. Moj. 20, 3. 32, 6.

kriegt ; wi awer en unvergängliche. 8. Ok lat uns nich Horeri drieven ,

Eph. 6, 12. as woke mank ſe Horeri dreven ,

26. It awer Top as Een, de un fulln up een Dag dreuntwintig

nich up dat Ungewiſſe löpt . Ik
duſend. 4. Moj. 25, 1. 9 .

fecht as Ern, de nich in de Luft 9. Lat uns awer Chriſtus of

haut ;
nich verſöken , as weke vun ſe Em

27. Sonnern ik betäm min Lief verſöchen un warn vun de Slangen

un mak em mi unnerdahn , darmit umbrocht . 4. Moj. 21, 5. 6. Weish. 16, 5 .

ik nich Annern predigen doh un
10. Murrt ok nich , as weke pun

ſülvſt Nicks nüş bün.
ſe murren dän un warn umbrocht

dörch den Verdarper.

Dat 10. Kapitel.
4. Moj. 14, 2. 36. Ebr. 3, 11 , 17.

11. Au dat wedderfohr ſe to’n

1 . yk will ju awer, leeve Bröder, Vörbild; uns is dat awer, up

daran erinnern, dat unſe de dat End vun de Welt kamen

Vaders all unner de Wolk weſen i is , ſchreven to en Warnung.
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12. Darum, de dar meent, dat | 21. Ji künnt nich togliek den

he ſteiht, mag wol toſehn , dat he Düvel ſin Kelch un den HErrn

nich falt. Röm 11 , 20 . Sin Selch drinken , ji fönnt nich

13. Dar is noch keen as minſch- togliek Deel hebben an den HErrn

liche Verſökung ömer ju kamen ; Sin Diſch un den Düvel ſin Diſch.

denn Gott is tru, de ju nich 2. Cor. 6, 15.

derſöken lett öwer ju Künnen , 22. Oder wüllt wi den HErrn

ſonnern makt, dat de Verſökung trotzen ? Sünd wi ſtärker as He ?

ſo en Utgang nimmt, dat ji dat 5. Moj. 82, 21. Hiob 9, 19.

utholn könnt . 23. It hef dat twar Auns in

14. Darum, min Leevſten, flücht de Macht , awer nich Auns is

ju vör den Göşeideenſt. deenlich ; iť hef dat Alns in de

2. Moj. 20, 3. 1. Joh. 5, 21 . Macht, awer dat betert nich Allns .

15. Ik red mit ju as mit de Rap. 6, 12. Sir. 37, 31 .

Kloken ; ridt ji, wat iť ſeggen 24. Lat Nüms ſöken wat ſin

doh . is , ſonnern Federeen , wat den

16. De geſegent Keld ), den wi Annern ſin is . Rap. 10, 33. Möm. 16, 2.

ſegent , is de nich de Gemeen : 25. Auns, wat up den Flecſch

ſchaft vun Chriſtus Sin Blod ? mark verköfft ward, dat eet un

Dat Brod , dat wibrekt , is forſcht nich na, woher dat kummt,

dat nich de Gemeenſchaft vun up dat ji dat Geweten ſchonen

Chriſtus Sin lief ? doht . 1. Tim. 4, 4 .

Matth. 26. 27. Apoft. 2, 42 . 26. Denn de Eer an wat darup

17. Denn een Brod is dat, ſo is, is den HErrn Sin .

ſünd wi veele een Lief, wiel wi 2. Moj. 19, 5. Bl. 24, 1. 50, 12.

ad vun een un batſülvige Brod 27. So awer Jemand vun de

eten hebbt. Röm. 12, 5. 1. Cor. 12, 27. Unglövigen ju inladen deiht un

18. Seht dat Israel na dat ii wüllt hengahn ; ſo eet Auns,

Fleeſch an . Weke de Opfer eten wat ju vörſett ward un forſcht nich

doht , ſünd be nich in de Gemeen- na, wo dat her kummt, up dat

ſchaft mit den Altar? ji dat Geweten ſchonen doht.

3. Moj. 7, 6. 14. Lut. 10, 7 .

19. Wat ſchall ik denn nu ſeggen ? ). 28. Wenn awer Jemand to ju

Shall ik ſeggen, dat de Afgott ſeggen war : „ Dat is Gößenopfer !"

wat is , oder dat dat Gößenopfer eet nich um den ſin willen, de

wat is ? Pl. 96, 5. 1. Cor. 8, 4. ju dat jeggt hett , up dat ji dat

20. Awer ik jegg, wat de Heiden Geweten ſchonen Joht . (De Eer

opfern doht, dat opfert ſe de Düvels,un wat darup is, is den HErrn

awer nich Gott. Nu wil ik nich, Sin.))

dat ji in de Düvels ehr Gemeen- 29. Ik meen awer nich din Ger

ſchaft ſien ſchült. 3. Moj. 17, 7. weten, ſonnern den Annern ſin

5. Mol. 32, 17. Pf. 106, 87. Offenb. 9,20. Geweten . Denn warum ſchull ik

20
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min Frihcit richten laten dun en ſnied ehr ok dat Haar af. Wiel

Annern ſin Geweten ? bat nu awer ſlecht utſüht , dat

30. Denn wenn ik dat mit en Fru afſneden Haar hett oder

Dankgebet geneten doh, wat ſchull idaren is, ſo lat ehr den Kopp

ik dann Ömel pun mi reden laten bedecken .

öwer dat, woför ik danken dob ? 7. De Mann awer ſchau den

1. Tim. 4, 4 . Kopp nich bedecken, wiel he GOtt

31. Si mögt nu eten oder drinken Sin Bild un Ehr is ; de Fru awer

oder fünſt wat dohn, ſo doht Auns is den Mann ſin Ehr.

to Gott Sin Ehr. Rol. 3 , 17. 1. Moj. 1, 27.

32. Gevt keen Auſtot, weder del, 8. Denn de Mann is nich vun
Juden noch de Griechen, noch GOtt de Fru, ſonnern de Fru is dun
Sin Gemeen ; Röm. 14, 13. den Mann.

33. Ebenſo as iť ok Jedereen 9. Un de Mann is nidy idhaffen

in Auns mi gefällig maken doh wegen de Fru, ſonnern de Fru

un ſök, nid wat mi, ſonnern wat wegen den Mann. 1. Moj. 2 , 18. 18.

Veele beent, up dat ſe ſelig ward . 10. Darum ſchal de Fru wegen

Kap. 11. v. 1. Weſt min de Engel en Macht up den Kopp

Nafolgers, ebenſo aš ik Chriſtus hebben .

Sin Nafolger bün . 11. Doch is weder de Mann

ahu de Fru, noch de Fru ahn

Dat 11. Kapitel. den Mann , in den HErrn .

Gal. 3, 28.

2 . k lav ju, leeve Bröder, dat 12. Denn as de Fru vun den

JE ji in allen Stücken an Mann, ſo kummt of de Mann

mi denken dont un holt min Vör: Görch de Fru, awer Auns pun GOtt.

ſchriften , as it ſe ju geven hef . 13. Nicht bi ju ſülvít, ob dat

3. It lat ju awer weten , dat wol angeiht, dat en Fru unbe

Chriſtus is Jedereen fin Haupt, deckt vör GOtt beden deiht.
Apoſt. 4, 19.

de Mann awer is de Fruehr| 14. Oder lehrt ju ok de Natur

Haupt, GOtt awer is Chriſtus nidh, dat dat för den Mann en

Sin Haupt . Eph. 5, 23. 1. Cor. 8, 23.
Schann is, ſin Haar lang waſſen

4. Jede Mann, de beden oder
to laten ,

prophezien deiht un hett wat up 15. Un en Ehr för de Fru,

den Kopp, de ſchänd ſin Kopp . Wenn ſe ehr Haar lang waſſen

Kap. 12, 10. 14, 1 . lett ?

5. En Fru awer, de beden oder Dek geven .
Dat Haar is ehr to en

prophezien deiht mit unbedeckten
16. Is awer Jemand manť ju,

Kopp , de ſchänd ehrn Kopp, denn de Luſt hett to ſtrieden, de ſchall

dat is ebenſo vel , as wenn ſe weten, dat wi nich hebbt ſon Wieſ,

ſcharen weer. GOtt Sin Gemeen oť nich.

6. Will ſe ſit nich bedecken, ſo 1. Tim . 6 , 4.

1
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17. gk mutt awer düt befehln : | 26. Denn ſo oft wi vun düt Brod

Ik kann nich laven , dat ji nich eten un vun düſſen Relch drinken

up bedere Wieſ, ſonnern up leegere doht , ſchüllt ji den HErrn Sin

Wieſ toſamen kamt, Dod verkündigen, bet dat He kamen

18. Toerſt, wenn ji in de Ge- deiht . Matth. 25, 13. 26, 64. Joh. 14, 3.

meen toſamen kamt, hör ik , dat 27. Wokeen nu unwürdig vun

Striederien mank ju ſünd ; un düt Brod eten un vun den HErrn

ton Deel glov ik dat. Sin Kelch drinken deiht, de is

Kap. 1,19. Denn 80% möt Striederien schuldigan den HErrn SinLief
un Blod. Rap. 10 , 21. Ebr. 6, 6.

mant ju ſien, up dat de, de recht-, 28. De Minſch awer pröv fik

farbig ſünd,mank ju apenbarward. fülbſt, un denn cet he vun düt

Matth. 10, 34. 35.
1.30h. 2, 19. 5.Moj. 13, 3. lut. 2,'35. Brod un drink vun düſſen Kelch.

2. Cor. 13, 5. Gal. 6, 4.

20. Wenn ji denn toſamen kamt, 29. Denn wokeen unwürdig cten

To hollt man dar nich den HErrn un drinken Seiht, de itt un drinkt

Sin Abendmahl.
fik ſülvſt dat Gericht, darmit, dat

21. Denn wenn ji dat Abend- he den HErrn Sin Lief nich unner

mahl holn wült, hett Jedereen ideeden deiht.

vörher to Hus wat eten , un de
30. Darum ſünd ok jo veel Swache

Een is hungrig, de Anner hett un Kranke mank ju un en gud

drunken .

Deel ſlöpt.

22. Hebbt ji nich Hüſer, wo ji 31. Denn wenn wi uns ſülvſt

eten un drinken könnt? Oder ver- richten dän , ſo ward wi nich richt .

acht ji GOtt Sin Gemeen un Pf. 32, 5.

beſchamt de, de Nics hebbt ? Wat 32. Wenn wi awer richt ward,

ichal iť ju ſeggen ? Schall ik ju ſo ward wi vun den HErrn tüchtigt,

laven ? Hierin lav ik ju nich. up dat wi nich ſammt de Welt

Jat, 2, 6 . verdammt ward .

23. Ik heb dat vun den HErrn Weish. 12, 22. Ebr. 12, 5. 6.

kregen , wat ik ju geven hef. Denn 33. Darum , min leeve Bröder,

de HErr JEſus in de Nacht, as wenn ji toſamen kamt to eten, ſo

He verraden war, nehm He dat tövt up enanner.

Rap. 15 , 3. Luc. 22, 19.
34. Hungert awer Jemand, ſo

24. Dankte un brok dat, un lat em to Hus eten, up dat ji

ſprok : Nehmt , eet , dat is min nich to dat Gericht toſamen kamt .

Lief, de för ju braken ward, dat Dat Anner will ik in Ordnung

doht to Min Gedächtnis.
bringen, wenn ik kamen doh.

25. Deſſülvigen glieken of den

Relch na dat Åbendmahl un ſprok: Dat 12. Kapitel.

Düljeseeldis dat nieTeſtament 1. Yunde göttlichen Gaven
in Min Blod, dat doht, ſo oft awer will it ju , leeve

ji dat drinkt, to min Gebächtnis. Bröder nichin Unkenntnis laten.

Brod,

20 *
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2. Ji weet, dat ji Heiben weſt alle lidmaten awer vun een lief,

un hengahn ſünd na de ſtummen wo deel of vun ſe ſünd , ſünd

Gößen, as ji dreven würdt. ſe doch cen Lief : alſo of Chriſtus.

Kap. 6, 11. Ebr. 3, 11. 12. Sap . 10, 17 .

3. Darum doh ik ju kund, dat 13. Denn mi ſünd, dörch een

Nüms JEſus verfluchen deiht , de GEiſt, Auto een Lief döft, ob

dörch GOtt Sin GEiſt ſprickt, wi Juden oder Griechen, Knecht

un Nüms fann Jeſus en HErrn oder Frie ſünd, un ſünd Al mit

nennen , ahn dörch den billigen cen GEiſt dränkt .

GEiſt. Mart. 9,39. 14. Denn of de Lief is nich
· 4. Dat gift allerhand Gaven, Een Lidmat, ſonnern veele.

awer man een GEiſt. 15. Wenn awer de Fot ſpreken

Röm. 12, 6. Eph. 4, 4. Ebr. 2, 4. dä : It bün keen Hand, darum

5. Un dat gift allerhand Ämter bün ik den lief fin Lidmat nich,

awer man cen HErr. Eph . 4, 11. ſchall he darum nich den Lief ſin

6. Un dat gift allerhand Kräft, Lidmat ſien ?

awer man een GOtt, de Alus 16. Un wenn dat Ohr ſpreken

in alien wirfen deiht . Eph. 1, 23. dä : Jt bün keen Dog, darum

7. In Jedereen wieſt ſit den bün ik nich den Lief ſin Lidmat,

GEiſt ſin Gaven to den allge- ichall dat darum nich den Lief

meenen Nutzen ut. ſin lidmat ſien ?

8. Den Een ward geven , dörch 17. Wenn de ganze Lief Dog

den Geiſt to reden vun de Wies: weer, wo blev dat Gehör? Wenn

heit, den Annern ward geven to he ganz Gehör weer, wo blev de

reden vun de Erkenntnis, na den- Gerud) ?

ſülvigen GEiſt; Kap. 2, 6. 1 , 6. 18. Nu awer hett GOtt de

9. En Annern de Glov , in Lidmaten ſett , jeden een beſonders

denſülvigen GEiſt, en Annern de an den Lief , as He wullt hett.

Gav, geſund to maken, in den Kol. 2, 19.

ſülvigen GEiſt; 19. Wenn awer alle lidmaten

10. En Annern , Wunner to cen lidmat weern, wo blev

dohn, en Anneru Wahrſeggung, Lief?

en Annern , Geiſter to 20. Nu awer ſünd veele Lid

dheden , Annern allerhand maten, awer man een lief.

Spraken, en Annern de Spraken 21. Dat Dog kann nich ſeggen

uttoleggen . Apoſt. 2, 4. to de Hand : „ It bruk di nich , "

11. Awer al düt wirkt een un oder de Ropp to de Föt : „Ik

deſülvige GEiſt, un deelt Jedereen bruk ju nich" ;

dat Sinige to, jo as He will. 22. Sonnern veelmehr de Lid

Kap. 7, 7. Röm . 12, 8. 6. Eph. 4, 7. maten vun den Lief, de uns de

12. Denn ebenſo as een lief Swächſten to ſien dünken, ſünd

is un hett doch viele Lidmaten ; /de nödigſten ;

de

unner

en

.
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年

1

23. Un de uns dünkt de un- då un harr de Leev nich, ſo weer

ehrbarſten to ſien, deſülvigen leggt ik en Erz, dat tönen Weiht, oder

wi am meiſten Ehr bi, un de en Klok, de klingen beiht .

uns nich gud anſtaht, de ſmüct| 2. Un wenn ik wahrſeggen kunn,

mi am meiſten.
un wüß alle Geheemniſſe un harr

24. Denn de uns gud anſtaht, ali Wetenſchap , un harr all’n

de brukt dat nich. Awer GOtt Gloven, ſo dat ik Bargen annerswo

hett den Lief toſamenſett un dat henſctten tünn, un harr de Leev

unſchienbare lidmat am meiſten nich, ſo weer ik Ni&s .

Ebr geven , Matth. 7, 22. 17, 20.

25. Up dat nich en Striederie 3. Un wenn ik All , wat iť hef,

in den Lief is, ſonnern de Lidbe Armen geven då un leet min

maten för enanner gliek ſorgen doht. Lief brennen , un harr de Leev

26. Un wenn een Lidmat liden nich , ſo weer mi dat All Nids nüş.

deiht, ſo lied alle Lidmaten mit, Matth. 6, 1. Joh. 16, 13. Röm. 12, 8. 20 .

un wenn een Lidmat ward hoch 1. Joh. 3, 17.

holn, ſo freut ſik alle lidmaten mit. 4. De Leev is langmödig un

27. Ji ſünd awer Chriſtus Sin fründlich, de Leev ivert nid), de

Lief un lidmaten, Jedereen na fin Leev handelt nich lichtfarbig, ſe

Deel. Röm. 12, 6. makt fik nich wichtig. Spr. 10, 12 .

Eph. 4 , 12.5, 30. Rol. 1. 24.
5. Se is nidh unſchidlid), ſe föcht

28. Un GOtt hett ſett in de nich dat Ehre, ſe lett fik nich bös

Gemeen up dat eerſte de Apoſtel, maten, ſe ſinnt nich darup, Schaden

up dat annere de Propheten , up to dohn . Phil. 2, 4. 21 .

dat drüdb de Lehrer, barna be ,
6. Se freut fik nich öwer Uns

de Wunner doht, darna de Gapen ,gerechtigkeit, ſe freut ſik awer öwer
geſund to maken, Helper, Negeerer, de Wahrheit.

allerhand Spraken. B. 5. Eph. 4, 11.
7. Se verdrigt Auns, ſe glovt

29. Sünd ſe ad Apoſtel, ſünd Auns, ſe höpt Allus, ſe holt

ſe all Propheten ? Sünd ſe All Auns ut.

Lehrer ? Künnt ſe AV Wunner dohn? Kap. 9,12. Spr. 10, 12. Röm. 15, 1 .

30. Hebbt ſe au Gaven, geſund 8. De Leev hört nümmer up,

to maken ? Red ſe Au mit aller- wenn of dat Wahrſeggen uphörn

hand Spraken ? Künnt ſe All ut- ward un de Wetenſchap uphörn

leggen ? ward .

31. Strept awer na de beſten 9. Denn unſ' Weten is Stüd

Gaven ! Un ik will ju en noch mark un unſ ' Prophezeihn is

köſtlichern Weg wieſen . Stüdmark.

10. Wenn awer kamen ward

Dat 13. Kapitel.
dat Vulkamene, ſo ward dat Stück

1. Wenn it mit Minſchen- un wark uphör . Eph. 4, 13.

mit Engeltungen reden 11. As ik en Kind weer, ſproť
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if as en Kind un weer klok as ik to ju kamen un mit Tungen

en Kind un harr kindiſche An- reden dä, wat weer ju dat nüß,

ſläg ; as ik en Mann war, dä wenn ik nich mit ju ſpreken dä,

ik af, wat kindiſch weer. entweder dörch Apenbarung, oder

12. Ji ſeht nu as förch en dörch Wetenſchap , oder dörch

Spegel in en dunkel Wort, denn Prophezeihung, oder dörch de Lehr?

awer vun Angeſicht to Angeſicht.
Kap . 12, 8.

Nu erkenn ik dat ſtückmies , denn 7. Verhollt fik dat doch ebenſo

awer ward ik dat erkennen , ſo as mit de Diug’, de en Ton dun ſik

it erkennt bün . geft un doch nich lebendig ſünd,

13. Nu awer blijt Glov, Hoff- dat mag en Flöt oder en Harp

nung, Leev, düſſe dree, awer se ſien ? Wenn ſe nich unnerſcheed

leer is de grötſte vun ſe . lidhe Tön vun ſik geft , wa könnt

wi weeten, wat flötet oder barpt is ?

Dat 14. Kapitel. 8. Un wenn de Baſun en un:

dütlichen Ton vun ſik gift, wokeen

1. Strept na de Lecp . Be- will fit to den Kampf fardig maken ?
flietigt ju up de geiſtlichen 4. Moj. 10, 9.

Gaven , am meiſten awer, dat ji 9. So ok ji , wenn ji mit Tungen

weiſjagen fünnt . Kap. 12, 31. 12, 10. reden doht, ſo ji nich en dütlich

2. Denn de mit de Tung reden Red dun ju geft, wo kann man

deiht, de red nich to de Minſden, weten , wat ſpraken is ? Denn

ſonnern to GOtt , denn Nüms ward ji in den Wind reden .

hört em to, in den GEiſt awer 10. Twar fünd dar mancherlei

red he de Gcheemniſſe. Stimmen in de Welt, un doch is

3. Wokeen awer weisſagen deiht, kecn darvun undütlich.

de red de Minſchen to Beterung 11. Wenn ik nu de Düdung

un to Ermahnung un to Trör vun de Stimm nich weet, war

ſtung. ik den undütlich ſien, de dar ſprickt

4. Wokeen mit Tungen reden un de dar reden deiht, ward mi

deiht, de betert fik ſüſpſt, wokeen undütlich ſien .

awer weiſſagen deiht , de betert 12. So ok ji , de ji ju beflietigt up

de Gemeen . de geiſtliden Gaven, trachtet darna,

5. Ik wull , bat ji au mit dat ji de Gemeen betert , up dat

Tungen reden kunn'n , awer veel- ji Allns rieklich hebbt .

mehr, dat ji weiſſagen dän . Denn 13. Darum, wokeen mit de Tung

de weiſſagen deiht is gröter, as red, lat den ſo beden, dat he dat

de, de mit Tungen reden deiht, ok utleggen kann. Kap. 12 , 10.

dat much denn ſien , he legg dat 14. Wenn ik awer mit de Tung

ok ut , dat de Gemeen darvun bä, ſo bäd min Geiſt; awer min

betert ward . 4. Moj. 11 , 29. Verſtand bringt Nüms Frucht.

6. Nu awer, leeve Bröder, wenn 15. Woans ſchall dat awer denn

B. 1 .
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ſien ? Dat frielich : Ik will beden |Ungelehrte oder Unglüvigerin :

mit den Geiſt un will ok beden warn fe nich ſeggen , ji weert un

mit den Verſtand; ik will Pſalmen ſinnig ?

ſingen in den Geiſt un will ok | 24. Wenn ſe awer Au wieſſeggen

Pſalmen ſingen mit den Verſtand. dän un en Unglövige oder en

Eph. 5 , 19. Ungelehrte keem denn rin, de war

16. Wenn du awer in den Geiſt vun deſülvige Au beſtraft un vun

dankſagen deihſt, woans ſchall de, Ad richt.

de den Plaß vun de Laien innehmen 25. Un ſo war dat Verborgene

deiht, Amen ſeggen to din Dank- vun ſin Hart apenbar un he war

gebet ? He verſteiht ja nich, wat du up ſin Angeſicht falln, GOtt an

ſeggen deihſt. beden un bekennen, dat GOtt wahr

17. Du ſeggſt wol nett Dank, haftig in ju is .

awer de Anner ward darpun nich 26. Woans is dat denn nu ,

betert. leeve Bröder ? Wenn ji toſamen

18. Ik dank min Gott , dat kamt, ſo hett Jedereen Pſalmen,

ik mehr mit Tungen reden bob, he hett en Lehr, he hett Tungen ,

as ji Au . he hett Apenbarung, he hett Ut

19. Awer ik will leever in de leggung. Lat dat Allns geſchehn

Gemeen fief Wör' ſo reden, dat to Beterung.

Jedereen mi verſteiht, up dat ik Rap. 11, 18. 20. 12 , 8–10. Eph. 4, 12 .

ok Anner unnerwies, as ſünſt tein
27. Wenn Een mit de Tung

duſend Wör' mit Tungen . ſprickt, oder twee, oder höchſtens

20. Leeve Bröder , weſt keen bree, een um den annern, ſo lat

Kinner an Verſtändnis, ſonnern Een dat utleggen .

weſt Kinner an de Bosheit, an Ver- 28. Js he awer nich en ut

ſtändnis awer weſt vulkamen. legger, ſo lat em ſtill ſien in de

Eph. 4 , 14. Matth. 18, 3 . Gemeen, awer mit fik ſülvſt un

21. In dat Geſeß ſteiht ſchreven : GOtt reden .

Ik wil mit anner Tungen un 29 , Lat denn de , de prophezien

mit anner Lippen reden to düt deiht, reden , twee oder dree, de

Volk, un ſe ward mi ok ſo nich Annern awer lat richten .

hörn, ſpriđkt de HErr.
30. Wenn awer en Apenbarung

5. Moj. 28, 49. 3ef. 28, 11, 12. geſchüht en annern , de dar ſitt, ſo

22. Darum ſünd de Tungen to en lat den eerſten ſtill ſwiegen .

Teken, nich för de Glövigen, ſonnern 31. Ji fünnt wol Au wies

för de Unglövigen ; de Wieſſeggung jagen , een na den annern , up

awer nich för deUnglövigen ,ſonnern dat ſe Al lehrt un Al vermahnt

för de Glövigen. ward .

23. Wenn nu de ganze Gemeen 32. Un de Propheten ehr Geiſter
toſamen keem an en Drt un ſproken fünd de Propheten unnerdahn .

Aů mit Tungen ; do keemen awer Map. 12, 9-11 .
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33. Denn GOtt is nich en GOtt | wenn ji dat beholn hebbt ; dat

vun Unordnung , ſonnern vun weer denn, dat ji sat umjünſt

Freden . As in all de Hilligen glovt harrt .

ehr Gemeenen, 3. Denn ik hef ju toerſt geven ,

34. Lat ju Fruens ſtill ſien in wat ik ok kregen hef, dat Chriſtus

de Verſammlung, denn ſe ſchült ſtorpen is för unſ Sünden, na

keen Frilöv hebben, dat ſe reden de Schrift. Jej. 53, 8. 9 .

doht, ſonnern unnerdahn ſien, as 4. Un dat He begraven is un

ok dat Geſet jeggt. upſtahn up den drüdden Dag, na

1. Tim . 2, 12. 1. Cor. 11, 3. Eph. 6 , 22. de Schrift. Pf. 16, 10 .

Col. 3, 18. Tit. 2, 5.
5. Un dat He ſehn warn is vun

35. Wüllt ſe awer wat lehrn, Rephas, darna vun de Twölf.

ſo lat ſe to Hus ehr Männer Lut. 24, 34. Mart. 16, 14.

fragen. Dat ſteiht de Fruens 6. Darna is He ſehn warn vun

ſlecht an, in de Verſammlung to mehr as fief hunnert Bröder up

reden .
eenmal, wovun noch Veele levt ,

36. Oder is GOtt Sin Wort weke darpun awer fünd henſlapen.

vun ju utgahn ? Oder is dat 7. Darna is He ſehn warn vun

alleen to ju kamen ? Jakobus, darna vun alle Apoſtel ;

37. So Jemand meenen deiht , Lul. 24, 50 .

dat he en Prophet is, oder geiſtlich, 8. To allerleķt is He ok vun

lat den inſehn, wat ik ju ſchriev ,mi, as en untiedige Geburt, ſehn

denn dat ſünd den HErrn Sin warn. Apoft. 9, 6 .

Gebote . 1. Joh. 4, 6. 9. Denn ik bün de Lüttſte mank

38. Is awer Jemand, de dat de Apoſtels, as de ik nich werth

nich inſüht, ſo lat em dat nich bün, en Apoſtel to heten, darum

inſehn. dat ik GOtt Sin Gemeen ver

39. Darum , leeve Bröder, be- folgt hef . Eph. 3, 8 .

flietigt ju up dat Wieſſeggen un 10. Awer vun GOtt Sin Gnad

hinnert keen , mit Tungen to reden . bün ik, wat ik bün, un Sin Gnad

40. Lat Alns ſchicklich un ordent- is an mi nich umſünſt weſt, ſonnern

lich togahn. Kol. 2, 5. ik hef veel mehr arbeit , as ſe all

toſamen ; ik awer nich , ſonnern

Dat 15. Kapitel. GOtt Sin Gnad, de mit mi is .

11. Ob ik dat nu bün oder be

1 .

I
k erinner ju awer, leeve annern, ſo predigt wi, un ſo hebbt

Bröder, an dat Evan - ji glovt.

gelium, dat ik ju verkündigt hef, | ' 12. So awer Chriſtus predigt

wat ji ok annahm hebbt, un worin ward, dat He vun de Doden up

ji ok ſtahu doht. Gal. 1, 11. 12. ſtahn is, wa ſeggt denn weke mank

2. Wodörch ji ok ſelig ward, iu , de Uperſtabung vun de Doden

ſo as if ju dat verkündigt hef, is Nicks ? Apoft. 17, 18.
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13. js awer de Uperſtahung öwergeven ward , wenn He up

vun de Doden Niđs, ſo is ok heven warð all Herrſchaft un all

Chriſtus nich upweckt. Obrigkeit un Gewalt .

14. Js awer Chriſtus nich up- | 25. He mutt awer herrſchen,

weckt, ſo is unſ? Predigt umſünſt, bet dat He all Sin Fiende unner

ſo is ok ju Glov umſünſt. Sin Föt leggen deiht.

15. Wi ward awer ok as falſche 26. De leßte Fiend, de afbahn

Tügen wedder GOtt funnen, dat wi ward , is de Dod. Offenb. 20, 14.

gegen GOtt tügt harrn, Heharr | 27. Denn He hett Em Auns

Chriſtus upweckt, den He nich up- unner de Föt leggt . Wenn He

weckt harr, ſintemal de Doden awer ſeggen deiht, dat em al dat

nich uperſtaht. Apoft. 3, 15. unnergeven is, is dat apenbar,

16. Denn wenn de Doden nich bat utnahm is be, de Em Alns

uperſtaht, ſo is Chriſtus nich up- unnerðahn makt hett . Matth. 11 , 27.

erſtahn. 28. Wenn awer Auns Em unner

17. Js Chriſtus awer nich up - bahn makt is, denn ward of de

erſtahn , ſo is ju Gloo Nicks nüß, | Söhn fülvſt unnerdahn ſien den,

ſo ſünd ji noch in ju Sünd. de Em Aùns unnerbahn makt

18. So ſünd of de, ſo in Chriſtus bett, up dat GDtt Auns in Allen

ſtorden fünd, verlaren . weſen deiht .

19. Höpt wi blot in düt leven 29. Wat makt ſünſt de, de fik

up Chriſtus, ſo ſünd wi de elen- döpen lat för de Doden, wenn

digſten mank alle Minſchen . dörchut de Doden nich uperſtaht?

20. Nu awer is Chriſtus uper- Warum lat ſe fik döpen för de

ſtahn vun de Doden un de Eerſt- Doden ?

ling warn mank de , de ſlapen 30. Un warum ſtaht wi all

doht. Apoft. 26 , 23. Stund in Gefahr ? Röm . 8, 36 .

21. Denn wiel dörch een Minſch 31. Bi unſ Ehr, de ik hef in

de Dod is, ſo is ok förch een Chriſtus Jeſus , unſen HErrn,

Miních de Uperſtahung vun de ſtarv it däglich.

Doben kamen . 1. Theff. 2, 19. 2. Cor. 4, 10. 11.

1. Moj. 3, 19. Röm. 5, 12. 18. 32. Hef ik na minſchliche Mee

22. Denn ſo as ſe in Adam nung in Epheſus mit de wilden

al ſtarvt, ſo ward ſe in Chriſtus Deerter ſtreden ? Wat helpt mi

al lebendig makt. Röm. 5, 21 . dat, wenn de Doden nich upſtaht ?

23. Jedereen awer in ſin Dro- lat uns eten un drinken, denn

nung. De Eerſtling Chriſtus, morgen fünd wi dod.

denn de Chriſtus tohörn boht, Jeſ. 22, 13. 56 , 12. Weish. 2 , 6.

wenn He kamen ward. 33. lat ju nich verföhrn . Slechte

B. 20. 1. Theff. 4, 14. Gal. 5 , 24. Umgang derdarot gude Sitten.

24. Un denn dat End, wenn Eph. 5 , 6. Weigh. 4, 12.

He dat Riek GOtt un den Vader | 34. Ward doch mal recht nüchtern
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un fündigt nich, denn weke vun 44. Seid ward en natürlich Lief ,

ju weet Nicks vun GOtt , dat upſtahn wardward en geiſtlich Lief .

ſegg iť to ju Schand. Hebbt wi en natürlich Lief, ſo

Röm . 13, 11. 1. Cor. 6, 6. hebbt wi ok en geiſtlich lief.

35. Wull awer Jemand ſeggen : 45. As ſchreven ſteiht: De eerſte

Woans ward de Doden upſtahn ? Minſch , Adam, is makt in dat

Un mit wat för en lief ward ſe natürlich Leven un de legte Adam

kamen ? Ezech . 37, 3. in dat geiſtlich Leven . 1. Moj. 2, 7.

36. Du Narr, wat du ſein deihſt, 46. Awer de geiſtlich Lief is

ward nich lebendig , wenn dat nich de eerſt, ſonnern de natür

nich ſtarvt. Joh. 12, 24. liche un denn de geiſtliche.

37. Un wat du ſein deihſt, dat 47. De eerſte Miních is dun

is jo nich de Lief, de warn ſchal, de Eer un irdiſch, de anner Miních

ſonnern nics as en Korn, nämlich is de Herr vun den Himmel.

Wceten, oder een vun de annern 48. So as de irdiſche is , ſo

Korns. ſünd ok de irdiſchen , un ſo as

38. GOtt awer gift em en Lief , de himmliſche is , ſo fünd ok de

as He will, en Jedereen vun den himmliſchen.

Samen ſin egen Lief. 1. Moj. 1, 11 . 49. Un ſo as wi den irdiſchen ſin

39. Ad Fleeſch is nich datſülvige Bild anhatt hebbt, ſo ward wi ok

Fleeſch , ſonnern anners is dat den himmliſchen ſin Bild anhebben .

Minſchenfleeſch, anners dat Fleeſch 50. Darum ſegg ik awer, leeve

vun dat Veh, anners de Fiſd Bröder, dat Fleeſch un Blod dat

ehr Fleeſch, anners de Vageln ehr Riek GOttes nich arven künnt;

Fleeſch. of ward dat Verwesliche nich dat

40. Un dat gift himmliſche Liever Underwesliche arven .

un irdiſche Liever. Awer en anner Matth. 16, 17. Joh. 1 , 13 .

Herrlichkeit hebbt de himmliſchen, 51. Seht , ik will ju en Geheemnis

un en anner de irdiſchen . ſeggen : Wi ward nich ad ent

41. En annern Schien hett de ſlapen, awer wi ward ad ver

Sünn, en annern Schien hett de wandelt warrn. 1. Theff. 4 , 16 .

Maand, en annern Schien hebbt 52. Un dat mit eenmal in een

de Steerns, denn een Steern ömer- Ogenblick to de Tied vun de leßt

bütt den annern an Herrlichkeit. Baſun.an Herrlichkeit. Baſun. Denn de Baſun ward

42. So of in de Uperſtahung hört warrn , un de Doden ward

vun de Doden. Seid ward wat upſtahn unverweslich un wi ward

Verweslich is , un upſtahn ward verwandelt warrn .

wat Unverweslich is . Matth. 24, 31. 1. Theff. 4 , 16.

43. Seid ward in Unehr un 53. Denn düt Vermesliche mutt

upſtahn ward in Herrlichkeit. Seid antrecken dat Underwebliche, un

ward in Swachheit un upſtahn düt Starpliche warb antrecken de

ward in Kraft. Phil. 3, 20. 21. Unſtarplichkeit .
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1

54. Wenn awer düt Verwesliche wenn ik dördh Macedonien tredk,

ward antreden dat Unverwesliche denn dörch Macedonien warrik

un düt Starpliche ward antrecken trecken . Apoſt. 19, 21 .

de Unſtarplichkeit, denn ward erfüllt 6. Bi ju awer warr iť vellicht

warrn dat Wort, datſchreven ſteiht: blieven op den Winter hendörch,

3ef . 25, 8.
up dat ji mi begleiten doht, wo

55. De Dod is verſchluckt vun ik bentrecken warr.

den Sieg . Dod, wo is din Stachel? )" 7. gk will ju nu in Vörbigahn

Höl, wo is din Sieg ?
nich ſehn, denn ik höp, ik wull

56. Awer den Dod ſin Stachel en die lang bi ju blieven, ſo

is de Sünd, de Sünd ehr Kraft de HErr dat tolett. Apoft. 18, 21.

awer is dat Geſek. Röm . 7, 13.
8. Ik warrawer to Epheſus

57. GOtt awer ſi Dank, de blieven bet na Pingſten. kap. 16,32.

uns den Sieg geven hett dörch
9. Denn mi is en grot Döhr

unſen HErrn Jeſus Chriſtus .
upmakt de veel Frucht bringen

1. Joh. 5 , 4.

58. Darum , leeve Bröder, meſtdeiht un ſünd veel Wedderſakers dar.

faft, unbeweglich un nchmt ümmer) 10. Wenn Timotheus kamen deiht,

to in den HErrn Sin Wark, wiel lo leht to, dat he ahn Bangigkeit

ji weten doht, dat ju Arbeit in bi ju blift, denn He bedrift den

den HErrn nich umſünſt is
HErrn Sin Warkſo as ik. Phil.2, 20.

Kol. 1 , 23, 2. Chron. 15, 7. 11. Lat Nümß em verachten.

Dat 16. Kapitel.
Geft em dat Geleit in Freden,

dat he to mi kamen kann, denn

1. Mat nufat nu awer de Stüer ik töv up em mit be Bröder.

för de Hilligen angeiht, 12. Vun Apollo , den Brober,

as it in de Gemeenen vun Ga- icült ji weten, dat iť em heel

latien dat anordnet hef, ſo doht veel vermahnt hef, dat he mit de

ji dat ok. Apoft. 11, 29. Möm. 12, 18, Bröber na ju hen kamen ſchull,

2. An jeden Sabbath lat Jedereen un dat weer frielich ſin Will nich,

mant ju torügleggen un ſammeln ,dat he nu keem ; he ward awer

wat em gud dünken deiht, up dat kamen, wenn em dat paſſen deiht.

nich, wenn ik kam, denn eerſt de
13. Paſt gud up , ſtaht faſt in

Stüer to ſammelt warrn brukt .
den Gloven , weſt männlich un weſt

3. Wenn ik awer dar ankamen ſtark ! Kap. 15, 34. Mattth. 24,42.25, 18 .

bün , will ik de, weke ji dörch Brev
14. Lat all ju Ding in de Leev

darto empfehlen doht, ſchicken, dat
geſchehn!

ſe ju Woldaht na Jeruſalem bringen
15. Ik vermahn ju awer, leeve

mögt. 2. Cor. 8 , 16. 19.

Bröder, Ji kennt den Stephanus

4. Wenn ſik dat awer lohnen fin Hus, dat dat de Eerſtling in

deiht, dat ik of henreiſen doh, Achaja is un dat ſe fit ganz in

ſchüllt ſe mit mi reiſen.
de Hilligen ehr Deenſt ſtellt hebbt.

5. It will awer to ju kamen , Kap. 1 , 16. Röm. 16, 5 .
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16. Up dat ok ji ſon Lüd unner: | ju unner enanner mit den billigen

dahn ſünd un Ale be mitwirken Ruß. Röm . 16 , 16 .

un arbeiten doht. Phil. 2, 80. 2. Cor. 13, 12. 1. Theff. 5, 26. 1. Pet. 5, 14 .

21. Ik, Paulus, gröt ju mit
17. It freu mi daröwer, dat

Stephanus, FortunatusunAchaicus
min Hand. Rol. 4, 18. 2. Theff. 3, 17.

22. So Jemand den HErrn
hier fünd , wiel ik ju nich hier
harr, ſünd ſe in ju Stä treden . JEfus nich leev hett, de íchau fien

Anathema , Maharam Motha (ver:
2. Cor. 11 , 9.

18. Se hebbt min un ju Geiſt flucht, de HErr tummt!)
23. Den HErrn JEſus Chriſtus

erquickt. Erkennt dat nu an.
õin ºngo Def mit iu ! Rõm. 16, 24 .

1. Theff. 5 , 12.

19. De Gemeen in Aſien gröt in Chriſtus Jeſus. Amen.
24. Min Leev weſ mit ju all

ju . Aquila un Priscilla jamt de

Gemeen in ehr Hus, gröt'ju in De eerſte Epiſtel an de Corinther,
den HErrn . ſchikt vun Philippi, dördh Ste

Apoft. 18, 2. 18, 26. Röm . 16, 5. phanus un Fortunatus un Achai

20. Ale Bröders gröť ju . Gröt’ cus un Timotheus.

De anner Epiftel Pauli an de Corinther.

Paulus,

Dat 1. Kapitel. hand Bedröfnis, mit den Troſt,

1 . aulus, en Apoſtel JEfu mit den wi vun GOtt tröſt warn.

Chriſti dörch GOtt Sin 5. Denn ebenſo as wi veel vun

Willen , un Broder Timotheus, Chriſtus Sin Lieden hebbt , ſo

an GOtt Sin Gemeen to Corinth, ward wi ok dörch Chriſtus rieklich

ſamt alle Hilligen in ganz Achaja. tröſtet . Pſ. 34, 20. 94, 19.

1. Cor. 1 , 1 .

2. Gnad weſ mit ju ,unFreden 6. Wihebbt awer Bedröfnis oder

vun GOtt unſen Vader un den Troſt, ſo geſchüt dat ju to gud.

HErrn JEſus Chriſtus.
Is dat Bedröfnis, ſo geſchüt dat ju

Röm. 1, 7. 1. Cor. 1 , to Troſt un Heil, wat för en Heil

3. Lavt weſ GOtt , un ung fik bewieſen beiht, wenn ji mit

HErrn JEſus Chriſtus Sin Vader, Geduld lieden doht, dermaten as

de Vader vun de Barmhartigkeit wi lied. Jo dat Troſt, ſo ge

un GOtt vun allen Troſt. ſchüt dat ju ok to Troſt un to

Eph.1 , 3. 1. Pet. 1 , 8. Röm. 15, 6. Heil. Kap. 4 , 16. 17.

4. De uns tröſten deiht in a 7. Un unſ Hoffnung ſteiht faſt

unſ Bedröfnis , up dat wi ok för ju , dewiel wi weet, dat ſo as

tröſten künnt de dar ſünd in aller- lji Deel hebbt an de Lieden, ſo

3.
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ward wi of Deel hebben an den 15. Un in fon Toverſicht dach

Troſt. 2. Theff. 1 , 4. 7 . iť dat leşte Mal na ju hen to

8. Denn wi wüllt ju nich ver- kamen, up dat ji noch enmal en

ſwiegen, leeve Bröder, unſ Be- Wolbaht kriegen doht,

dröfnis, de wi in Aſien hatt hebbt, 16. Un ik förch ju Stadt na

wo wi öwer alle Maaten beladen Macedonien reiſen dä un wedder

weern un mehr as wi dregen kunnt, ut Macedonien na ju hen teem

ſo dat wi dachen, dat weer mit un dat ji mi na Judäa hen

uns vörbi, Apoft. 19, 23. bringen dän.

9. Ja , mi harrn uns ſogar 17. Bün iť awer lichtfardig weſt,

fülbſt dat Dodesordeel ſpraken . as ik mi vörnehmen dä, al düt

Dat geſcheeg awer darum, dat wito dohn ? Oder ſünd min An

unſ Vertruen nich up uns fülvſt |ſläg fleeſchlich ? Up keenen Fall,

ſetten dän , ſonnern up den GOtt, ionnern bi mi is ja Ja, un Nee

i de de Doden upweckt, is Nee .

10. Weke uns dun ſon Dod 18. Awer GOtt is tru, dat unſ

erlöſt hett un noch däglich erlöſen Wort an ju nich Ja un Nee weſt

deiht un wi höpt up Em , He ward is. 1. Cor. 1 , 9 .

uns ok in Tokunft erlöſen. 19. Denn GOtt Sin Söhn,

2. Tim . 4, 18. JEſus Chriſtus, de manť ju vun

11. Dörch de Hülp vun ju Ge- uns predigt is pun mi un Sil

bede för uns, up dat öwer uns, vanus un Timotheus, de weer

för de Gav, de und geven is , nich ja un Nee , ſonnern de

dörch veele Perſonen veel Dank weer Ja in Em .

ſeggt ward .
20. Denn all Gotts -Toſagen ſünd

12. Denn unſ Ehr is de,nämlich, Ja un ſünd Amen in Em, GOtt

dat Tügnis vun unſ Geweten, ton lof förch uns .

bat mi in Eenfoltigkeit un göttliche 21. Gott awer is dat, de uns

Gerechtigkeit, ' nics in fleeſchliche Faſt makt hett jammtjuin Chriſtus
Klokheit, ſonnern in GOtt Sin

un uns ſalvt hett .
Gnad up de Welt wandelt hebbt,

1. Cor. 1 , 8. 1. Bet, 5, 10.

beſonners awer bi ju .

Ebr. 18, 18. Matth. 10, 16. | 2
22. De uns verſeegelt un in

13. Denn mi ſdhrievt iu Nics GGiſt geven hett .
unſ Harten bat Handgeld, den

.
anners as wat ji füloſt leſt un

Röm. 8, 16. Eph. 1 , 14.

recht finnen doht . Jk höp awer,

ji warð ung ok bet an dat End
Dat 2. Kapitel.

as ſon finnen, wi ji uns ton Deel

funnen hebbt. 23. Jť rop awer GOtt an ton

14. Denn wi fünd ju Ehr, cbenſo Tügen up min Seel, dat it, um

as ok ji unſ Ehr up den HErrn ju darin to ſchonen, nich wedder

JEſus Sin Dag ſünd. Kap. 5, 12. na Corinth kamen bün. Möm . 1 , 9 .
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24. Nich as wenn wi Herren ob ji de Prod beſtaht, ob ji in

weern öwer ju Gloven, ſonnern allen Stücken gehorſam ſünd.

wi ſünd Helpers an ju Freud ;
Kap. 7, 15 .

denn ji ſtaht in den Gloven .
10. Wokeen ji awer wat vergeven

1. Pet. 6, 3 .
doht, den vergev ik ok. Denn of

Kap. 2, v . 1. Ik denk awer
it, wenn ik Jemand wat vergeven

ſo bimi, dat ik nich nochmal in dob,datverge iť wegen ju, an

Trurigkeit na ju hen kamen sä. Chriſti Stä.

2. Denn wenn ik ju trurig maken warð vun den Satan.
11. Up dat wi nich ömervordeelt

Denn wi

doh, wokeen is dar awer, de mi weet wol, wat he in den Sinn

wedder vergnögt mak, abn de dar
hett . Lut. 22, 31.

dördh mi bedrövt ward ?
12. As ik awer na Troas keem,

3. Un datſülvige hef ik ju ſchreven, dat Evangelium vun Chriſtus to

dat ik nich, wenn iť kamen dä, predigen, un mi en Döhr upmakt

trurig ſien muß , öwer de, öwer war in den HErrn ;

weke iť mi egentlich freun ſchull. Apoft. 14, 27. 16, 8.

Tomal ik vun ju Ad öwertügt 13. Harr ik keen Nuh in min

bün , dat min Freud ju all Freud Geiſt , as iť Titus, min Broder,

weſen deiht. Kap. 12, 21 . nich dar finnen dä, Fonnern ik

4. Denn ik ſchrev ju in grote nehm Afſchied vun ſe un trock na

Bedröfnis un Hartensangſt, mit
Macedonicn .

veel Thranen, nich dat ji bedröft 14. Awer GOtt ſi Dank, de

warrn ſhüllt, ſonnern up dat ii uns alltied den Sieg gift in Chriſtus

de Leev erkennen dobt, de ik be- un apenbart öwerall den Geruch

ſonners to ju hef .
vun ſin Erkenntnis dörch uns .

5. Wenn awer Jemand en Bel 15. Denn wi fünd vör Gött

dröfuis anricht hett , de hett nich warð un mant' de, de verlarn gaht.
en gude Geruch mank de, de ſelig

mi bedrövt, ahn ton Deel, up dat

ik nich em beſchweren doh, ju Au .
16. För düſſe en Geruch vun

den Dod to den Dod , för de

6. Dat is awer nog, dat de- annern awer en Geruch pun dat

ſülvige vun Veele ſo ſtraft is ; Leven to dat Leven . Ún wokeen

7. Dat ji em vun nu af an döcht darto ? Rap. 3, 5. 6.

deſto mehr vergeven un tröſten 17. Denn wi ſünd nich as weke

doht, up dat he nich in allto grote vun de, de GOtt Sin Wort ver

Trurigkeit verfalln deiht . Gal.6,1. fälſchen doht, ſonnern as ut Klar

8. Darum vermahn ik ju, dat heit un as utGOtt, vör GOtt,

ji de Leev an em bewieſen doht.
red wi in Chriſtus.

1. Cor. 16, 14. Dat 3. Kapitel.

9. Denn darum hef ik ju of 1 .

Fangt
angt wi denn all wedder

ſchreven, up dat iť erkennen dob , an, vun uns grot to
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ſpreken ? Oder brukt wi as weke, Klarheit hett, wa veel mehr mutt

Empfehlungsbrev an ju oder dat Amt , dat de Gerechtigkeit

Empfehlungsbrev vun ju ? predigt, unutſpreklichunutſpreklich Klarheit

Kap. 5, 12 . hebben ! Röm. 1 , 17. 3, 21 .

2. Ji ſünd unſe Breef in unſ 10. Denn ok dat Deel, dat ver

Hart ſchreven, de erkennt un leſtklärt weer, is nich för Klarheit

mard vun alle Minſchen.
to achten gegen düſſe unutſprekliche

3. De ji apenbar warn ſünd, Klarheit.

dat ji en Breef vun Chriſtus ſünd, 11. Denn wenn dat Klarheit

dörch unſ Predigtamt fardig makt harr, dat dar uphörn deiht, wa

vun uns ſchreven, nich mit veel mehr ward dat Klarheit hebben,

Blad, ſonnern mit den lebendigen dat blift .

GOtt Sin GEiſt, nich up ſtenern 12. Wiel wi nu ſon Hoffnung

Tafeln, ſonnern in de fleeſchigen hebbt, gaht wi mit grote Friemoth

Tafeln vun dat Hart. Jer. 31 , 83. to Wark, v. 4. Eph. 6, 19.

4. Son Vertruen awer hebbt wi 13. Un boht nich as Moſes,

to GOtt, dörch Chriſtus.
de de Dek för ſin Angeſicht hung,

3oh. 14, 6 . dat de Kinner Israel nich anſehu

5. Nich dat wi düchtig ſünd vun hulln dat End vun dat, de ver

uns fülbſt mat to denken, as ut geiht; 2. Moj. 34. 33. 35 .

uns fülvſt, ſonnern dat wi düchtig) 14. Sonnern ehr Sinn' ſünd

ſünd, is vun GOtt. Kap. 2, 16. verſtođt. Denn bet up den hütigen

6. Weke of uns düchtig makt Dag blift deſüldige Deť unupdeckt

hett, dat Amt to föhrn vun dat öwer dat ole Teſtament, wenn ſe

nie Teſtament, nich vun den Bok- dat leſt, weke nu in Chriſtus

ſtaven, ſonnern vun den GEiſt. wegtrocken ward. Jeſ. 6, 10 .

Denn de Bokſtav ſleiht dod, awer 15. Ja bet up den hütigen Dag,

de GEiſt makt lebendig . Joh . 6, 63. wenn Moſes leſt ward , hangt de

7. Wenn nu awer dat Amt, Dek öwer ehr Harten.

dat dörch de Bokſtaven dod makt 16. Wenn ſe ſit awer bekehren

un in de Steen ingravt is, Klar- dän to den HErrn, ſo ward de

heit harr, ſo dat de Kinner Israel Dek afdahn . Röm. 11 , 23. 26 .

nich Moſes ſin Angeſicht anſehn 17. Denn de HErr is de GEiſt.

kunnen wegen de Klarheit vun fin Wo awer den HErrn Sin GEiſt

Angeſicht, de doch uphörn deiht: is, dar is Frieheit . 30h . 4 , 24.

2. Mob. 34, 30.
18. Nu awer ſpegelt ſik in uns

8. Wa veel mehr Klarheit mutt at den HErrn Sin Klarheit mit

doch dat Amt hebben , dat den updeckt Angeſicht, un wi ward

GEiſt geven deiht ! Gal. 3, 14 . verklärt in datſülvige Bild, pun

9. Denn wenn dat Amt, dat een Klarheit to be anner, as vun

de Verdammnis predigen deiht, den HErrn, de de GEiſt is .
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Dat 4. Kapitel. mi ward nich verlaten . Wi ward

dal drückt, awer wi kamt nich um.

1. Darum, bewiel mi ſo en
Amt hebbt, nadem uns

Pf. 37, 24. 33 .

Barmhartigkeit wedderfahrn is , ſol 10. Un dregt nu altied den

ward wi nich möd ;
HErrn JEſus Sin Starven an

Kap. 3, 6. 1. Cor. 7, 26. unſen Lief, up dat ok den HErrn

2. Sonnern meed of heemlich Sin Leven an unſen Lief apenbar

Schand un gaht nich mit Schalk: ward.
Röm. 8, 17.

heit um, fälſcht ok nich GOtt Sin 11. Denn wi, de wi leven doht,

Wort, ſonnern dörch Apenbarung ward ümmerto in den Dod geven,

vun de Wahrheit bewieſt wi uns um JEſus willn , up dat of Jeſus

gegen alle Minſchen ehr Geweten Sin Leven apenbar ward an unſ

vör GOtt. 1. Theff. 2 , 5 . ſtarplich Fleeſch. Pſ. 44, 23.

3. Jo nu unſ Evangelium to 12. Darum is nu de Dod mächtig

deckt, ſo is dat in de, de verlarn in uns, awer dat leven in ju.

ward, todeckt. 1. Cor. 1 , 18.
1. Eor. 4, 9.

4. Bi weke düſſe Welt ehr GOtt 13. Wiel mi awer denſülvigen

de Unglövigen ehr Sinn verblendt Geiſt un den Gloven hebbt (as

hett , dat ſe nich ſeht dat helle ichreven ſteiht: Ik glov, darum

Licht vun dat Evangelium vun red ik) ſo glovt wi ok, darum ſo

Chriſtus Sin Klarheit, weke is red wi ok, Pf. 116, 10 .

GOtt Sin Ebenbild . Ebr. 1. 8. 14. Un weet, dat de, de den HErrn

5. Denn wi predigt nich und JEſus hett upwe& t, uns ok up

ſülvſt, ſonnern Jeſus Chriſtus, wecken warð dörd; JEſus un ward

dat He de HErr is, wi awer ju uns vör Sik kamen laten , toſamen

Knechts , um JEſu willn. Rap. 1 , 24. mit ju .
Apoft. 8 , 15 .

6. Denn Gott, de dat licht ut
15. Denn al düt geſchüt wegen

de Düſternis herutſchienen let, beliu , up dat de unutſprekliche Gnað

hett en hellen Schien in unſ' Harten dörch dat Dankſeggen vun Veele

geven, up dat dörch uns deKenntnis GOtt rieklich prieſen deiht.

vun GOtt Sin Klarheit in JEſus
Röm. 5 , 15.

Chriſtus lüchten dob .
16. Darum ward wi nich möd,

1. Moj. 1 , 3. 2. Bet. 1 , 19. ſonnern wenn ok unſ' utwendig

7. Wi hebbt awer ſo en Schat Minſch vergahn deiht , ſo ward

in Steen-Fät, up dat de unut- doch de inwendige vun Dag to

ſprekliche Kraft ut GOtt ſien ſchall , Dag verniet . 1. Bet. 4, 1. Eph . 3 , 16 .

un nich vun uns. Kap. 5 , 1 . 17. Denn unſe Bedröfnis, de

8. Wi hebbt öwerall Bedrängnis, vergänglich un licht is , ſchafft en

awer wi fürcht uns nich. Uns ewige un öwer alle Maten wich

is bang, awer wi verzagt nich. tige Herrlichkeit, Röm . 8, 18.

Nap. 1, 8. 7, 5. 18. För uns, de wi nich ſeht

9. Wi hebbt Verfolgung, awer | up dat Sichtbare, ſonnern up dat
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Unſichtbare. Denn wat ſichtbar is , 10. Denn mi möt all apenbar

is vergänglich, wat awer unſichtbar warrn vör Chriſtus Sin Richter

is, dat is ewig. Röm 8, 24. 25. ſtohl, up dat Jedereen kriegen deiht,

ſo as he handelt hett bi Liefs

Dat 3. Kapitel. leven ; mag dat gud oder ſlecht

1. W weet awer, wenn unſ fien.
irdiſche Hus, düſſe Hütt Apoft. 17, 31. Röm . 2, 6. 14, 10 .

afbraken Ward , dat wien Bu 11. Wiel wi nu wecten doht,

hebbt, vun GOtt upbut, en Hus, dat de Herr to fürchten is, öwer

nich mit Hann makt, dat ewig is tügt wi de Lüd , awer GOtt ſünd

in den Himmel.
wi apenbar. Ik höp awer dat

Hiob 4 , 19. 2. Pet. 1, 13. 14. Joh. 14, 2. wi ok in ju Geweten apenbar ſünd.

2. Denn in düſſe Hütt lengt wi Hiob 31 , 23 .

na unſ Hüſen , de vun bon
12. Dat wi uns nich all wedder

Himmel is un nns verlangt, dar- lavt, ſonnern ju en Orſak gevt,

mit öwerkled to warrn. Röm . 8, 23 . vun uns grottoſpreken, up dat ji

3. Vörutgeſett nämlich, datwi all hebbt to laven gegen de , de fik

hier bekleed un nich nakt befunnen na dat Anſehn grot makt un nich

ward . na bat Hart. Kap. 3 , 1.

4. Denn ſo lang wi in de Hütt 13. Denn doht wi to Veel, ſo

ſünd, lengt wi un ſünd beſwert, soht wi dat Gott, ſündwimäßig,
wiel wi leever nich uttrocken warn |io ſünd wi för ju mäßig.

wulln, ſonnern öwerkleed warrn, up Kap. 11 , 16 , 17 .

dat , wat ſtarplich is , vun dat 14. Denn de Leev to Chriſtus

Leven perſluct ward .
brängt uns ſo, ſiet wi davör holt , dat

Weish. 9, 15. 1. Cor. 15 , 53.
5.De awer to datſüldige uns farig wenn Een för Alle ſtorven is , ſo

Ebr. 2, 9 .

makt hett , dat is Gott
, de uns fünd ſe ad ſtorven.

bat Handgeld, den Geiſt geven hett . 15. Un He is darum för Au

Kap. 1, 22. Röm.8, 16. 28. Eph. 1 , 18. 14. ſtorven, up dat de, de dar Yevt,

6. Wi ſünd awer alltied getroſt vun nu af an nich ſił ſülvſt levt ,

un weet dat, ſo lang wi in den ſonnern för den, de för ſe ſtorven

Lief wahnen doht , ſo gabt wi un upſtahn is .

fern vun den HErrn.
1. Tim. 2, 6. Röm. 14, 7.

7. Denn wi wandelt in den 16. Darum vun nu af an kennt

Gloven un nich in dat Sehn. wi Nüms na dat Fleeſch, un wenn

8. Wi ſünd awer getroſt un hebbt wi of Chriſtus fennt hebbt na

veel mehr Luſt, ut den lief to bat Fleeſch, ſo kennt wi Em doch

wannern un to Hus to fien binu nich mehr.

den HErrn. Phil. 1, 23. 17. Darum is Jemand in Chri

9. Darum beflietigt wi uns ok, ítns , ſo is he en nie Kreatur, dat

wi ſünd to Hus, oder wi wannert, Dle is vergahn , Allns is nie warn.

dat wi Em wolgefallt. Þf. 39, 18. Röm. 8 , 1. 10. Jef. 43, 19. Offenb. 21 , 5 .

21
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18. Awer all dat vun GOtt, 5. In Släg, in Gefängnis, in

de uns mit Em ſülbſt verſöhnt Uprohr, in Arbeit, in Waken, in

hett dörch JEſus Chriſtus, un dat Faſten, Rap. 11 , 23. 27.

Amt geven hett, dat de Verſöhnung 6. In Keuſchheit, in Erkenntnis,

predigen deiht . Röm. 5, 10. in Langmoth, in Fründlichkeit, in

19. Denn GOtt weer in Chriſtus den heiligen GEiſt, in ungefarvte

un verſöhnte de Welt mit Em Leer, 1. Tim. 4, 12.

fülvſt un rekent ehr ehr Sünden 7. In dat Wort vun de Wahr

nich to , un hett mank uns upricht heit, in de Kraft vun GOtt, dördh

dat Wort vun de Verſöhnung. de Gerechtigkeit ehr Waffen , to

Röm. 8, 24, 25. rechten un to linken Hand.

20. So ſünd wi nu Botſchafters 1. Cor . 2, 4 .

an Chriſtus Sin Stell,denn GOtt 8. Dörch Ehr un Sand, dörch
vermahnt dörch uns ; ſo bed wi ſlechte Gerüchte un gude Gerüchte,

nu an Chriſtus Sin Stell : Latas de Verföhrers un doch wahr

ju verſöhnen mit GOtt. Jeſ. 52, 7. haftig ;

21. Denn He hett den, de vun
9. As de Unbekannten uu doch

keen Sünd wuß, för uns to Sünd bekannt; as de Starvenden un

makt, up dat wi warn in Em füb, wi levt, as de , weke tüchtigt

de Gerechtigkeit, de vör Gott ſünd un doch nich dod makt ;

gelln deiht 1. Pet. 2, 22. Gal. 3, 13.
10. As de Trurigen , awer ümmer

Kol. 1 , 14. Eph. 1 , 6. 7. Phil. 3, 9. vergnögt, as de Armen, awer de

doch Veele rieť makt, as de Nicks

Dat 6. Kapitel, hebbt und doch Auns hebbt.

11. O ji Corinthers ! unſ' Mund

1. Wi vermahnt ju awer ashett ſit to ju updahn, unſ Hart
Mithelpers, dat ji nich is getroſt.

ahn Nußen GOtt Sin Gnad krigt. 12. För uns brukt ji nich bang

Rap. 5 , 20. 1. Cor. 3, 9. to ſien . Dat ji ju awer ängſten

2. Denn He ſprickt: Ik heb di doht, dat doht ji ut gude Mee

in de angenehme Tied erhört un nung vun Harten.

hef di an den Dag vun dat Heil hul- 13. Ik reð mit ju as mit min

pen . Seht , nu is de angenehme Kinner, up dat ji ju of ſo gegen

Tied, nu is de Dag vun dat Heil . mi ſtellen un getroſt ſien doht.

Jeſ. 49, 8. lut. 4, 19. 21 . 1. Cor. 4 , 14.

3. Lat uns awer Nüms irgend 14. Trect nich an dat fremd

en Anſtot geven, up dat unſ Amt Joch mit de Unglövigen, denn

nich läſtert ward ; wat hett de Gerechtigkeit to dohn

4. Sonnern in all Ding lat mit Ungerechtigteit ?

uns uns bewieſen as GOtt Sin 15. Woans paſt Chriſtus to

Deeners in grote Geduld, in Be- Belial? Oder wat hett de Glövige

dröfnis, in Noth, in Angſt, mit den Unglovigen to dohn ?



2. Corinther 6. 7 . 311

16. Wat hett GOtt Sin Tempel ſkeemen, harr uns Fleeſch keen Ruh,

gemeen mit de Gößen ? Ji awer ſonnern allerwegens weern wi in

ſünd den lebendigen GOtt Sin Bedröfnis, üterlich Striet, inwennig

Tempel, as GOtt denn ſpriđt : Furcht.

It will in ſe wahnen un in ſe 6. Awer GOtt, de de Geringen

wandeln un will ehr GOtt ſien tröſten deiht, de tröſt uns dörch

un ſe ſchüllt min Volk ſien. Titus ſin Ankunft. Kap. 1 , 3. 4.

1. Cor. 3 , 16. 3. Moj. 26 , 12. 7. Nich alleen awer dörch Titus

17. Darum gaht rut pun ſe un ſin Ankunft, ſonnern ok dörch den

ſonnert ju af, ſprict de HErr, Troſt, womit he tröſt weer an

un rögt Nicks Unreines an , ſo ju un verkündig uns ju Verlangen,

will it ju annehmen, ju Weenen , ju Iver um mi, ſo

Jef. 48, 20. 52, 11. Offenb. 18, 4. dat ik mi noch mehr freun dä.

18. Un ju Vader ſien , un ji 8. Denn dat ik ju fördy den

ſchüllt min Söhns un Döchter Breef hef trurig makt, is mi nich

ſien , ſpriđt de allmächtig vérr. leeb, fülbſt wenn mi dat ok lecó

Jer. 31, 1. 9. 33. 32, 38 . weſt weer, wiel ik ſeh dat de Breef

ju man en lütte Wiel bedrövt

Dat 7. Kapitel. hett ; Kap. 2, 4 .

9. So freu ik ini doch nu, nich

1. Dewiel wi nu ſo enTofag daröwer, dat ji bedrövtwarn fünd,
hebbt, min Leevſten, ſolſonnern dat ji bedrövt warn ſünd

lat uns uns vun alle Placen anto de Reu. Denn ji ſünd göttlich

dat Fleeſch un den Geiſt rein maken warn , up dat ji vunnns jo keen

un fortfahrn mit de Hilligung in Schaden irgenwo annehmen doht .

de Furcht vun GOtt. 10. Denn de göttlich Trurigkeit

2. Nehmt uns up , wi hebbt wirkt to de Seligkeit , cn Reu, de

Nüms wat to Leed bahn, wi hebbt Nüms reuen deiht ; de Welt ehr

Nüms wat to nah dahn, wi hebbt Trurigkeit awer wirkt den Dod.

Nüms ömervorbeelt. 11. Seht, dat ji göttlich bedrövt

Stap. 12, 17. Apoft. 20, 33 . warn ſünd, wat för en Fliet hett

3. Jť ſegg düt nich ju to ver- dat in ju wirkt, darto Verant

bammen, denn ik hef wieder baben wordung, Torn, Furcht, Verlangen,

ſeggt, dat ji in unſ ' Harten ſünd, Sver, Rach! Ji hebbt ju bewieſt

mit to ſtarven un mit to leven . in all Stück, dat ji rein ſünd an

Kap. 6 , 11–13. düſſe Saf.

4. Ik red mit grote Freudigkeit 12. Darum , obgliek ik ju ſchreven

to ju , ik rühm awer veel in ju , ik hef, ſo is dat nich geſchehn wegen

bün erfüllt mit Troſt, ik bün den , de beleidigt hett, of nid wegen

öwerriek in Freud, bi allunſ Den, de beleidigt is, ſonnern darum,

Bedröfnis. Bhilem . 1. 8 . dat apenbar ward ju Jver vör

5. Denn as wi in Macedonien uns unner ju bi GOtt.

21 *
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13. Darum ſünd wi-tröſt warn ,! 6. Dat wi Titus vermahnen

wiel ji tröſt ſünd . Unutſpreklich muſſen, up dat he, as he vorher

mehr hebbtwi uns awer noch anfungen harr, ſo ok mank ju ſon

freut öwer Titus fin Freud, denn Woldant utrichten ſchull.

ſin GEiſt is erquickt an ju Au . 7. Awer ſo as ji in au Stück

14. Denn wat ik vör em pun riek ſünd, in den Gloven, in dat

ju rühmt hef , darmit bün ik nich Wort un in de Erkenntnis un in

to Schanden warn , denn ebenſo allerhand Fliet un in ju Leev to

as Auns wahr is , dat ik mit ju uns , ſo makt, dat ji of in düſſe

redt hef, ſo is of unſ Ruhm bi Wolbaht riek ſünd .

Titus wahr warn . 8. Ik legg düt nich, as wul ik

15. Darum is ſin Toneegung iu wat befehln, ſonnern wiel Anner

to ju noch veel gröter, wenn be ſo flietig ſünd , pröv ik ju Leev,

an all ju Gehorſam denkt, woans ob ſe vun de recht Urt is .

ji em upnahm hebbt mit Furcht 9. Denn ji kennt unſen HErrn

un Bewern . Kap. 2, 9. Jeſus Chriſtus Sin Gnad, dat,

16. Jt freu mi, dat ik mi in obgliek He riek is , war He doch

Allus up ju verlaten kann . arm wegen ju , up dat ji dörch

Sin Armoth riek wörd .

Dat 8. Kapitel.
Zach . 9, 9. Matth. 8, 20. lut. 9, 58.

1 . Yk doh ju kund, leeve Bröder, 10. Un ik gev ju min Meenung
Itd

GOtt Sin Gnad , de hiervun . Denn dat deent ju, de

geven is in de Gemeenen in Mace- ji anfungen hebbt vör en Jahr

donien . Röm. 15, 26. all, nich alleen dat Dohn, ſonnern

2. Denn ehr Freud weer dar ok dat Wolln.

unutſpreklid ), as ſe dörch veel Be- 11. Nu awer vullbringt ok dat

dröfnis verſöcht weern . Un ob - Dohn, up dat ſo as ji geneegt

glick ſe heel arm weern, hebbt ſe ſünd to woln, ſo ſied of gencegt

doch ricklich geven in all Eenfoltig- to geven vun dat wat ji hebbt.

feit . 12. Denn wenn een willig is ,

3. Denn na all ehr Vermögen ſo is he angenehm na dat wat

(dat betüg it), un ſülvſt öwer ehr he hett, nich na dat , wat he nich

Vermögen weern ſe willig. bett , Spr. 3, 28. Mart. 12, 43.

4. Un flehten uns mit veel To- 13. Jk meen nich, ji ſhullt düt

reden an, dat wi de Woldaht un dohn, up dat de annern nog hebbt

Gemeenſchaft vun de Unnerſtüttung un ji darot, ſonnern up dat ji

för de Hilligen annehmen ſchuln. Al wat hebbt.

Rap. 9, 1. Apoſt. 11 , 29. 14. So ſchall ju Öwerflot ehr

5. Un nich, as wi höpen dä’n, Mangel deenen in düſſe düre Tied,

ſonnern ömergeven ſit fülbſt toerſt up dat of ehr Öwerflot naher ju

den HErrn, un naher uns, dörch Mangel to gud kamen doh un

GOtt Sin Willen, ſik dat ſo utglieken deiht . Kap. 9, 12.
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15. As ſchreven ſteiht: De Veel |ju Leev un vun unſ Ehr vun ju,

ſammeln deiht hett doch Nicks an düſſe, ok öffentlich vör de

öwerflödig, un de wenig ſammeln Gemeenen. B. 9. Kap. 7, 14

deiht hett doch keen Mangel.

1. Moj. 16, 18. Dat 9. Kapitel.

16. GOtt awer ſi Dank, de ſon

Fliet an ju in Litus fin Hart
1 .

Da
enn vun jo en Stüer,

geven hett . Kap. 9, 15. 1. Cor. 15, 57 .
de för de Hilligen ge

17. Denn henchm twar delſchüht, bruť ik ju nich wieder to

Kap. 8, 4. 20.Vermahnung an, awer wiel hejo litrieven.

flietig weer, is he vun fik fülbſt 2. Denn ik kenn ju guden Willn,

na ju hen reiſt. weken ik rühm bi de ut Macedonien

18. Wi hebbt awer en Broder un ſegg : Achaja is vör een Jahr

mit em ſchickt, de dat Loj hett all bereit weſt. Un ju Viſpill hett

an dat Evangelium , dörch allo
Veele anreizt. Kap. 8, 19.

Gemeenen . 3. Ik hef awer düß Bröder darum

19. Nich blot awer dat, ſonnern ſchickt, dat nich unſ Ruhm vun

he is ok verordnet vun de Gemeen ju tonicht warr in dat Stück, un

mit uns to reiſen mit düſſe Gav, dat ji bereit fünd, ſo as iť vun

weke dörch uns utricht ward, den ju ſeggt hef:

HErrn to Ehr un to lof vun ju ! 4. Up dat nich, wenn de ut

guden Willn. Sal. 2, 10.
Macedonien mit mi keemen un

20. Un verhöden, dat uns nidh ju unbereit funnen , wi (nich to

Jemand öwel nareden kann wegen leggen ji) to Sdann ward mit

ſon rieke Stüer, de dörd uns ut-lſon Grotſpreken .

richt ward ; 5. Ik hef dat awer för nödig

21. Un ſehn darup, dat Auns anſehn, de Bröder to vermahnen ,

redlich togahn deiht , nich blot vör dat ſe vörut trocken na ju hen,

den HErrn, ſonnern of vör de düſſen tovör verheetnen Segen

Minſchen . fardig to maken , ſo dat dat en

22. Ok hebbt wi mit ſe ſchickt Segen un nichen Knickerie weſen

unſen Broder , vun den wi oft deiht .

ſpört hebbt in veel Stück, dat he 6. Ik meen awer : Wer dar

flietig is, nu awer veel flietiger. knickrich ſei't, de ward of knickrich

23. Un wi hebbt guden Gloven arnen, un wer dar ſei't in Segen,

an ju, dat dat wegen Titus is , de warð ok arnen in Segen.

de min Geſell oder Helpmaat manť Spr. 22, 8.

ju is , oder wegen unſe Bröder, 7. Jedereen na ſin frien Willn,

de Apoſtel ſünd vun de Gemeenen nich mit Weddcrwilln , oder ut

un en Ehr vun Chriſtus . Dwang; denn en fröhlichen Gever

Kap. 7, 13. 12, 18. Röm. 16, 7. hett GOtt leef . 2. Mof. 25, 2 .

24. Gevt nu den Bewics vun 8. GOtt awer kann maken, dat
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allerhand Gnad mank ju rieklich | 2. Ik bä awer, dat ik nich nödig

weſen deiht, dat ji vun allen Dingen hef wenn ik dar bün drieſt to

genog hebbt un rieť ſünd för aller- handeln mit de Toverſicht, dun

hand gude Warke. de ik glov, dat ik ſe hef, um gegen

9. As ſchreven ſteiht: He hett be modig to handeln, de vun uns

utſtreut un geven de Armen, Sin gloven doht, wi wandelt na fleeſch

Gerechtigkeit blift in Ewigkeit. liche Wieſ.

Pf. 112, 9. Spr. 11, 24. 3. Denn wenn wi of int Fleeſch

10. De awer den Seimann Samen wandelt, ſo ſtried wi doch nich

gift, de warð ok eenſtmals dat up fleeſchliche Wieſ' . 1. Tim . 1 , 16.

Brod to Spies geven un ward 4. Denn de Waffen, womit wi

ju Samen mehr warrn un ju Ge- fecht, ſünd nich fleeſchlid ), ſonnern

rechtigkeit ehr Frücht waſſen laten . mächtig vör GOtt, de Feſtungen

Jeſ. 55, 10. Hof. 10, 12. to terſtören. Eph. 6 , 13.

11. Dat ji rieť ſünd in all 5. Womit wi terſtört de An

Ding mit ati Eenfoltigkeit , weke ſläg un al dat Hoge, dat ſik up

dörch nns en Dankſeggung an GOtt ſetten deiht gegen de Erkenntnis

ward . Kap. 1 , 11. 4, 15 . vun GOtt, un womit wi gefangen

12. Denn dat Öwerbringen vun nehmt all Vernunftunner den Ge

düſſe Stüer ſtillt nich blot de horſam gegen Chriſtus ;

Hilligen ehrn Mangel, ſonnern is | 6. Un ſünd bereit to rächen allen

ok unutſpreklich darum, dat Veele Ungehorſam, wenn ju Gehorſam

GOtt dankt för unſen truen Deenſt, erfüllt is.

Kap. 8, 14, Apoft. 8, 20. 1. Cor. 5 , 3-5.

13. Un prieſt GOtt för ju unner- 7. Richt ji na bat Anſehn ?

dähnig Bekenntnis vun Chriſtus Verlett ſit Jemand darup, dat he

Sin Evangelium un för ju een- Chriſtus tohörn deiht, de ſchall of

foltige Stüer an ſe un an Ade, wedder bi ſik bedenken, dat, ebenſo

14. Un för ehr Gebet för ju , as he Chriſtus tohörn deiht, ſo

weke na ju verlangen doht wegen hört wi of Chriſtus to .

GOtt Sin unutſpreklich Gnad in ju . 8. Wenn iť mi nu ok noch mehr

15. GOtt awer weſ Dank för wichtig maken dä mit unſ Gé

Sin unutſprekliche Gav.
walt, de uns de HErr geven bett,

ju to betern un nich to verdarven,

Dat 10. Kapitel. warr ik nich to Schann warrn .

Kap. 12, 6. 1. Cor. 5 , 2. 4 , 5 .

1 . ge awer, Paulus, vermahn | 9. Dat jegg iť awer, dat ji ju

ju dörch Chriſtus Sin nich bedünken lat, as harr ik ju

Sanftmödigkeit un Lindigkeit, de mit min Breef bang maken wult.

ik gegenwärtig mank ju gering 1. Cor. 5 , 9. 11 .

bün, wenn ik awer weg bün, bün 10. Denn de Breev ( ſprekt ſe)

ik drieſt gegen ju. Röm. 12, 1. ſünd ſwar un ſtark, awer de Ge
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genwartigkeit vun den Lief is 18. Denn barmit is Een nich

ſwach un de Red verächtlich. düchtig, dat he ſik ſülvſt lavt,

11. Wer ſo een is , de ſchall be- Tonnern dat de HErr em lavt.

denken, dat ſo aswi ſünd mit Rap . 11. v . 1. Wull doch

Word in de Brecv wenn wi weg Gott, ji heelt mi en beten Dohr:

ſünd, ſo ſchült wi, wenn wi dar heit to gud, doch ji holt mi dat

ſünd, ſien mit de Daht. wol to gud.

Kap. 12, 20. 18, 2. 10. 2. Denn ik iver öwer ju mit

12. Denn wi Sörft uns nich to göttlichen Iver. Denn ik hef ju

de reken oder ſtellen , de fik ſülvſt mit en Mann verlavt , up dat

lavt ; awer wiel ſe fik bi fik füloſt ik Chriſtus en reine Jumfer to

lavt un holt blot vun ſit wat, bringen dä.

verſtaht ſe Nicks. Sap. 8, 1, 6, 12.
3. Moj. 21. 13. Eph. 5, 26. 27.

3. Ik bün awer bang, dat , as

13. Wi awer makt uns nich | de Slang Eva verföhrn dä mit

grot öwer dat Maal, ſonnern blot|ehr Slauheit, ſo of ju Sinn

mit dat Maat vun de Meetſnor, affamen ward vun de Eenfoltigkeit

momit Gott uns dat Maat af- in Chriſtus. 1. Moj. 3, 4. 13.

meeten hett, bet na ju hentokamen.
4. Denn, wenn de, weke to ju

Röm. 12, 8 .

14. Denn wi fahrt nich to wiet, digen deiht
, den wi ju nich predigt

kummt, en annern Chriſtus pre

as wi ju
annern Geiſt

reckt, denn wi ſünd jo of bet hebbt, oder ji en
na ju henkamen mit bat Epan kriegen doht, den și nich kregen

gelium vun Chriſtus.
hebbt, oder en anner Evangelium ,

dat ji nich annahmen hebbt, ſo

15. Un wi ſprekt nich grot vun lat ji ju dat ok wol gefalin.

uns ömer dat Maat in fremde Gal. 1 , 8. 9.

Arbeit un hebbt de Hoffnung, wenn 5. Denn ik hol dat barvör, ik

nu ju Glov in ju wuſſen is , dat bün nich ringer, as de hogen

wi, na unſe Regel wieder kamen Apoſtel ſünd .

wült,
Röm. 15 , 20 . Kap. 12, 11. 1. Cor. 15 , 10. Gal. 2, 6. 9.

16. Un dat Evangelium of de
6. Un wenn ik ok unverſtändig

predigen, de wieder as ji wahnen bün in Reden, ſo bün ikdoch nich
doht un nich grot dohn “mit Sat, unverſtändig in de Erkenntnis.

wat mit fremde Kräftefardigmaktis. Doch iť bün jo allerwärts bi ju

wol befannt.

1. Cor. 2, 1. 2. 13. Eph. 3, 4.

Dat 11. Kapitel.
7. Oder hef ik ſündigt, dat ik

1. Wokeen, awer fit rühmen mi lüttmakt hef, up dat ji grot
deiht, de ſchall ſit öwer wardt ? Denn if hef ju dat Evange

den HErrn rühmen.
lium verkündigt, ahn wat barför

3er. 9, 23. 24. 1. Cor. 1 , 31 . to nehmen. 1. Cor. 9, 12. 18.
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8. Un hef anner Gemeenen be- red ik nich as in den HErrn,

rovt un Sold vun ſe nahmen, dat ſonnern as in de Dohrheit, wiel

ik ju predigen kunn . wi in dat wichtig dohn kamen ſünd.

9. Un as iť bi ju gegenwärtig 18. Wiel Veele vun ſik rühmen

weer, un Mangel harr, ful it doht na dat Fleeſch, wil ik mi

Keen to Laſt (denn min Mangel ok rühmen. Kap. 10, 13. 12. 9 .

helpen de Bröder af, de ut Mace- 19. Denn ji hebbt de Narren

donien keemen ) un bün in all geern, wiel ji klok ſünd.

Stücken ju nich to laſt fulln un 1. Cor. 4 , 10.

will ok noch mi ſo holn . 20. Ji verdregt, wenn ju je

Kap. 12, 13, mand to Knechten makt, wenn ju

10. So gewiß as de Wahrheit Iemand ſchinden deiht, wenn ju

vun Chriſtus in mi is , ſo ichal Semand nimint, wenn ju Jemand

mi düſſe Ruhm in de länner vun troßen deiht, wenn ju Jemand in

Achaja nich nahmen warrn . dat Geſicht ſleit.

11. Warum dat ? Dat ik ju nich 21. Dat ſegg it ju ton Schimp,

ſhull leef hebben ? GOtt weet dat. as weern wi ſwach warn . Worup

Kap. 6, 11-13 . nu Jemand pochen deiht (ik red

12. Wat ik awer doh un dohn in Dohrheit) , darup poch ik ok.

will, dat doh ik darum, bat ik de 22. Se ſünd Ebräers , ik ok. Se

Orſať afſnie vör de , de Orſak ſökt, ſünd Israiliten , ik ok. Se ſünd

dat ſe ſik wichtig maken kunn ' , ſe Abraham ſin Samen , ik ok.

ſien as wi . 1. Cor. 9 , 12. 23. Se ſünd Chriſtus Sin Dee

13. Denn ſon falſche Apoſtels ners (ik (prek unvernünftig) ik bün

un bedregeriſche Arbeiders verſtellt wat mehr. Ik hef mehr arbeit,

ſit to Apoſtels pun Chriſtus . ik hef mehr Släg kregen, ik bün

Phil. 3, 2. ofter gefangen, oft in Dodesge

14. Un dat is ok keen Wunner, fahrn weſt. 1. Cor. 15, 10.

denn he ſülvſt, de Satan, ver- 24. Vun de Juden hef ik fief

ſtellt fifas en Engel vun dat mal veertig Släg weniger een kre

Licht. gen . 5. Moſe 25, 3.

15. Darum is dat nicks Be- 25. Ik bün free mal utpietſcht,

ſonners, wenn ſik ok ſin Deeners een mal ſteenigt, dree mal hef ik

verſtellt to Predigers vun de Ge- Schiffbruch leden , Dag un Nacht

rechtigkeit, weke ehr End ſien ward hef ik tobrocht in de Deep vun

na ehr Dathen. Phil. 3. 19. de See. Apoſtg. 16, 22. 14. 19.

16. Jť legg nochmal, lat Nüms 26. JŲ hef oft reiſt, ik bün in

gloven, ik weſ döricht, wo awer Gefahr weſt to Water, in Ge

nich , ſo nehmt mi an as en Dö- fahr mank de Mörders, in Gefahr

richten, dat ik mi ok een bet wichtig mank de Juden, in Gefahr mank

mafen kann . Kap . 12, 6 . de Heiden, in Gefahr in de Städ ,

17. Wat ik nu reden doh, dat in Gefahr in de Wüſtenie, in Ge
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fahr up de See, in Gefahr mank 3. Un ik kenn denſülvigen Min

de falſchen Bröder; Apoſt. 27, 2. ſchen (ob he in den lief oder ut

27. In Möb un Arbeit, in veel den Lief weſt is , weet ik nich,

Waken, in Hunger un Döſt, in GOtt weet dat). Nap. 11. 11.

veel Faſten , in Froſt un Naktheit. 4. He war entzückt in dat Pa

Kap . 6, 5 . radies , und hör unutſprekliche.

28. Oder wat fik ſüns noch to- | Wörð, weke keen Minſch ſeggen

dregen Seiht , dat ik däglich an- kann.

lopen war, un Sorg dregen doh | 5. Darmit will it mi rühmen,

um de Gemeenen. Apoſt. 20, 18. vun mi fülvſt will it awer nicks

29. Wokeen is nich ſwak, un ik rühmen, as min Swakheit.

ward nich ſwak ? Wokeen ward Rap. 11 , 30 .

argert, un ich brenn nich ? 6. Un wenn ik grot pun mi

30. Wenn ik mi jemals mit ſpreken wull, dä ik darum nicks

wat rühmen ſchull, ſo will ik mi Döricht, denn ik wull de Wahr

mit min Swakheit rühmen. heit leggen . Ik doh dat awer

Kap. 12, 5. nich, up dat nich jemand mi mehr

31. GOtt un unſen HErrn JE- achten deiht, as he an mi füht,

ſus Chriſtus Sin Vader, de lavt oder vun mi hört.

ſie in Ewigkeit, weet, dat ik nich Kap. 10, 8. 11 , 16.

leegen doh . Röm. 1, 25. 7. Un up dat ik mi nich mit

32. To Damaskus, verwahr den de ganz unöwerſchwängliche Apen

König Areta ſin Landpleger de barung to wichtig mak, is mi en

Damasker ehr Stadt, un wul mi Pahl in dat Fleeſch geven , ik meen

griepen. Apoft. 9 , 24 . den Satan ſin Engel, de mi mit

33. Un ik war in en Korv to be Füſt ſlan deiht, up dat ik mi

dat Finſter rut dörch de Mur nich to grot maken doh. Hiob 2 , 6 .

dahl laten un keem weg ut ſin 8. Darum ik dree mal to den

Hand. Joh. 2, 15. Apoft. 9, 25. HErrn fleht hef , dat he vun mi

wieken ſchul.

Dat 12. Kapitel.
9. Un He hett to mi ſeggt : lat

1 . at Grotſpreken nüßt midi Min Gnad genog ſien , denn

jo Nicks, doch wil ik | Min Kraft is in den Swacken

kamen up den HErrn Sin Geſichte mächtig. Darum will ik am aller

un Apenbarungen. leevſten mit min Swakheit rüh

2. Ik kenn en Minſchen in Chri- men, up dat Chriſtus Sin Kraft

ſtus vör veertein Jahr (is he in bi mi wahnen deiht .

den Lief weſt, ſo weet ik dat nicy, 10. Darum hef ik guden Moth

oder is he ut den lief herut weſt, in Swakheiten, in Schimp, in Not,

ſo weet ik dat ok nich, GOtt weet in Verfolgnng, in Angſten, wegen

dat) deſülvige war entzückt bet in Chriſtus . Denn wenn ik ſwak

den früdden Himmel. bün, bün ik ſtark.
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11. yk bün en Narr warn öwer 19. Meent ji werrer, wi ver

dat rühmen , darto hebbt ji mi antwort uns ? Wi red in Chriſtus

dwungen. Denn iť ſchul vun ju vör GOtt ; awer all dat , min

lavt warn , wiel ik nich ringer Leevſten, geſchüt ju to Beterung.

bün, as de hogenjApoſtels fünd, 20. Denn iť bün bang , wenn

obgliek ik nicks bün. iť kam, dat ik ju nich finn, as

Kap . 11, 1. 6. 11 , 6 . ik will, un ji mi ok nich finnt

12. Denn be Teken pun en as ji wüllt, dat nich Striet, Af

Apoſtel ſünd jo mank ju geſchehn, gunſt, Torn , Kiev ,Nareden, Dhren

mit alle Geduld, mit Teken un blaſen, Grotdohn,Uprohr dar weſ' ;

mit Wunner un mit Dahten. Rap. 10, 2. 1. Cor. 4 , 6.

13. Wat is dat, worin ji ringer 21. Dat ik nich nochmal kam

ſünd as de annern Gemeenen, ahn un mi min GOtt demödigen deiht

dat ik fülbſt ju nich beſwert hef? bi ju, un dat ik Leed dregen mutt

Vergevt mi düſſe Sünd. öwer Veele, de vörher fündigt un

Kap. 11, 9. 1. Cor. 9, 12. keen Buß dahn hebbt, för de

14. Seht , ik bün bereit, ton Unreinigkeit, un Horeri un Untucht,

drüdden Mal na ju hen to kamen de ſe dreven hebbt . Kap. 13, 2 .

un will ju nich to Laſt falln, denn

ik föß nich ju Ecgendom , ſonnern
Dat 18. Kapitel.

ju fülbſt. Denn de Kinner düdt 1. Ram ik ton drüdben Mal
nich för de Ollern Göder ſammeln, to ju hen, ſo ſchall jede

ſonnern de Ölern för de Kinner. Sak dörch tweee oder dree Tügen

Kap. 13, 1 . faſtſett warrn .

15. Ik awer will geern utgeven 2. jk hef ju dat all ſeggt un

un utgeven warın för ju Seelen, legg ju dat vörut, as wenn ik

obgliek ik ju heel leef hef un doch dar weer, ton annern Mal, un

wenig leevt warr. Kap. 1 , 6. ſchriev dat nu , wo ik weg bün,

16. Awer dat mag ſien, dat ik an de, de fröher fündigt hebbt,

ju nich to Laſt weſt bün, ſonnern un de Annern all: wenn ik nochmal

wiel ik ſlau bün, hef ik ju mit kamen dob, ſo will ik nich ſchonen.

Liſt fungen . 3. Denn ji ſökt, dat ji den mal

2. Theff. 8, 8. Sap. 11 , 9. gewahr ward, de in mi reden deiht,

17. Hef ik awer ok Jemand beslik meen Chriſtus, de manť ju

nadeelt dörch weke, de ik na ju nidh ſwak is , ſonnern mächtig

hen ſchiđt bef? mank ju is.

18. Ik hef Titus vermahnt un 4. Un wenn He ok krüzigt is

en Broder mit em ſchickt. Hett in de Swakheit, ſo lept He doch

Titus ju ok benadeelt? Hcbbt wi in GOtt Sin Kraft. Un wenn

nich in een GEiſt wandelt ? Sünd wi ok ſwak ſünd in Em, ſo lept

wi nich in beſülvigen Fotſporn wi doch mit Em in de Kraft vuu

gahn ? Kap. 8, 6. 16. 18. GOtt mank ju . Bhil. 2. 7. 8 .
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5. Prövt ju ſülbſt, ob ji in den wo iť vun ju weg bün, up dat

Gloven ſtaht, prövt ju fülbſt. ik nich, wenn ik bi ju bün, ſcharp

Oder erkennt ji ju nich fülbſt, datto ſien bruk, na de Macht, de de

JEſus Chriſtus in ju is ? Dat HErr mi geven hett, to betern ,

weſ' denn, dat ji undüchtig fünd. un nich to verbarven.

1. Cor. 11, 28. Röm. 8, 9. 10. Gal. 2 , 20. Kap. 2, 3. 10, 8 .

Col. 1, 27. 11. Toleßt, leeve Bröder, freut

6. Ik höp awer, ji ſeht in, dat ju, weſt vulkamen, tröſt ju, hebbt

wi nich undüchtig ſünd. een Sinn, weſt fredlich, ſo ward

7. Jť bä awer Gott , dat ji de GOtt vun de Leer un den

nics Övels doht, nich up dat mi Freden mit ju ſien.

düchtig ſehn warb, ſonnern up dat
Phil. 4, 4. Röm. 15, 33.

ji dat Gude doht un wi as de
12. Gröt' ju eenanner mit den

Undüchtigen ſünd.
bröderlichen Kuß. Al de Hilligen

8. Denn mi künnt Nics gegen gröt ju. 1. Cor. 16, 20.

de Wahrheit, ſonnern för de Wahr- 13. Unſen HErrn JEſusChriſtus

heit.
Sin Leev un den hilligen GEiſt

9. Wi freut uns awer, wenn wi Sin Gemeenſchaft weſ mit ju all !

Amen.

ſwak ſünd un ji mächtig. Un

datſüldige wünſcht wi ok, iť meen De anner Epiſtel an de Corinther,

ju Vulkamenheit. ſchickt vun Philippi in Macedonien,

10. Darum ſchricv ik ok all düt dörch Titus un Lukas.

De Epiftel St. Pauli an de Galater.

Dat 1. Kapitel. 4. De fik fülbſt för unſe Sünden

1 . en Apoſtel, (nich hengeven hett, dat He uns retten

vun Minſchen , ok nich
dä vun düſle

döró Minſchen , ſonnern dörd Welt na GOttun unſen Vader

JEſus Chriſtus, un Gott den Sin Willen ,

Kap. 2. 20. 1. Tim . 2, 6. Tit. 2, 14.

Vader, de Em upweckt hett vun
1. Joh. 5 , 19.

de Doden). v. 11 , 12. Apoft. 3. 15.
5. Weken weſ Ehr vun Ewig

2. Un all de Bröder, de bi mi keit to Ewigkeit! Amen.

ſünd, an de Gemeenen in Galatien. 1. Tim. 4, 18.

3. Gnad weſ mit ju, un Freden 6. Mi wunnert , dat ji ju ſo

vun GOtt, den Vader, un unſen bald afwenden lat vun den, de

HErrn, JEſus Chriſtus. ju beropen hett in de Gnab vun

Röm . 1 , 7. 1. Cor. 1. 3. Eph. 1 2. Chriſtus, to en anner Evangelium ;

1. Betr. 1. 2. 2. Joh . 1. 3. Rap. 5 , 8 ,
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7. So dat doch keen anner ge- | lief hett utſonnert un beropen dörch

ven beiht, ahn dat dat weke gift , Sin Gnad, Röm. 1 , 1 .

de ju verbieſtert, un dat Evange: 16. Dat He Sin Söhn in mi

lium vun Chriſtus verdreihn wüllt. apenbaren dä, up dat ik Em dörd

Apoſt. 15. 1. 24. dat Evangelium mank de Heiden

8. Awer wenn ok wi oder en predigen dä, do töger ik nich un

Engel vun den Himmel ju en frog nich eerſt Fleeſch un Blot um

anner Evangelium predigen war, Rath . Matth. 16, 17.

as wi ju bat predigt hebbi, de 17. Reem of nich na Jeruſalem

ſchall verflucht ſien . 1. Cor 16, 22. to de hen , de vör mi Apoſtels

9. So as wie nu ſeggt hebbt, weern, ſonnern trochen na Arabien

ſo ſeggt wi ju nochmal: Wenn un teen wedder na Damaskus.

Jemand ju en anner Evangelium 18. Dree Jahr barna keem ik

predigen beiht , as wat ji kregen na Jeruſalem , Petrus to ſehn nn

hebbt, de ſchall verflucht ſien. blev foftein Dag' bi em . Apoft. 9, 26.

10. Predig ik denn nu Minſchen, 19. Vun de annern Apoſtel awer

oder GOtt ton Deenſt ? Oder leeg ik Keen, blot Jacobus, den

denk ik Minſchen gefällig to fien ? HErrn Sin Broder. Matth . 13, 55.

Wenn ik de Minſdhen noch ge- 20. Wat ik ju awer ſchrieven

fällig weer, ſo weer ik Chriſtus doh, ſeht, GOtt weet dat , dat leeg

Sin Knecht nich. 1. Thell. 2, 4. ik nich.

11. Ik gev ju awer to weeten, 21. Naher keem ik in de Länner

leeve Bröder, dat dat Evangelium , Syrien un Cilicien . Apog. 9, 30.

dat vun mi predigt ward, nichward, nich 22. Ik weer awer de chriſtlichen

minſchlich is . 1. Cor. 15, 1. 3 . Gemeenen in Judäa vun Perſon

12. Denn iť hef dat vun Feen unbekannt.

Minſchen kregen nod, lehrt , ſonnern
23. Se harrn blot hört , dat de

dörch de Apenbarung vun Jeſus uns fröher verfolg, de predigt nu

Chriſtus. 1. Cor. 11 , 23.
den Gloven, den he fröher terſtört

hett;
13. Denn ji hebbt wol hört vun

24. Un lavten GOtt wegen mi.
min Wandel in dat Judendom,

as it öwer alle Maaten GOtt

Dat 2. Kapitel.
Sin Gemcen verfolgen un terſtören

dä, Apoft. 26, 9 .

1. Vertein Jahr naher trođ
14. Un nehm to int Judendom ik nochmal rup na Je

öwer Veele vun min Olieken in ruſalem , mit Barnabas un neem

min Geſlecht un iverte öwer alle Titus ok mit mi.

Maaten um dat Geſetz vun unſ? 2. gk trock awer rup wegen en

Vaders .
Apenbarung un beſprok mi mit

15. As dat awer GOtt wol ſe öwer bat Evangelium , dat ik

gefalln dä , de mi vun min Moder- | mank de Heiden predigen dä , be
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ſonners mit de, de dat Anſehn | 10. Blot ſchulln wi an de Armen

harrn, up dat ik nich umſunſt leep denken, wat ik ok flietig dahn hef .

oder lopen harr. Apoſt. 11, 30. 12, 25. 24, 19.

3. Awer of Titus, de mit mi weer, 11. As awer Petrus na Antio

war nich dwungen, ſit to beſnieden, chien keem , trä ik gegen em up,

obgliek he en Grieche weer . denn dar weerKlag öwer em kamen.

Upoft. 16, 3 . 12. Denn vörher, ehr weke vun

4. Denn wiel falſche Bröder mit Jacobus Sin keemen, eet he mit de

indrungen weern un fit nebenbi ( Heiden ; as ſeawer keemen, gung

inſleken harrn , um up to luern he weg un ſcheed ſik vun ſe, darum ,

unſ Frieheit, de mi hebbt in dat he vör de vun de Beſniedung

Chriſtus Jeſus, dat ſe uns knechten bang weer.

kunnen. 13. Un de annern Juden heus
Apoft. 15 , 24.

5. Weken wi of nich een Stunn chelten mit Em, ſo dat of Bar

nageven, dat wi ſe gehorcht harrn, nabas verföhrt war, mit ſe to

up dat de Wahrheit vun dat Evan- Heucheln.

14. Awer as it ſeeg, dat je
gelium bi ju beſtahn dä.

6. Vun de awer, de dat Anſchn nich uprichtig wandeln dän, na

harın, wat ſe ok fröher weſt fien iprok it to Petrus, frie un frank

mögt, daran liggt mi.Nics, denn vör Au : Wenn du, de du en Jud

GOtt nimmt keen Rückſicht up debüſt
, heidniſd leven deibſt un nich

Minſchen ehr Anſehn.Miawer jüdiſch, warum dwingſt du denn

hebbt de, se dat Anſehn harrn, Se Heiðen , jüdiſch to leven?

Nicks Anners lehrt ; Apoft. 10, 34 .
1. Tim. 5, 20.

7. Sonnern as ſe ſehn dän, dat mi 15. Wenn mi ok vun Natur

vertrut weer dat Evangelium an Juden ſünd, un nich Sünners ut

de Vörhut, as Petrus dat Evan- de Heiden,

gelium an de Beſniedung.
16. Doch, wiel wi weet, dat de

Apoft. 13, 46.
Minſd dörch de Warke vun dat

8. (Denn de, weke Petrus kräftig Geſetz nich gerecht ward, ſonnern

weſt is to dat Apoſtelamt unner därch den Gloven an JEſus Chriſtus,

de Beſniedung, de is mit mi ok ſo glovt wi of an JEſus Chriſtus,

kräftig weſt mank de Heiden ;) up dat wi gerecht ward dörch den

9. Un as ſe erkennen de Gnad, Gloven an Chriſtus un nich dörch

de mi geven weer, geven ſe, nämlich de Warke vun dat Geſetz, denn dördí

Jacobus un Kephas un Johannes, de Geſetzes Warke ward keen Fleeſch

de för Pilers anſehn weern, mi gerechtfardigt. Apoft. 15 , 10. 11 .

un Barnabas de rechte Hand un Röm. 3, 20. 28. 4 , 6. 11 , 6. Eph. 2, 8.

warn mit uns eens, dat wi mank 17. Schulln wi awer, de bar

de Heiðen, ſe awer unner de Be- ſökt dörch Chriſtus gerecht to warrn ,

ſniedung predigen ſchuln ; ok noch ſülvſt as Sünders funnen
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warrn.

warrn , ſo weer Chriſtus en Sün- deiht, deiht He dat dörch de Geſetzes

dendeener. Dat fehl ok noch! Warke, oder dörch de Predigt vun

18. Wenn ik awer dat, wat ik den Gloven? Röm . 10, 8.

tweibraken hef, wedder upbu, 10 l 6. Ebenſo as Abraham GOtt

mak ik mi ſülbſt to en Öwertreder . glovt hett, un em dat to Gerechtig

19. yk bün awer dörch dat keit rekent is ; Röm. 4 , 3.

Geſetz dat Geſet afſtorven , up | 7. Seht nu in , dat de, de ut

dat ik för GOtt leven doh ; it den Gloven ſünd, Abraham ſin

bün mit Chriſtus krüzigt. Kinner ſünd.

õm. 14, 7.

8. De Schrift awer hett bat

20. Jt lev, awer doch nich it, vörher ſehn , dat GOtt de Heiden

ſonnern Chriſtuslept in mi. Denn dörch den Gloven gerecht maken

wat ik nu int Fleeſch leven dob , dä, šarum verkündigt ſe Ábraham :

dat lev ik in den Gloven an GOtt In di ſchült alle Heiden ſegent

Sin Söhn, de mi leev hatt hett
1. Moj. 12, 3.

un fik ſülbſt för mi hengeven.
9. Alſo ward de, de ut den

2. Cor. 13, 5. Gal. 1 , 4 .

Gloven ſünd , mit den glövigen
21. Jť ſmiet GOtt Sin Gnad

nið weg, denn wenn dörd dat Abraham ſegent.

Geſek de Gerechtigkeit kummt, ſo
10. Denn be mit be Gefeßes

is Chriſtus umſunſt ſtorven.
Warke to dohn hebbt, de ſünd unner

den Fluch. Denn bat ſteiht ſchreven :

Dat 3. Kapitel. Verflucht ſchall Jedereen weſen,

1. D. ji unverſtändigen Ga- 1 de nidh blift in all dat, dat ſchreven

Vater , wokeenºhett ju ſteiht in dat Gefeßbok, dat he dat

5. Moſ. 27, 26.
betovert, dat ji de Wahrheit nich Seiht.

gehorchen doht?weke Chriſtus Jeſus 11. Dat awer förch dat Geſetz

vör Dgen malt weer un nu mank Nüms gerecht ward vör GOtt, is

ju krüzigt is ? Lut. 24, 25 . apenbar; de Gerechte ward dörch

2. Dat alleen will ik pun ju ſin Gloven leven . Röm. 1, 17.

hörn : Hebbt ji den GEiſt kregen 12. Dat Geſetz is awer nich ut

dörch de Warke vun dat Geſetz oder den Gloven, ſonnern de Miních

dörch de Predigt vun den Gloven ? | de dat Geſet hollt, ward darbörch

3. Sünd ji ſo unverſtändig ? leven.

In den GEiſt hebbt ji anfungen. 13. Chriſtus awer hett uns erlöſt

Wüūt ji nu dat int Fleeſch to vun bat Geſetz ſin Fluch, as He

End föhrn? ward en Fluch för uns (denn dat

4. Hebbt ji denn umſunſt Tolſteiht ſchreven: Verfluchtis Jedereen ,

Veel utſtahn ? wenn dat Aans de ant Holt hangen deiht, )

umſunſt is ? Röm. 8, 3. 2. Cor. 5, 21. 5. Moj. 21 , 23.

5. De ju nu den GEiſt geven 14. Up dat de Segen vun Abraham

deiht un ſon Dahten in ju wirkento de Heiben, teem , in Chriſtus
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JEſus, un wi de Toſag vun den 22. Awer de Schrift hett Alns

GEiſt dörch den Gloven kregen . beſlaten unner de Sünd, dat alle

1. Moj. 12, 3. Minſchen Sünders ſünd, up dat

15. Leeve Bröder, ik will na de Doſag kamen då dörch den

minſchliche Wieſ' reden: man ver- Sloven an Jeſus Chriſtus, an

acht doch en Minſch ſin Teſtament de geven, de gloven doht.

nich , wenn dat beſtätigt is un Röm. 3, 9. 11, 32. Gal. 3, 14. 26 .

ſett of Nicks to . Ebr. 9, 17. 23. Bevör nu awer de Glov kamen

16. Nu is de Toſag Abraham ( sä , warn wiunner dat Geſetz

un ſin Samen makt. He jpridt verwahrt un verſlaten up den

nich: ,, dörch den Samen “, as dörd Gloven , de ſchull apenbart warın .

Veele, ſonnern as förch een, „ dörch
Kap. 4, 3 .

din Samen ,“ weke is Chriſtus. 24. Alſo is dat Geſet unſ' Tucht

1. Moj. 22, 18.

17. It ſegg awer darpun : dat meiſter weſt up Chriſtus, up óat

Teſtament, dat vun GOtt fröher wi dörch den Gloven gerecht warn .

beſtätigt is up Chriſtus, warð nich
Röm . 10, 14.

25. Nu awer be Glov kamen

uphaven, dat de Tojag ſchull dörd
dat Geſeß uphörn , wat geven iš is, ſünd wi nich mehr unner den

awer veer hunnert un dörtig Jahr
Tuchtmeiſter.

naher. 2. Mol. 12, 40. Apoſt. 7, 6.
26. Denn ji ſünd all GOtt Sin

18. Denn wenn dat Arv dörch Kinner , dörch den Gloven an

dat Geſetz erworben war, ſo war Chriſtus Jeſus .

dat nich dörch Toſag geven . GOtt
Jeſ. 56, 5. Joh. 1 , 12. Röm. 8, 17.

öwer hett dat Abraham dörch Toſag 27. Denn ſo veel vun ju döfft

frie ſchenkt . ſünd, de hebbt Ehriſtus antrođen.

19. Wat ſchall denn dat Geſetz ? Röm. 6 , 3. 13, 14.

Dat is hento kamen wegen del 28. Hier is keen Jud noch Grieche,

Sünd , bet de Samen keem , den hier is keen Mann noch Fru, denn

de Toſag makt is un is ſtellt vun ii ſünd alltomal Een in Chriſtus

de Engeln dörch den Middelsmann JEſus. Röm. 10, 12. 1. Cor. 12, 13.

ſin Hand. 2. Moj. 19, 3. 29. Sünd ji awer Chriſtus Sin,

20. Nu is awer en Middels- 10 ſünd ji jo Abraham ſin Samen

mann nich de Middelsmann vun un na de Toſag Arven. Röm . 9, 7 ,

een eenzigen ; GOtt awer is Eener.

5. Moj. 4, 39. 6, 4. Dat 4. Kapitel.

21. Wat? Is denn dat Geſetz
1 .

gegen GOtt Sin Toſag? Dat fehl It jegg awer,so lang de
of noch. Wenn awer en Geſey

Arv en Kind is, is twü

geven weer, dat lebendig maten Ichen em un en Knecht keen Unner:

kuun , denn keem de Gerechtigkeit icheed, obgliek he en Herr is vun

wahrhaftig ut dat Gefeß.
all be Göder ;

Röm. 8 , 2-4. 2. Sonnern he is unner de Vör
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münners un Plegers, bet up del Sma& heit na dat Fleeſch dat

vun den Vader beſtimmte Tied. Evangelium predigt hef ton eerſten

3. So ok mi, as wi Rinner Mal. 1. Cor. 2 , 3 .

weern, weern wi unner dat Re: 14. Un min Anfechtungen, de

giment vun de üteren Ordnungen. ik na dat Fleeſch utſtahn dob ,

Rap. 3, 23. 5, 1. Kol. 2, 20. hebbt ji nich veracht noch ver

4. As awer de Tied erfüllt weer, \ ſmäht, ſonnern as en Engel vun

ſchick GOtt Sin Söhn , geborn GOtt nehmt ji mi' up, ja as JEſus

vun en Wief, un unner dat Geſeß Chriſtus ſülvſt. Mal. 2 , 7 .

dahn, 1. Moj. 49, 10. 15. Waweert ji dartomalſo ſelig !

5. Up dat He de, de unner dat Ik bün ju Tüg’, dat, wenn dat

Gefeß weern, erlöſen då un dat möglich weſt weer , ji harrt ju

wi de Kindſchaft kregen . Sap. 3, 13. Ogen utreten un mi geven .

6. Dewiel ji nu Seinner fünd, 16. Bün ik dennnujuFiend
bett GOtt den GEiſt vun Sin warn, dat ik ju de Wahrheit ver

Söhn in ju Harten ſchickt, de dar telln doh ? Amos 5 , 10

ſchrigt: Abba, leev Vader ! 17. Se ivert um ju nich nett,

Röm . 8, 15. ſonnern ſe wüllt ju vun mi affällig

7. Alſo is hier keen Knecht mehr, maken, dat ji um ſe ivern ſchüllt.

ſonnern luter Kinner. Sünd dat Apoft. 20, 80 .

awer Kinner, ſo ſünd dat ok Gott 18. Jvern is gud, wenn dat

Sin Arven Sörch Chriſtus . geſchüt för wat Gudes un nich

Kap. 3, 29, Röm . 8, 16. 17. blot wenn ik bi ju bün .

8. Awer to de Tied , as ji Gott 19. Min leeven Rinner, weke

nich erkennen dän, hebbt ji deent ik noch mal mit Angſt to Welt

de, de vun Natur keen Götter ſünd . bring, bet dat Chriſtus en Geſtalt

9. Nu awer ji GOtt erkennt in ju nehmen deiht . 1. Kor. 4, 15.

hebbt, ja veelmehr vun GOtt er- 20. Ik wull awer , dat ik nu

kennt ſünd, woans freiht ji ju bi ju weer, un min Stimm um

nu wedder um na de ſwacken un wannelu kunn, denn iť bün irr

eenfoltigen Sazungen , de ji nu na ju.

wedder deenen wült ? 21. Seggt mi, be ji unner dat

10. Ji holt Dag un Monat Geſetz ſien wüllt, hebbt ji bat

un Feſt un Jahrstieden . Röm. 14 , 6. Geſetz nich hört ? Kap. 3, 25 .

11. Jť bün bang för ju, dat 22. Denn dar ſteiht ſchreven ,

ik vellicht umſonſt an ju arbeit dat Abraham twee Söhns harr,

hef . 2. Joh. v . 8. een vun de Magd, een vun de

12. Weſt doch ebenſo as it, denn Frie. 1. Moj. 21, 2.

ik bün ebenſo as ji. Leeve Bröder, 23. Awer de vun de Magd weer,

ik bä ju , ji hebbt mi keen Leed is na dat Fleeſch geborn , de awer

dahn. 2. Cor 2, 6. vun de Frie, is dörch de Toſag

13. Denn ji weet, dat ik ju in geboin .
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3.Jt betüg nochmal Federeen,

24. De Wör' hebbt wat to be in dat knechtiſche goch wedder
Süden . Denn dat ſünd de twee fangen.

Joh. 8 , 32.

Teſtaments, dat een vun den Barg 2. Seht, ik Paulus ſegg ju :

Sinai, dat to de Knechtſchaft ge Wenn ji ju beſnieden lat, ſo kann

bären deiht, weke is de Agar. Chriſtus ju Niđa nüßen.

Kap. 5, 1. Röm . 8, 15.

25. (Denn Agar heet in Arabien de fik beſnieden lett, dat he noch

de Barg Sinai) un ſtellt Jeru- ſchuldig is dat ganze Geſet to

ſalem vör, dat to düſſe Tied is, holn. Sat. 2, 10.

un is deenſtbar mit ſin Kinner. 4. Ji hebbt Chriſtus verlarn,

26. Awer dat Jeruſalem, dat de ji dörch dat Geſep gerecht warrn

dar baben is, dat is de Frie, de wöllt un ſünd ut de Gnad fulln.
is de Moder pun uns allen . Kap. 2, 21. Röm . 7, 2. 3.

Ebr. 12, 22. Offenb. 3, 12. 5. Wi awer tövt in den GEiſt

27. Denn bar ſteiht ſchreven : dörch de Glov up de Gerechtig

Wef fröhlich, du Unfruchtbare, de keit, de man höpen mutt.

2. Tim. 4, 8 .
du nich gebären deiſt un brek

rut un rop, de du nich ſwanger weder Beſniedung noch Vörhut
6. Denn in Chriſtus JEſus gelt

büſt, denn de Unbegevene hett

veel mehr Rinner, as de den Mann wat, ſonnern de Glov, dc dörd
de Leev dädig is . 1. Cor. 7, 19 .

bett. Jeſ. 54, 1 .

28. Wi awer, leeve Bröder, ſünd
7. Ji hebbt gud lopen . Wo

Kinner na de Toſag, gliek as
keen hett ju upholn, de Wahrheit

nich to gehorchen ?
Sjaak. Röm. 9, 7.

Kap. 3, 1. 1. Cor. 9, 24 .

29. Awer ſo as to de Tieb, de 8. Son Öwerreden is nich vun

na dat Fleeſch geborn weer, den, den, de ju beropen hett. Rap. 1, 6.

de na den GEiſt geborn weer, ver- 9. En beten Suerdeeg makt den

folgen dä, ſo geiht dat nu noch. ganzen Deeg ſuer . 1. Cor. 5, 6.

10. Awer wat ſprict de Schrift ? | 10. It hef dat Vertruen to ju

Stöt de Magd ut mit ehrn Söhn, in den HErrn, ji ward nich anner

denn de Magd ehr Söhn ſchall Sinns weſen . Wokeen ju awer

nich arven mit de Frie ehrn Söhn. irr maken deiht, de ward ſin Ordeel

1. Moj. 21, 10. 12. drägen, he mag weſen, wer he will.

31. So ſünd wi nu, leeve Bröder, 2. Cor. 2, 3. 8 , 23. Gal. 1, 7 .

nich de Magd, ſonnern de Frie ehr 11. Jk awer, leeve Bröder, de
Rinner.

Kap. 3, 29. ik de Beſniedung noch predigen

doh, warum mutt ik denn Ver

Dat 3. Kapitel. folgung utſtahn ? De Argernis an

dat Krüz hett denn jo uphört.1 .
o ſtahtnu faſt in de 1. Cor. 1 , 23 .

Frieheit, to weke uns 12. Wull GOtt, dat de ok uts

Chriſtus befriet hett un lat ju nich rod warn , de ju terſtört. Pf. 12, 4 .

22
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25. W

13. Ji awer, leeve Bröder, ſünd Fründlichkeit, Gudheit, Glov, Sagt

to de Frieheit beropen. Seht awer moth, Keuſchheit. Eph. 5 , 9 .

to, dat ji de Frieheit nich brukt 23. Gegen ſon Lüd is dat Geſek

um dat Fleeſch to deenen ; ſonnern nich. 1. Tim . 1 , 9.

dörch de Leev (chal de Een den 24. De awer Chriſtus tohört,

Annern deenen. 1. Cor. 8, 9 . de krůzigt ehr Fleeſch mitſamt de

14. Denn datganze Geſek ward in Lüſte un Begierden.

een Wort erfüllt, in dat : Hef din
1. Cor. 15 23. Röm 6, 6.

Neegſten leef as di ſülvſt. Dat 6. Kapitel.

Mart. 12, 31 .
enn wi in den GEiſt

15. Wenn ji ju awer eenanner
Yeven doht, ſo lat uns

bieten un freten doht, ſo nehmt of in den Geiſt wandeln.

ju in Acht, dat ji ju nich een Röm. 8, 5.

anner vertehrn doht. 2. Cor. 12, 20. 26. Lat uns nich na nicsnußige

16. Jk ſegg awer : Wandelt in Ehr gierig ſien , uns eenanner herut

den Geiſt, denn ward ji dat Fleeſch to förrernun to haſjen . Phil. 2, 3.

ſin Luſt nich dohn . Kap . 6. v. 1. Leeve Bröder ,

17. Denn dat Fleeſch hett Luſt wenn en Minſch vun en Fehler

to dat, wat den Geiſt towedder öwerielt war, ſo help em wedder

is, un de Geiſt to dat, wat dat torecht mit Sachtmödigen Geiſt, de

Fleeſch towedder is . Deſülvigen ii geiſtlich ſünd. Un ſeh up di

ſünd gegen eenanner, ſo dat ii ſülvſt,dat du nich of verſöcht warrſt.

nich doht, wat ji wült. Matth . 18 , 15. Röm. 15, 1. Jak. 5 , 19.

Röm. 7, 15. 23. 2. Lat den Een den Annern ſin

18. Wenn ju awer de Geiſt re- Laſt mit drägen, ſo ward ji Chriſtus

geren deiht, ſo ſünd ji nich unner Sin Geſeß erfülln.

dat Geſetz. 3. Wenn awer Jemand vun fit

19. Apenbar ſünd awer dat Fleeſch meent, he is wat, as he doch Niđs

ſine Warke, as dar ſünd : Ehebruch, is , de bedrügt ſik fülvſt.

Horeri, Unreinigkeit, Untucht, 4. Lat gedereen awer ſin Wark

1. Cor. 6, 9. unnerſöken , un denn ward he an

20. Afgötterie, Toveri, Fiend- ſit ſülvſt Ehr hebben , un nich an

ſchaft, Striederie , Neid , Torn, en Annern. 1. Cor. 11, 28.

Kiev , Zwietradt , Rotten, Haß, 5. Denn Jedereen ward ſin laſt

Mord, drägen. 1. Cor. 3 , 8. 2. Cor. 6 , 10.

21. Supen, Freten un desglieken, 6. De awer mit dat Wort unner

wovun ik ju fröher ſeggt hef un richt warb, de ſchall den , de em

ſegg ju nochmal, dat de, de ſo wat unnerricht, allerhand Gudes unit

doht, GOtt Sin Riek nich arven deelen .

künnt. fuf. 21 , 34. Eph. 6, 5 . 7. Irrt ju nich, GOtt let ſik

22. Den Geiſt ſin Frucht awer nich ſpotten . Denn wat de Miních

is : Leev , Freud, Freden, Geduld, I ſeit, dat ward he arn .
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8. Wokeen up ſin Fleeſch ſeit, ſnieden laten ſchal, up dat ſe mit

de ward vun dat Fleeſch dat Ver- ju Fleeſch grot dohn künnt.
barpent arn . Wokeen awer up Apoft. 16, 10.

den Geiſt ſeit, warð vun den Geiſt 14. Dat fehl awer ok noch, dat

dat ewige leven arn.
ik mit wat anners grot dä as

Spr. 22, 8. Röm. 8, 13. mit unſen HErrn JEſus Chriſtus

9. Lat uns awer Gudes dohn Sin Krüz, dörch weke mi de Welt

un nich möd warrn , denn to fin krüzigt is , un ik dc Welt.

Tied ward wi ok arn ahn Uphör. Jer. 9, 24. 1. Cor . 1 , 31. Spr. 29, 27 .

2. Theff. 3, 13. Offeub. 2, 3 . 15. Denn in Chriſtus Jeſus

10. As widenn nu Tied hebbt , gelt weder Beſniedung, noch Vör

ſo lat uns Gudes dohn an Jedereen, but wat, ſonnern en nie Kreatur.

to allermeiſt awer an de Slovens : Matth. 12, 50. Joh . 15 , 14. 1. Cor. 7, 19.

bröber .
16. Un ſo Veele as na düſſe

11. Seht, mit wa veel Wör? Regel umher gahn doht, ömer še

hef ik ju ſchreven mit min egen ömer GOttSin Jsrael. Pf. 125,5.
weſ' FredunBarmhartigkeit, nämlich

Hand .
17. Vun nu af an ſchal Nüms

12. De ſik wült angenehm maken mi noch Möh maken, denn iť

na dat Fleeſch, de dwingt ju, ju hef den HErrn JEſus Sin Maal

beſnieden to laten, blot up dat teken an min Lief.

ſe nich mit Chriſtus Sin Krüz 18. Unſen HErrn JEſus Chriſtus

verfolgt warrn. Phil . 3, 18 .
Sin Gnad weſ mit ju GEiſt,

13. Denn ok ſe ſülvſt, de fit leeve Bröder ! Amen .

beſnieden lat, holt dat Geſeß nich; Phil. 4, 28. 2. Tim . 4 , 22. Phil. v. 25 .

ſonnein ſe wült, dat ik ju be- An de Galater ſchickt vun Rom.

De Epiſtel Pauli an de Epheſer.

Dat 1. Kapitel. 3. Lavt weſ GOtt un unſen HErrn

1. Paulus, en Apoſtel JEſu JEfus Chriſtus Sin Vader, de uns

Chriſti, dörd GOtt Sin legent hett mit allerhand geiſtlichen

Willn , an de Hilligen to Epheſus Segen in himmliſche Göder, dörch

un Glövigen an Chriſtus Jeſus. Chriſtus. 2. Cor. 1, 6. 1. Pet. 1 , 3 .

2. Cor. 1 , 1. Röm. 1, 7. 1. Cor. 1, 2. 4. As He uns utwählt hett dörch

2. Gnade weſ mit ju un Freden denſülvigen, ehr de Grund vun de

vun GOtt unſen Vader un den Welt leggt weer , dat wi ſchüllt

HErrn JEſus Chriſtus !
hillig weſen, un unſträflich in de

Röm. 1 , 7. Gal. 1 , 3. 2. Pet. 1 , 2. 3oh. 15 , 16. 2. Tim. 1 , 9 .Leev ;

22 *
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5 , 5 .

5. Un hett uns beſtimmt to mit den hilligen GEiſt vun de

Kindſchaft gegen Em ſülvſt, dörch Toſag, Kap. 4 , 30. 2. Cor. 1 , 22.

JEſus Chriſtus , na dat Wolgefalln 14. Weke is dat Handgeld vun

vun Sin Willen. Joh. 1 , 12. unſ’ Arf to unſe Erlöſung, dat

6. To en Lof vun Sin herrlich wi Sin Egendom warn, to dat

Gnad, wodörch He uns angenehm Lof vun Sin Herrlichkeit.

makt hett in den, weken He leef 2. Cor. 1 , 22

hett ;
Matth. 3, 17. 15. Darum ok ik , nademik

7. An weken wi hebbt de Er- hört hef vun den Glov bi ju, an

löſung dörch Sin Blod, nämlich den HErrn JEſus , un vun ju

de Vergevung vun de Sünd, dördh Leev to alle Hilligen ;

den Rietdom pun Sin Gnad. 16. Hör ik nich up, för ju to

Apoſt. 20, 28. Rol. 1, 14. Ebr. 9, 12. danken un denk an ju in min

Röm. 9, 23. Gebet, Röm . 1 , 9.

8. Weke uns rieklich wedberfahrn 17. Dat unſen HErrn Jeſus

is dörch allerhand Weisheit un Chriſtus Sin Gott, de Vader

Klokheit . vun de Herrlichkeit, ju gev den

9. Un bett uns weten laten GEiſt vun de Weisheit un de

dat Geheemnis vun Sin Willn, Apenbarung, to Erkenntnis vun

na Sin Wolgefalln un hett datſül- Em ſülvſt, Röm. 6 ,*4.

vige apenbar warrn laten dörch Em, 18. Un klare Dgen för ju Ver

Kap. 3. 9. Röm . 16, 25. Rol. 1, 26. ſtand , ſo dat ji erkennen doht,

10. Up dat dat predigt ward, wat dar is de Hoffnung vun ju

as de Tied erfüllt weer, up dat Berop, un wat dar is de Rietdom

all Ding toſamen fat warn unnervun Sin herrlich Arf an Sin

een Haupt in Chriſtus, beides, Hilligen. 2. Cor. 4 , 4.

wat in den Himmel un up de 19. Un wat bar is be oper:

Eer is, dörch Em ſülbſt. Gal. 4, 4. wängliche Grötte vun Sin Kraft

11. Dörch weken wi ok to dat an uns, de wi gloven doht , na

Arfdeel kamen ſünd , de wi vörher de Wirkung vun Sin mächtig

beſtimmt ſünd, na den Sin Vörſak, Kraft,

de all Ding wirken deiht na den 20. De He wirkt hett in Chriſtus,

Rad vun Sin Willen . Apoft. 26, 18. as He Em vun de Doden up

12. Up dat wi wat ſien huln we&t un to Sin rechte Hand in

to dat Lof vun Sin Herrlichkeit, den Himmel ſett hett.

de wi tovör up Chriſtus höpt| 21. Öwer all Fürſtendömer, Ge

hebbt. Gal. 3, 23. 25. walt, Macht, Herrſchaft, un Alins,

13. Dörch weken ji ok hört hebbt dat nennt warrn kann, nich blot

dat Wort vun de Wahrheit, it in düſſe Welt, ſonnern of in de

meen dat Evangelium vun ju tokünftige. Col. 2 , 10 .

Seligkeit , dörch weken ji ok , as ji 22. Un hett alle Dinge unner

glövig warn , verſeegelt warn ſünd Sin Föt dahn un hett Em ſett
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to en Haupt vun de Gemeenen | Gudheit öwer uns in Chriſtus

öwer Auns. Bl. 8, 7. 8. Matth. 28, 18. JEſus.

23. De bar is Sin lief, nämlich 8. Denn ut Gnad ſünd ji ſelig

de Fül vun dat, dat Alns in warn dörch de Glov , un bat

Alen erfüllen deiht. ſülvige nid ut ju, GOtt Sin Gav

Röm. 12, 5. 1. Cor. 12, 27, is dat ; Gal. 2, 16.

9. Nich ut de Warke, up dat

Dat 2. Kapitel. fik nich Jemand wichtig maken

deiht . 1. Cor. 1 , 29 .

1. Un ok ji,as ji dod weert
dörd Öwertredung un

10. Denn wi ſünd Sin Wark,

Sünd,
ſchapen in Chriſtus Jeſusto gude

Röm . 5, 6. Kol. 2 , 13 .

2. In weke ji eenſtmals wan

Warke, to weke GOtt uns vördem

delt hebbt na düſſe Welt ehr Lop
torecht makt hett, dat wi darin

wandeln ſchuln.
un na den Fürſten, de in de Luft

Titus 2, 14. Ebr. 13, 21 .

herrſchen beiht, nämlich na den

GEiſt, de to düſſe Tied ſin Spil:
11. Darum denkt daran, dat ji,

wark hett in den Ungloven fin de ji eenſtmals na dat Fleeſch

Ninner. Heiden weſt ſünd, un de Vörhut

Titus 3, 3. Eph. 6, 12. Joh . 12, 31 . nennt warn vun de , de nennt

3. Mank weke wi ok Au eenſtmals fünd de Beſniedung na dat Fleeſch,

unſen Wandel hatt hebbt in unſe de mit de Hand geſchüt,

Fle eſch ſin Lüſte, un dän dat Fleeſch
Kap. 5, 8. 1. Eor. 12, 2.

un de Vernunft ehr Willn un 12. Dat ji to deſülvige Tied

weern of vun Natur Kinner vun weert ahn Chriſtus, Frömde un

den Torn, gliet as de Annern. Utländers vun Israel, un Frömde

Rol. 3, 7 . vun de Teſtamente vun de Toſag,

4. Awer GOtt, de dar riek is woher ji keen Hoffnung harrt un

an Barmhartigkeit dörch Sin grote weert ahn GOtt un de Welt.

Leer , womit He uns leef hatt
Nehem. 2 , 20. Röm . 9,

hett, Kap. 1, 7. Röm . 2, 4. 10, 12. 13. Nu awer, de ji in Chriſtus

5. As wi dod weern in de Sünd, Jeſus ſünd un vördem wiet af

hett He uns ſamt Chriſtus lebendig weert, ſünd nu dicht bi warn dörch

makt, ( denn ut Gnaden ſünd ii Chriſtus Sin Blod.

ſelig warn ) Röm. 5, 6. 14. Denn He is unſe Freden,

6. Un bett uns ſamt Em up- de ut beide eens makt hett un

weckt un ſamt Em in dat himm- hett afbraken den Tun, de bar

liſche Weſen verſett , in Ehriſtus twiſchen weer, bardörch, dat He

Jéſus, 2. Cor . 4 , 14. Phil. 3, 20. dörch Sin Fleeſch de Fiendſd; aft

7. Up dat He wieſen då in de wegnehm . Bef. 9, 6. Apoft. 10, 36.

tokünftige Tied Sin Gnad ehr | 15. Nämlich dat Geſet, dat ut

unutſprekliche Riekdom , dörch Sin Gebote beſteiht, up dat He ut twee

4.
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een nien Minſchen in Em ſülvſt| Geheemnis dörch Apenbarung, as

ſchapen un Freden maken dä, ik baben in korten ſchreven hef.

Kol. 2, 14. 2. Cor. 5 , 17. Kap. 1, 9. 10.

16. Un dat He beide verſöhn 4. Woan ji, wenn ji dat leſen

mit GOtt in een lief, förch dat doht, marken künnt min Verſtand

Krüz un hett de Fiendſchaft dodan dat Geheemnis vun Chriſtus,

makt förch ſik ſülvſt. Rol. 1 , 20.. Kol. 4 , 3 .

17. Un is kamen, hett verkün- 5. Wat nich kund dann is in

digt in dat Evangelium den Freden , de vörigen Tieden de Minſchen

ju, de ji wiet weg weert, un de, kinner , as dat nu Sin hillige

de up de Neeg weern . Apoſtel un Propheten dörch den

Jeſ. 57, 19. Zach. 9, 10. GEiſt apenbart is. Kap . 1 , 9.

18. Denn dörch Em hebbt wi 6. Nämlich, dat de Heiden Mit

den Togang alle beide in een arven fünd un mit infogt un

GEiſt to den Vader. Mackers vun Sin Toſag in Chriſtus,

Sap. 3, 12. Joh. 14, 6. dörch dat Evangelium,

19. So ſünd ji nu nich mehr Kap. 1, 13. 2, 13. 15. 16. Gal. 3 , 28. 29.

Gäſt un Fremde, ſonnern Börger 7. Daivun ik en Deener warn

mit de Hilligen un GOtt Sin bün, na de Gav, ut GOtt Sin

Huslüb . Gnad , be mi na Sin mächtige

Phil. 3, 20. Ebr. 12, 22, 23. Kraft geven is .

20. Upbutup de Apoſtelun 8. Mi, den Allergeringſten mank

Propheten ehr Grund, wiel JEſus de Hilligen, is geven düſſe Gnad,

Chriſtus de Ecſteen is , 3ef. 28, 16 . mant de Heiden to verkündigen

21. Up den de ganze Bu in Chriſtus Sin Niekdom , de gar nich

enanner fogt w.aßt to en hilligen uttodenken is ; 1. Cor. 15 , 9. 10.

Tempel in den HErrn,
Apoſt. 9, 15 Gal. 1 , 16 .

22. Up den ji ok mit upbut wat dar is de Gemeenſchaftvun
9. Un klar to maken Jedereen ,

ward to en Gotteshus in den Sat Geheemnis, dat vun de Welt

GEiſt. 1. Pet. 2, 5 .

her verborgen weſt is in GOtt,

Dat 3. Kapitel.
de al Ding ſchapen hett dörch

JEſus Chriſtus ; Apoft. 26 , 18.

arum bün ik , Paulus, 10. Up dat nu kund war för

Chriſtus Jeſus Sin de Fürſtendömer un Herrſchaften

Gefangen för ju Heiden, in den Himmel, an de Gemeen,

Apoft. 21 , 33. Gal. 5, 11. Phil. 1 , 7. GOtt Sin männifolige Wiesheit,

2. Tim. 1 , 8. 1. Pet. 1 , 12. Röm. 11 , 33.

2. Nadem ji hört hebbt vun dat 11. Na den Vörſaş vun de Welt

Amt vun GOtt Sin Gnad, de her, den He bewieſt hett in Chriſtus

mi an ju geven is . Apoft. 9, 15. JEſus, unſen HErrn ;

3. Dat mi is kund warn Süt 12. Dörch weken wi hebbt Freudig

1. D
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keit un Togang in alle Toverſicht Dat 4. Kapitel.

dörch den Gloven an Em.
1 .

Joh. 14, 6. Ebr. 4, 16.
u vermahn ik ju, ik Ge

N
fangenc in den HErrn,

13. Darum bä ik, dat și nich dat ji wandeln doht, as ſik dat

möb ward wegen min Bedröfnis, hört“ vör ju Berop, to ben ji

de it för ju utſtah, weke ju en beropen ſünd,

Ehr is .
2. Mit alle Demoth und Sacht

14. Darum bög ik min Knee moth, mit Geduld un lat een den

gegen unſen HErrn JEſus Chriſtus annern in de Leev biſtahn,

Sin Vader,
Apoſt. 20, 19. Kol. 3, 12.

15. Dede rechte Vader is ömer 3. Un beflietigt ju to holn be
Auns wat Kinner heeten deiht Enigkeit in den Geiſt, dörch dat

in de Himmel un up de Eer, Fredensband. 1. Cor. 12, 13.

.16 . Dat He ju Kraft geven deiht . 4. Een Lief un een GEiſt, as

na den Riekdom vun Sin Herr- | ji of beropen fünd up een Hoff

lichkeit, ſtark to warın dörch Sin nung vun ju Beropung.

GEiſt an den inwendigen Minſchen, Röm. 12, 5.

Kap. 1 , 7. 2, 7. 6, 10. 5. Een HErr, een Glov, een

17. Un Chriſtus to wabnen dörd Döp, 5. Moj. 6, 4. 1. Cor. 8, 4, 6.

de Glov in ju Harten, un dörch 6. Een GOtt un Vader vun

de Leev inplant un gründ to warrn, uns alln, de dar is öwer ju all

Joh. 14, 23.
un dörch ju all un in ju all.

18. Up dat ji begriept mit all Mal. 2, 10. 1. Cor . 12, 6 .

de Hilligen, wat dar is de Breed , 7. Jedereen awer manť uns is

un de Läng, un de Deep, un de geven de Gnad na dat Maat vun

Hög ; Chriſtus Sin Gnad .

19. Dk erkennt , dat Chriſtus Röm . 12, 3. 1. Cor. 12, 11 .

leev hebben, veel beter is, as alles 8. Darum ſprickt He : He is

Weten , up dat ji vul makt ward upfahrn in de Hög un hett dat

mit allerhand Füll vun GOtt. Gefängnis gefangen föhrt un hett

20. Den awer, de unutſpreklich de Minſchen Gaven geven .

dohn kann ömer Alns, dat wi
B1 . 68, 19. Richt. 5, 12. Kol. 2, 15 .

bešt oder verſtaht, na de Kraft, 9. Dat He awer upfahın is,
Apoſt. 2 , 33.

de in uns arbeiden deiht,
wat is dat anners, as bat He

Röm. 16 , 25 .

21. Den meſ Ehr in de Gemeen, vörher dal fahrt is in de unnerſten

Stä'n vun de Eer ? Joh . 3, 13 .

de in Chriſtus Jeſus is, to all

Tied , vun Ewigkeit to Ewigkeit./. 10. De dal fahrn is, dat is

Amen ! deſülvige, de upfahrt is öwer alle

Röm. 11 , 36. 16, 27. 1. Tim. 1 , 17. Himmel, up dat He Auns erfülln

dä. Apoft. 2 , 23.
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11. Un He hett weke to Apoſtels | makt is un fünd afkamen vun

ſett , weke awer to Propheten, weke dat Laven, dat ut GOtt is, dörch

to Evangeliſten, weke to Harrn un de Unwiſſenheit, de in ſe is, dörch

Lehrers , 1. Cor. 12, 28. ehr Hart ſin Blindheit . Kap. 2 , 12.

12. Dat de Hilligen völlig to- 19. Weke ruchlos ſünd un ſik

recht makt warn to bat Wark vun't be Untucht hengeven hebbt , un

Amt, wadörch Chriſtus Sin Lief brievt allerhand Unreinigkeit to

upbut war . Röm. 12, 5. 1. Pet. 2, 5. gliek mit den Giez .

13. Bet dat mi Au rankamt 20. Ji awer hebbt Chriſtus nich

to een Glov un een Erkenntnis ſo kennen lehrt ;

vun GOtt Sin Söhn , un en 21. Wenn ji anners vun Em

vullkamen Mann ward na bat hört hebbt un in Em lehrt ſünd,

Maat vun dat vullkamen Öler bat in JEfus en rechtſchaffen We

vun Chriſtus ; ſen is . Kap. 1, 13 .

Kap. 3. 18. 19. 22. So leggt nu vun ju af, na

14. Up dat wi nich mehr Kinner den vörigen Wandel , den olen

ſünd un uns umherdrieven un Minſchen, de dörch Lüſte fik in

umherſmieten lat vun allerhand Irrdom verbarven beiht.

Wind, vun de Lehr, dörch de Min- Röm. 6, 6. Kol. 3, 9. Gal. 6 , 8 .

ſchen ehr Schalkheit un Verföhrung, 23. Verniert ju awer in ju Ge
womit ſe to uns ranſchliekt, um möth fin Geiſt; Röm. 12, 2.

uns to perföhrn. 24. Un treckt den nien Minſchen

15. Lat uns awer rechtſchaffen an, de na GOtt ſchapen is in

weſen in de leev un waſſen in rechtſchaffeneGerechtigkeitun Hillig

aun Stücken an den , de dat | keit. 1. Moj. 1 , 26. 27.

Haupt is, Chriſtus ; 25. Darum lat dat Leegen na

Aap. 5, 28. Mol . 1 , 18. un red de Wahrheit, Jedereen mit

16. Vun den ut de ganze Lief to- ſin Neegſten, wiel wi unner een

ſamen fogt is un cn Lidmat an anner Lidmaten ſünd . Kol. 3, 9.

bat anner hangen deiht dörch alle 26. Törnt un ſündigt nich, lat

Gelenke; wodörch dat een den de Sünn nich öwer ju Corn unner

aunern helpen deiht na en jeden gahn. Pf. 4 , 5. Fac. 1 , 19. 20.

Lidmat ſin Wark in ſin Maat, un 27. Get ok den Düwel nich

makt , dat de Lief waſjen deiht na. 1. Pet. 6 , 9. Jac. 4, 7.

to ſin egen Bederung, un dat all 28. Wokeen ſtablen hett , de

in de leev . Röm . 12, 5. ſtehl nich wedder, ſonnern he ſchau

17. So ſegg ik nu un tüg dat arbeiden un ſchaffen mit de Hann

in den HErrn, dat ji nich mehr wat Gudes, up dat he wat to

wandeln doht as de annern Heiden geven hett an de, de dat nödig

in de Nichtigkeit vun ehrn Sinn, hebbt. 1. Theff. 4, 11. 2. Theff.8, 8. 12.

Röm. 1 , 21. 29. Lat keen ful Snack ut ju

18. Weke chr Verſtand düſter | Mund gahn, ſonnern wat nüglich
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1 .

to Beterung is, wa dar Noth de kummt GOtt Sin Torn öwer

deiht , dat dat holdſelig to hörn is.de Kinner vun den Ungloven .

Kap. 5, 4. Matth. 12, 36. Matth. 24, 4. Mart. 13, 5. lut. 21 , 8.

30. Un bedrövt nich GOtt Sin 1. Cor. 15, 33. 2. Theſſ. 2, 3.

hilligen GEiſt, womit ji verſegelt 7. Darum hebbt Nicks mit ſe

ſünd up den Dag vun de Erlö- to dohn.

fung. Jef. 7, 13. 63, 10 . 8. Denn ji weert eenſtmals in

31. Au Bitterfeit un Grimm , Düſtern , nu awer ſünd ji en Licht

un Torn, un Geſchrie, un Läſte in den HErrn.

rung ſchall wiet vun ju weſen,
Kap. 2, 11. 1. Bet. 2, 9.

9. Wandelt as de Rinner pun

togliek mit all Bosheit. Kol. 3, 8 .

32. Weſtgegen eenanner fründlich
, dat Licht. Den GEiſt Sin Frucht

hartlich, un pergevt de Een den is allerhand Güdigkeit un Gerech

Annern ſo, as Gott ju vergeven tigkeit un Wahrheit. 3oh. 12, 36.

hett in Chriſtus.
10. Un prövt ut, wat den HErrn

wolgefalln deiht . Röm. 12, 2.

Dat 5. Kapitel.
11. Un hebbt keen Gemeenſchaft

mit de unfruchtbaren Warke vun

Co ward nu GOtt Sin de Düſternis, ſtraft ſe veelmehr.

Nafolgers as de leeven 12. Denn wat ſe heemlich doht,

Kinner, dat is of ſchändlicy to ſeggen .

2. Un wandelt in de Leev , gliek
Röm. 1 , 24 .

as Chriſtus uns leef hatt hett
13. Au dat ward awer apenbar,

un Sik Sülvſt hengeven för uns wenn dat vun dat licht ſtraft

to en Gav un Opfer, Gött to ward . Denn Auns, wat apenbar

en ſöten Geruch. Mart. 12, 31 .
ward, dat is licht. Joh. 3, 20. 21 .

3. Horeri awer un all Unreinig-de du ſlapen Seihſt un ſtah up
14. Darum ſpridt He : Wak up,

keit oder Giez lat nich vun ju
vun de Doden, ſo ward Chriſtus

ſeggt warrn, as dat fik för de
di hell maken . Jeſ. 60, 1 .

Hilligen ſchicken deiht . Kol. 3, 5.
15. So ſeht nu to, dat ji vör

4. Ok ſchandbare Wör' oder ſichtig wandeln doht, nich as de
Narrerien oder Poſſenrieten, wat Unwieſen, ſonnern as de Wieſen.

ju nich anſtahn deiht , ſonnern veel Matth. 10, 16. Fat. 3, 13 .

mehr Dankſeggung. 16. Un ſchickt ju in de Tied,

Kap. 4, 29. Matth. 12, 36. denn dat is böſe Tied . Röm . 12, 11 .

5. Denn dat ſchült ji weten, 17. Un ward nich unverſtändig,

dat keen Horer oder Unreiner, oder ſonnern verſtändig, wat den HErrn

Gieziger (de en Gößendeener is) , Sin Will weſen mag.

Arfdeel hett an dat Riek vun Chri Röm. 12, 2. 1. Theff. 4 , 3 .

ſtus oder GOtt. 1. Cor. 6, 9. 10. 18. Un ſupt ju nich vul Wien,

6. Lat ju vun Nüms verföhrn worut en unordentlich Weſen kamen

mit nichtige Wör’, denn wegen deiht, ſonnern warð vull vun GEiſt,
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19. Un red mank ju in Pſalmen, dat un plegt dat, ſo as de HErr

Lofgeſänge un geiſtliche Leeder , Sin Gemeen .

ſingt un ſpeelt vun den HErrn 30. Denn wiſünd Lidmaten

in ju Harten . Kol . 3, 16. Pf.33, 2. 3. vun Sin Lief, vun Sin Fleeſch

20. Un dankt ümmer GOtt den un vun Sin Been.

Vader för Auns, in unſen HErrn
Röm. 12, 5. 1. Cor. 6, 15.

JEſus Chriſtus Sin Nam . 31. Darum ward en Miních

Jeſ . 63 , 7. Mol . 3, 17 .
Vader un Moder verlaten un an

21. Un de Een weſ den Annern ſin Fru hangen, un ward de twee

unnerðahn in de Gottesfurcht. Een Fleeſch weſen . Matth . 19, 5 .

22. De Fruens weſt ehr Männer
32. Dat Geheemnis is grot : ik

unnerdahn as den HErrn.
ſprek nämlich vun Chriſtus un de

Gemeen .

1. Moj . 3, 16. Kol . 3, 18. 1. Pet . 3, 1 .

23. Denn de Mann is de Fru 33. Doch of ji, ja Jedereen ſchau

ehr Haupt, gliek as Chriſtus dat in Fru leef hebben as ſik ſülvſt,

Haupt vun de Gemeen is , un de Fru ſchau awer den Mann

He is de HEiland vun ſin lief. achten .

1. Cor . 11 , 3 . Dat 6. Kapitel.

24. Awer ſo as nu de Gemeen

Chriſtus unnerdahn is, ſo of de 1 .
Ti

Kinner, weſt ju Ollern

Fruen de Männer in alle Dinge . gehorſam in den HErrn,

15. Ji Männer, hebbt ju Fruens
denn dat hört ſik ſo . Kol. 3, 20.

2. Du ſchaſt Vader un Moder
leef, gliek as Chriſtus ok de Ge

meen leef hatt hett un hett Sik
in Ehren holn, dat is dat eerſte

Gebot, dat Toſag hett :

Sülvſt för ſe hengeven . Rol . 3, 19.
2. Moj. 20 , 12.

26. Up dat He ſe hilligen dä 3. Up dat di dat gut geiht, un

un hett ſe rein makt dörd dat du lang up de Eer leven deihſt.

Waterbad in bat Wort .

4. Un ji Vaders, reizt ju Kinner
Joh. 17, 17. 3, 5 .

nich ton Torn , ſonnern treckt ſe

27. Up dat he Em ſülvſt Sar up in de Tucht un Vermahnung

ſtell en Gemeen, de herrlich is,to den HErrn.

de nich cn Placen oder Fohl sol. 3,21. 5. Moj. 6, 7. 20. Bj. 78, 4 .

hett , oder ſo wat, ſonnern dat ſe Spr. 19, 18. 20, 17.

hillig un unſträflich is . 5. Ji Knechte, weſt gehorſam

Pf . 45, 14. Hohel. 4 , 7. 2. Cor . 11 , 2. iu HErrn na dat Fleeſch, mit

28. Aljo ſdüllt of de Männer Furcht un Bevern, in Eenfoltigkeit

ehr Fruen leef hebben as ehr egen vun ju Hart, as Chriſtus ;

Liever. Wokeen ſin Fru leef hett, Tit. 2, 9. Phil. 2, 12. 1. Pet. 2, 18.

de hett fik fülvſt leef . 6. Nich mit Deenſt blot vör

29. Denn Nüms hett jemals ſin Ogen , as de Minſchen to gefalln,

egen Fleeſdh haßt, ſonnern he nährt ſonnern as Chriſtus Sin Knechts,
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dat ji ſo GOtt Sin Willen doht | 16. Vör aln Dingen awer kriegt

vun Harten, mit guden Willen . de Glov ſin Schild her , womit ji

7. Un denkt darbi,dat ji den HErrn den Böſewicht all ſin fürig Pieln

deenen doht un nich de Minſchen ; utlöſchen fünnt.

8. Un ji ſchüllt weten , 1. Bet 5, 9. 1. Joh. 5, 4.

Jedereen Gudes Sohn ward, dat 17. Un nehmt den Helm vun

ward he vun den HErrn kriegen, dat Heil un den GEiſt ſin Swerdt,

he mag en Knecht weſen oder en Frie. weke GOtt Sin Wort is .

Röm. 2, 6. 1. Cor. 3, 8. 2. Cor. 5 , 10 ,
3cj. 59, 17. 1. Theſi. 5 , 8.

9. Un ji Herren ſchüllt ok dat
18. Un bäd ümmer in al ju

ſülvige gegen ſe dohn, un lat dat Anliggen mit Bitten un Flehn in

Drauen, ji ſchüllt weten, dat ok den GEiſt un wakt farto mit An

ju HErr in den Himmel is , un hóln un Flehn för de Hilligen,

Wat bi Em keen Anſehn vun del 19. Un för mi, up dat mi geven

Perſon is . Rol. 4 , 1. Apoſt. 10, 34.
ward dat Wort mit vergnögten

10. Toleßt, min Bröder, weſt Updohn vun min Mund, dat ik

ſtark in den HErrn un in de fund maken doh dat Geheemnis

Macht vun Sin Rraft . vun dat Evangelium ; Rol. 4, 3 .

1.Cor. 16, 18. 1.3o5. 2, 14. 20. Den fin Bad it of bün in
11. Tređt GOtt Sin Harniſo de Reden, up dat ik vergnögt

an, bat ji beſtahn künnt gegen darin handeln mag, un reden, as

den Düwel ſin liſtige Anlop. fit dat ſchickt.

12. Denn wi hebbt nich mit
2. Cor. 5, 20. Apoſt. 4, 29.

Fleeſch un Blod to kämpfen, ſon
21. Up dat ji awer of weten

nern mit Fürſten un Gewaltige, boht, woans mi dat geiht un wat

nämlich mit de Welt ehr HErrn,ik ſchaffen doh, ward ju Šat Alns

de in de Welt ehr Düſternis verteln Tychicus, min leeve Bro

herrſchen doht, mit de böſen Geiſter der un tru Deener in den HErrn,

unner den Himmel.
Apoſt. 20, 4. 2. Tim. 4, 12.

22. Weken ik na ju hen ſchickt
Matth. 16 , 17. 1. Cor. 9, 25. Joh. 14 , 13.

13. Darum tređtGOtt Sin Har- hef, darum , dat ji erfahrn doht,

niſch an, up dat ji an den böſen Dag woans mi dat geiht, un dat he

Wedderſtand doht , un Auns moi ju Harten tröſten deiht. Kol . 4, 7 .

utrichten un dat Feld beholn doht . 23. Fred weſ mit de Bröder, un
14. So ſtaht nu, ju lenden mit Leev mit Glov, vun GOtt den Vader

Wahrheit andahn, un mit de Ge- un den HErin JEſus Chriſtus.

rechtigkeit ehr Panzer antrocken .
24. Gnad weſ' mit Aun, de dar

lut. 12, 35. 1. Pet. 1 , 13. 3ef. 59, 17.leef hebbt unſen HErrn Jeſus

15. Un as Sahln , de ji unner Chriſtus, ümmer mit deſülvige leev .

de Föt bunnen hebbt, de Willig
Amen ! 2. Cor. 13 , 13.

keit , to drieven dat Evangelium De Breef is ſchreven vun Rom

vun den Freden. an de Epheſer, dörch Tychicus.
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De Epiſtel St. Pauli an de Philipper.

un

Dat 1. Kapitel. 10. Dat ji utpröven mögt , wat

1.Paulus un Timotheus, JEjus sat, Beſte is, up datjiuprichtig
Chriſtus Sin Knechts, an ſünd un frie vun Schann, bet

, ſamt , , .

alle Hilligen in Chriſtus Iſus up Chriſtus Sin Dag, Apoft. 24 , 16.

11. Vull vun Frucht vun de

Deeners . 1. Cor. 1 , 2 . Gerechtigkeit, de dörd JEſus

2. Gnad weſ ' mit ju un Fred Chriſtus geſchehn is in ju , to
vun GOtt unſen Vader un Sen GOtt Sin Ehr un Leev. Eph. 8 , 9 .

HErrn JEſus Chriſtus ! Röm 1 , 7.
12. Jť lat ju awer weten, leeve

3. It dank min Gott, ſo oft Bröder, dat ſo as dat nu geiht,

ik an ju denken doh . dat is geraden to Nußen vun dat

Röm. 1 , 8. 1. Cor. 1, 4. Evangelium ;

4. (Wat ik ümmer doh in all
13. Alſo dat min Reeden ſünd

min Gebede för ju au , ' un doh apenbar warn in Chriſtus, in

dat Gebed mit Freude:1,)
dat ganze Richthus, un bi de

5. Öwer ju Gemeenſchaft an dat annern ad; Kap. 4 , 22.

Evangelium vun den eerſten Dag
14. Un veele Bröder in den

an bet nu. HErrn hebbt ut min Keeden Tover=

6. Un hef darum de gude Tover-/ ficht wunnen un ſünd veel drieſter

ſicht, dat,de in ju anfungen hett warn, dat Wort to reden ahn

dat gude Wark, Be ward dat' to bang to weſen . Ephef. 8 , 18. 1. Theff. 8,3.

End bringen bet an JEſus Chri
15. Weke twar predigt Chriſtus,

ſtus Sin Dag. 3oh. 6, 29.
ok wegen Haß un Stried ; weke

7. Wa ſik denn ok för mi ſchicken awer in gude Afficht. 2. Cor. 2, 17 .

deiht , dat ik ſo vun ju Au denken
16. De Eerſten verfündigt Chri

doh , darum dat it ju in min ſtus ut Nied un mit böſe Af:

Harten dräg , in düt min Gerichten , denn ſe meent, je wült

fängnis, worin ik dat Evangelium min Reeden noch truriger maken .

verantwortun bekräftig , as ji
17. De Annern awer ut Leev,

Au mit mi an de Grad Deel denn je weet, dat ik to de Ver:

hebben doht . Eph. 3, 1. 4 , 1 . antwordung vun dat Evangelium

8. Denn GOtt is min Tüg, hier liggen doh .
wa mi na ju Au verlangen deiht 18. Wat makt dat awer ? Wenn

vun Hartensgrund in Jeſus blot Chriſtus verkündigt ward up

Chriſtus.
irgend en Wies , dat mag mit

9. Un darum bä it, dat ju Leev Nebenafſichten weſen oder in Wahr

mehr un mehr rick ward an allerheit, ſo freu ik mi doch darömer

hand Erkenntnis un Erfahrung, un will mi ok freun. Kap. 2, 2. 17. 18.

Eph . 1, 8. 19. Denn ik weet, dat mi dat

Vers 7.
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gelingen deiht to Seligkeit , dörch maken lat vun de Wedderſakers ,

ju Gebet un dörch de Help vun wat för ſe en Bewies vun de

JEſus Chriſtus Sin GEiſt. Verdammnis is, för ju awer vun

1. Cor. 1 , 11 . de Seligkeit , un dat pun GOtt.

20. Worup ik endlich reken un Kap. 3 , 19. Röm. 8 , 17.

höpen doh, bat ik in keen Stück 29. Denn ju is geven wegen

to Schann ward, ſonnern dat mit Chriſtus dat to dohn, dat ji nich

alle Freudigkeit, gliek as ſunſt, ſo blot an Em gloven, ſonnern ok

ok nu, Chriſtus hoch lavt ward wegen Em liden dörft,

an min lief, dat mag weſen dörch 30. Un denſülvigen Kampf hebbt,

Leven oder dörch Dod. ben ji an mi ſehn hebbt un nu

21. Denn Chriſtus is min Leven vun mi hörn doht.

un Starpen is min Gewinn.
Apoſt. 16, 22. Kol. 1 , 29.

22. Wenn awer dat leven int

Fleeſch darto deenen kann, mehr
Dat 2. Kapitel.

Frucht to ſchaffen, ſo weet ik nidh,
1. Gift dat nu bi ju Ver

wat it wählen ſchall.
mahnung in Chriſtus,

23. Denn mi liggt beides hart gift dat Troſt in de Leev, gift

an : Ik hef Luſt to ſtarven un bidat Gemeenſchaft in den GEiſt,

Chriſtus to weſen , wat ok veel gift dat hartliche Leev un Barm
beter weer ;

hartigkeit: Möm . 12, 10. Rol. 3, 12.
1. Kön. 19, 4. 2. Cor. 5 , 8. 2. Tim . 4,6.

2. So makt min Freud vull,
24. Awer wegen ju is dat nö

dat ji een Sinn, beſülvige Leev,
diger, dat ik int Fleeſch blief.

25. Un in gude Vertruen darup
un eenmödig gliekeMeenung hebbt ;

weet ik , dat ik blieven un bi ju 3. Doht Nicks mit Zank oder

Au weſen warr, um ju wieder to ut nicksnußig Ehrgiez, ſonnern

bringen un fröhlich to maken.
ut Demoth holt ju unner eenanner

de Een den Annern höger, as ſik
Vers 6. Sap. 2, 24.

26. Up dat ji ju heel wichtig fülbſt.

maken künnt in Chriſtus Jeſus . 4. Un Jedereen ſchall nich up

an mi , wenn it wedder to ju dat Sinig ſehn, ſonnern of up

kamen doh . dat, wat den Annern ſin is .

27. Wandelt man blot würdig 5. Jedereen ſchall ſinnt weſen

na Chriſtus Sin Evangelium , up as JEſus Chriſtus ok weer,

dat, if mag nu kamen un ju ſehn , 6. Weke , wenn He of vun gött

oder annerwärtó pun ju hörn, dat liche Geſtalt weer, wul he doch

ji in een GEiſt un in een Seel dat GOtt liek weſen nich as en

ſtaht un mit uns för den Gloven Rov an fik rieten .

an dat Evangelium kämpfen doht : Joh. 1 , 1. 2. 5, 18. 10, 33.

1. Cor. 7 , 20 . 7. Sonnern he hett ſik ſülvſt

28. Un ju up keen Art bang lerrig makt un nehm Knechtsge
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ſtalt an, un war en anner Minſch ſo dat ik nich umſunſt lopen , noch

liek un an Geberden as en Miních umſunſt arbeit hef .

anſehn. Jef. 42, 1. 49, 3. 53, 3 . 2. Tim. 1 , 13. Jef. 49, 4. 1. Cor. 9, 26.

8. He mak fik ſülvſt lütt un 17. Un wenn ik of opfert wait

war gehorſam bet in den Dod, ton Opfer un Gottesdeenſt vun

ja bet in den Dod ant Krüz. ju Glov , ſo freu ik mi un freu

Ebr. 12, 2. mi mit ju Au .

9. Darum hett GOtt Em ok 2. Tim. 4, 6. 2. Cor. 7, 4.

grot makt un Em en Namen geven, 18. Daröwer ſchüllt ji ju of

de öwer alle Namen is : freun un ſchüllt ju mit mi freun.

10. Dat in JEſus Sin Nam Map. 3, 1. 4 , 4 .

fik bögen ſchüllt alle Knee, de in 19. Jk höp awer in den HErrn

den Himmel, un up de Eer, un JEſus, dat ik Timotheus bald

unner de Eer ſünd ; warr to ju hen ſchicken , dat ik

Fef. 45, 23. Röm. 14, 11 . of erquict warr , wenn ik hör,

11. Un alle Tungen bekennen woans dat ju geiht .

ſchült, dat Jeſus Chriſtus de Apoſt. 16, 1. 1. Theſſ. 3, 2 .

HErr is , to GOtt den Vader 20. Denn ik hef Nüms de lo

Sin Ehr.
ganz na min Sinn is , de ſo hartlich

12. Alſo , mine Leevſten , de ji för ju ſorgen deiht. 1. Cor. 16, 10.

ümmer gehorſam weſt ſünd, nich 21. Denn ſe ſökt au dat Ehre,

blot wenn ik bi ju weer , ſonnern' nich dat wat Chriſtus JEſus Sin

ok nu, do ik vun ju weg bün, is . 1. Cor. 10, 24.

noch mehr ſchafft, dat ji ſelig 22. Ji awer weet, dat he recht

warrn doht, mit Furcht un Bewern . ſchaffen is, denn as en Rind den

Pf. 2 , 11. 1. Pet. 1 , 17 . Vader, ſo hett he mi deent in't

13. Denn dat is Goit, de in Evangelium.

ju wirken deiht, beides, dat Wüln 23. Denſülvigen, höp ik, warr

un dat Vulbringen, na Sin Wols ik ju ſchicken fünn vun de Stunn

gefaln. 1. Cor. 3, 5. an, wenn ik erfahrn hef, wa dat

14. Doht Allns ahn Murren mit mi ſteiht.

un ahn Twiefel, 1. Pet. 4, 9. 24. Ikawer vertru up den HErrn,

15. Up dat ji ahn Tadel jünd, dat ok ik ſülvſt bald kamen warr.

un uprichtig, un GOtt Sin Kinner, Kap. 1 , 25.

unſträflich merren mank dat ver- 25. Ik hef dat för nödig anſehn,

dreihte un verkehrte Geſlecht, mank den Broder Epaphroditus to ju

wek' ji ſchienen doht, as lichter hen to ſchicken, de min Gehülf un

in de Welt ; Mitſtrieder un ju Apoſtel is un

Rap. 1 , 10. Matth. 5, 14. Eph. 5, 8. mi mit dat, wat ik bruk, verſehn

16. Darmit, dat ji awer dat deiht. Kap. 4 , 18. 2. Cor . 8, 25.

Wort vun dat leven holn doht, 26. Wiel he na ju all Ver

mi to Ehr an Chriſtus Sin Dag, I langen hett un heel bedrövt weer,
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darum dat ji hört harrt, dat bel 5. De ik ben achten Dag be

krank weſt weer. ſneden bün , Een ut dat Volk vun

27. He weer twar dodkrank, Israel, vun dat Geſlecht vun

awer GOtt hett Sik öwer em Benjamin, en Ebräer ut de Ebräers ,

erbarmt, nich blot awer öwer em, un en Verfolger vun de Gemeen,

ſonnern ok öwer mi, up dat ik na de Gerechtigkeit in dat Geſek

nich een Bedröfnis öwer dat anner unſträflich weſt.

harr. Jeſ. 38, 1 . 7. Awer wat mi Gewinn weer,

28. Ik hef em awer veel iliger dat hef iť Chriſtus Sin wegen

ſchickt, up dat ji em ſehn dont un för Schaden rekent . Matth. 18, 44.

wedder fröhlich ward , un ik ok 8. Denn ik reken dat nu för

nich ſo veel Bedröfnis hef. Schaden gegen de unutſprekliche

29. So nehmt em nu up in Erkenntnis vun JEſus Chriſtus,

den HErrn, mit alle Freud un min HErrn, wegen weken ik Auns

holt ſon Lüd in Ehren . Röm. 16, 2. för Schaden rekent hef un acht

30. Denn wegen Chriſtus Sin bat för Dred, up dat ik Chriſtus

Wark is he den Dodſo neeg kamen, gewinnen dob , Jeſ. 53, 11 .

wiel he ſin leven nich hoch heel,. 9. Un in Em funn war, dat

up dat he mi an ju Stell Beénen iť nich hef min Gerechtigkeit, de

kunn . 1. Cor. 16, 16. 17. ut dat Geſet, veelmehr, de dörch

de Glovan Chriſtus kummt,

Dat 3. Kapitel. ik meen de Gerechtigkeit, de vun

GOtt de Gloven torekent ward ;

1. Öwrigens, leeve Bröder,
Röm. 3, 21. 22. 9, 30.

freut ju in den HErrn ! 10. To erkennen Em un de

Dat ik ju ümmer datſülvige ſcrie: Kraft vun Sin Uperſtahung un

ven doh , verdrütt mi nici un de Gemeenſchaft mit Sin lieden,

makt ju deſto gewiſſer . Sap. 4, 4 .
dat ik Sin Dod ähnlich warr.

Röm 6, 3–5. 8, 17 .
2. Nehmt ju in Acht vör de

11. Up dat ik hen kamen mag
Hunn', nehmt ju in Acht vör de

ſlechten Arbeiders, nehmt ju in Act to de Uperſtahung vun de Doden.

vör de Terſniedung . Jef. 56, 10. 11 .
12. Nich as ob ik dat al fat

3. Denn wi ſünd de Beſnicdung, weer, iť jag awer darachter her,
kregen harr, oder ali vulkamen

de wi Gott in den GEiſt deent, datikdat fat krieg , nadem Chriſtus

un uns mit Chriſtus JEfus grot JEſus mi fat kregen hett.
makt un uns nich up Flecſch ver- i tim . 6, 12. zej. 8, 11. 30h. 6, 44.

lat , 5. Moſ. 30, 6. Kap. 12, 32.

4. gk much mennigmal ok wol 13. Min Bröder, ik glov bat

mit dat Fleeſch grot dohn . Wenn ſülvſt nich , dat ik dat al hef.

en Anner meent,he harr dat Recht, Een awer ſegg it : Ik verget,

mit dat Fleeſch grot to dohn, ma wat dar achter is un ſtreck mi

veel mehr ik, 2. Cor. 11, 18. 22. an dat, wat vör is ;
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14. Un jag na bat Maal to, lehnen doh, min Freud un min

dat Kleenod, dat GOtt in Sin Kron, ſtaht jo faſt in den HErrn,

himmliſche Beropung in Chriſtus mine Leeven.

JEſus vörholn deiht . 2. Cor. 1 , 14. 1. Theff. 2, 19. 20 .

1. Cor. 9, 24. 1. Tim . 6 , 12. 2. De Evodia vermahn ik, un

15. So Veel as nu pun uns de Syntyche vermahnik, dat ſe

vullkamen ſünd, de lat ſon Sinn een Sinn hebbt in den HErrn.

hebben , un wenn ji ſunſt noch 3. Ja, ik bä ok di, min true

up wat holn doht, dat lat GOtt Helpmaat, ſtah ſe bi, de mit mi

ju apenbaren ; 1. Cor. 2 , 6.
för dat Evangelium kämpft hebbt,

16. Doch na dat wat wi all mit Clemens un min annern Help

fat kregen hebbt , gaht wieder. maten , de ehr Namen ſünd in
Kap. 1 , 27. 2, 2. Röm. 12, 16. 15, 6. bat Levensbok. 2. Mof. 32, 32.

1. Cor. 1 , 10. 1. Bet. 8, 8.
B1. 69, 29. Dan. 12, 1. Luk. 10, 20 .

17. Folgt mi, leeve Bröder, un Offenb. 3 , 5. 13, 8. 17, 8. 21 , 17.

ſeht up de , de ſo wandelt, up dat 4. Freut ju in den HErrn aller

ji uns to en Vörbild hebbt. wärts, un noch mal ſegg it : Freut

18. Denn Veele wandelt, vun ju ! Kap. 3, 1. 2. Cor. 13, 11 .

de ik ju oft ſeggt hef, nu awer 5. Lat ju Sachtmoth kund warrn

mutt ik mit Thranen ſeggen, ſe ſünd alle Minſchen. De HErr kummt

Fiende vun Chriſtus Sin Krüz ; bald. Tit. 3, 2. 1. Cor. 10, 11 .

19. Ehr End ward de Ver
6. Sorgt nicks, ſonnern in alle

dammnis weſen, de de Buk ehr Saken lat ju Bitt in Gebet un

GOtt is, un ehr Ehr ward to Flehn mit Dankſeggung vör GOtt

Sdyann, denn ſe denkt blot an dat, kund warın .

wat irdiſch is . Matth. 6, 25. 31. Pf. 145, 18.

2. Cor. 11 , 15. Pf. 17, 14. Röm 16, 18. 7. Un de Freden vun GOtt,

20. Unſe Börgerrecht awer is de höger is al Vernunft, bewahr

in den Himmel, vun wowi ok iu Harten un Sinn in Chriſtus

tövt up den Heiland JEſus Chri- JEſus. Joh . 14, 27.

ſtus, den HErrn, 8. Öwrigens, leeve Bröder, wat
Eph. 2, 6. Ebr. 13, 14.

wahrhaftig is, wat ehrbar, wat

21. De unſen vergänglichen Lief geredht, wat keuſch, wat leeflich,

verklären ward, up dat deſülvige wat gut luden deiht , wat en

liek ward Sin verklärten lief na Tugend, wat en Lof is, daröwer

de Kraft, womit He alle Ding denkt na. Kap. 8 , 1. Röm . 12, 17.

Sik unnerdahn maken kann. 9. Wat ji ok an mi lehrt un

1. Cor. 16, 43. 49. 63. öwerkamen un hört un ſehn hebbt,

Dat 4. Kapitel. dat doht, ſo ward de HErr, vun

den de Freden kummt, mit ju weſen.

1. Derentwegen, min leeve
1. Theſl. 5 , 23.

Bröder , na de ik mi 10. Ik hef mi awer orrig freut
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in den HErrn, dat ji wedder in 17. Nich dat ik Geſchenk ſöken

ſon Umſtänn kamen ſünd , för mi dob, ſonnern iť ſök de Frucht,

to ſorgen, obgliek ji to alle Tied dat ſe öwerrieklich in ju Reknung is.

för mi ſorgt hebbt, awer de Tied Lut. 13, 7. 2. Cor. 9 , 6. 12 .

hett dat nich tolaten wullt. 18. Denn ik hef Aúns un hef in

11. Ik legg dat nich wegen den Öwerflot. Ik harröwerrieklich,

Mangel, denn ik hef lehrt , tofreden nadem ik dörch Epaphroditus kreeg ,

to weſen, ſo as ik dat finnen doh . wat vun ju keem , en ſöt Geruch ,

Spr. 15 , 16. Rap. 16, 18. 1. Tim. 6, 6. en angenehm Opfer, GOtt gefällig.

12. Ik kann ſiet ſien oder hoch Kap. 2, 25.

fien, ik kann mi mit alle Ding 19. GOtt awer warð all ju

un mit Auns behelpen, beides ſatt Nothdurft vull maken na Sin

weſen un hungern , wat övrig hebben Riekdom in de Herrlichkeit, in

un Noth utſtahn . Chriſtus Jeſus. 2. Cor. 9, 8.

1. Cor. 4, 11. 2. Cor. 6, 10. 11 , 27.

20. Den GOtt awer un unſen

13. Ik kann Auns förch den,

de mi mächtig makt, Chriſtus.
Vader wel Ehr vun Ewigkeit to

Ewigkeit! Amen. 2. Tim. 4, 18.

Fel. 33, 24. 40 , 20—31.

14. Doch hebbt ji bat gud makt,
21. Gröt al de Hilligen in

dat ji ju min Bedröfnis annahm Chriſtus JEfus . De Bröder, de

hebbt.
bi mi jünd , gröť ju.

1. Cor. 16, 20.

15. Ji awer vun Philippi weet,

dat vun den Anfang vun dat 22. Ale Hilligen gröt ju , be

Evangelium , as it uttrock ut ſonners de vun den Kaiſer ſin

Macedonien, keen Gemeen mi wat Hus. 2. Cor. 13, 12 .

geven hett, na de Reknung vun 23. Unſen HErrn JEſus Chriſtus

Utgeven un Innehmen, as blot ji. Sin Gnad weſ mit ju Au ! Amen.

16. Denn na Theſſalonich ſchickt

ji för min Nothdurft eenmal, un Schreven vun Rom, Sörch Epa

naher nochmal. phroditus .

De Epiſtel St. Pauli an de Koloffer.

1 .

Dat 1, Kapitel.
2. An de Hilligen to Roloſſa,

un de glövigen Bröder in Chriſtus.

en Apoſtel vun JE- Gnad weſ' mit ju , un Freden vun

ſus Chriſtus, dörch GOtt GOtt, unſen Vader, un den HErrn

Sin Willen, un BroderTimotheus, JEſus Chriſtus ! Röm. 1 , 7.

2. Cor. 1 , 1 . 3. Wi dankt Gott un unſen

28
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HErrn JEſus Chriſtus Sin Vader Obrigkeit vun de Düſternis, un

un bedt all Tied för ju , uns in Sin leeven Söhn Sin

4. Nadem wi hört hebbt vun Riek verſett hett. Kap. 2, 15 .

ju Glov an Chriſtus JEſus un 14. An weken wi hebbt de Er

vun de Leev to al de Hilligen ; löſung dörch Sin Blot, ik meen

Eph. 1 , 15. de Vergevung vun de Sünden .

5. Wegen de Hoffnung, de ju
Eph. 1 , 7 .

bileggt is in den Himmel, vun
15. Weke den unſichtbaren GOtt

weke ji hört hebbt dörch dat Wort Sin Ebenbild is, de Erſtgeborne

Ebr. 1, 3.vun de Wahrheit in Bat Evan- vör alle Kreatur.

gelium, 1. Pet. 1 , 3. 4. 2. Cor. 6 , 7.
16. Denn in Em is Auns ſchapen ,

6. Dat na u hen kamen is , as wat in den Himmel un up de

ok in alle Welt , un is fruchtbar, Cer is , beides, deThron un Herr

as ok in ju , vun den Dag an, Ichaften , un Fürſtendömer , un

wa ji dat hört un GOtº Sin Obrigkeiten, Auns dat is in Em

Gnad in de Wahrheit erkennt hebbt . un to Emſchapen. Joh. 1 , 3. 10.

7. As ji denn lehrt hebbt vun
17. Un He weer vör Alns un

Epaphras, unſen leeven Mitknecht, Aung beſteiht in Em. Spr. 8, 25—27.

dc en truen Deener vun Chriſtus 18. Un He is dat Haupt vun

för ju is,
den Lief , ik meen de Gemeen, weke

Kap. 4 , 12 .

8. De uns ok hett weten laten is de Anfang un de Erſtgeborne

ju leev in den GEiſt.
vun de Doden , up dat He in

9. Darum , vun den Dag an,
alle Ding de Vörtritt hebben deiht.

as wi dat hört hebbt , hört wi Apoft. 26, 23. Möm. 8,29. 1. Cor. 15, 20.

Offenb. 1 , 5.
nich up , för ju to beden un to

19. Denn den Vader Sin Wol

bitten , dat ji erfüllt ward mit

Erkenntnis pun Sin Willen, in gefalln weer, dat in Em de ganze

allerhand geiſtlich Klofheit un Ver-/ Füll wahnen ſchull,
Kap. 2, 9. Joh. 1 , 16. 3, 34.

ſtand; Eph. 1 , 15. 16 .
20. Un Alns dörch Em ver

10. Dat ji würdig wandeln doht, föhnt war to Em ſülvſt, dat mag

den HErrn to gefalln un fruchtbar up de Eer oder in den Himmel

ſünd in alle gude Warke,
weſen , Sardörch, dat He Freden

11. Un waſſen doht in de Er- mak Görch dat Blot an Sin Krüz

kenntnis vun GOtt un ſtark makt sörch fit ſülvſt. Röm . 5, 10.

warð mit alle Kraft, na Sin herr 2. Cor. 5, 19. 1. Joh. 2, 2. 4 , 10.

liche Macht in alle Geduld un 21. Un ji, de ji eenſtmals Fremde

Langmothmit Freuden ; 1. Cor. 1 , 5. un Fiende weert dörch de Ver

12. Un Dank ſeggt den Vader, nunft in böſe Warke.

de uns düchtig makt hett för dat Eph. 2 , 12. 4, 18.

Arvdeel vun de Hilligen in't Licht; 22. Nu awer hett He ju ver

2. Cor. 3, 6. Apoft. 26, 18. föhnt mit den Lief vun Sin Fleeſch,

13. Weke uns rett hett vun de dörch den Dod , up dat He ju
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II

darſtell hillig un ſo dat Nüms Dat 2. Kapitel.

wat an ju uttoſetten hett, oder ju 1. Cok lat ju awer weten, ' wat

verklagen kann pör Em ſülvſt ;
för en Kampf ik hef um

23. Wenn anners ji blievt in ju, um de to Laodicea , un au,

de Glov gründt un faſt un nich Se min Perſon in't Fleeſch nich

aftobringen vun de Hoffnung upſehn hebbt;
Phil. 1 , 30 .

dat Evangelium, dat ji hörthebbt, 2. úp dat ehr Harten vermahnt

dat predigt is vör alle Kreatur,
de unner den Himmel is un den un toſamen fat ward in de Leev

to all Riekdom vun den gewiſſen

ſin Deener ik, Paulus , warn bün .
Verſtand, to erkennen dat Geheem

1. Cor. 15, 58. Mart. 16, 15.

24. Nu freu ik mi in min Lieden , nis vun GOtt un den Vader un

Joh. 17, 3.dat iť för ju utſtah un mať vuú Chriſtus,

an min Fleeſd , wat noch fehlt 3. In weken verborgen liegt

an Bedröfnis in Chriſtus för Sin alle Riekdömer vun Klokheit un

Erkenntnis. 3ef . 11 , 2. 1. Cor. 1 , 24 .
Lief, de de Genieen is .

2. Cor . 7, 4. Eph. 3 , 13. 4. Ik ſegg awer darpun, dat

25. Darvun ik en Deener warnju Nüms mit vernünftig Reden

bün na dat göttliche Predigtamt , bedregen deiht . Röm . 16, 18 .

dat mi geven is manť ju, dat 5. Denn wenn ik ok na bat

ik dat Wort vun GOtt rieklich Fleeſdh nich dar bün, ſo bün ik

predigen ſchall ; Eph . 3, 2.
doch in den Geiſt bi ju, freu mi

26. jk meen dat Gehcemnis, un ſeh ju Ordnung un ju faſte

dat verborgen weſt is vun de Glov an Chriſtus . 1. Cor. 5, 3. 14, 40.

Welt her, un vun de Tieden her ,
6. So as ji nu den HErrn

nu awer apenbart is vör Sine Chriſtus JEſus annahmen hebbt,

Hilligen, ſo wandelt in Em ;

27. Weke GOtt hett kund dohn |' 7. Un muttelt un but ju in Em ,

wullt, wat dar is för en herrlich un weſt faſt in de Glov, as ju

Riekdom vun düt Geheemnis mant lehrt is , un weſt in denſülvigen

de Heiden, dat is Chriſtus in rieklich dankbar . Eph . 3 , 17. 2 , 22.

ju , de de Hoffnung vun de Herr- Jud. 20. Col. 8, 16. 1. Theff. 5, 18.

lichkeit is ; 1. Tim. 1 , 1 .

8. Seht to, dat Nüms ju be
28. Denn wi verkündigt un roven deiht dörch de Weltwiesheit

vermahnt alle Minſdhen, un lehrt un nichtsnutige Bedregeri na de

alle Minſhen , mit all Klokheit, Minſchen ehr Lehr , un na de

up dat wi darſtellt en jeden Min - Welt ehr Saßungen, un nidy na

ichen vullkamen in Chriſtus IEjus; Chriſtus.
Joh . 1, 7. Eph . 5, 27.

9. Denn in Em wahnt de ganze
29. Woran ik of arbeiden un

ringen doh na de Wirkung vun
Öwerflot vun de Gottheit hand

den, de kräftig in mi wirken deiht. grieplich.

2. Tim . 4 , 7 . 10. Un ji ſünd vulkamen in

23 *
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Em, weke is dat Haupt vun all | Demoth un Geiſtlichkeit vun de

Fürſtendömer un Obrigkeit ; Engeln wandelt, vun de he nie

Joh. 1 , 16. Eph. 1 , 21. mals een ſehn hettun is ahn

11. In weken ji ok beſneden Grund upblaſen in ſin fleeſchlichen

ſünd , mit de Beſniedung ahn Hann, Sinn ; Matth. 24 , 4. 24. B. 23,

dörch Afleggung vun den ſünd 19. Un hollt fik nidh an dat

lichen Lief in dat Fleeſch, nämlich Haupt, ut den de ganz Lief dörch

mit de Beſniedung vun Chriſtus. Lidmaten un Sehnen utrüſt un

5. Moj. 10, 16. 30, 6. Röm 2, 29. verbunnen is , un ſo waſt, um grot

12. Dardörch, dat ji mit Em to weſen in GOtt. Eph. 4 , 15. 16 .

20 .

den ji ok uperſtahn fünd dörch de mit Chriſtus vun de Welt ehr

Glov , be GOtt wirken deiht , Saßungen, warum lat ji ju denn

weke Em upweckt hett vun de fangen mit Saßungen , as wenn

Doden ; Röm . 6 , 4. 3, 1. ji noch in de Welt leven doht ??

13. Un hett ju ok mit Em 21. De dar ſeggt : Du ſchaſt

lebendig makt as ji dod weert in dat nich angriepen, du ſchaſt dat

de Sünden un in de Vörhut vun nicht pröven, du ſchaſt dat nich

dat Fleeſch un hett uns all unſe anröhrn,

Sünden erlaten , Eph. 2,1.5. lut. 7, 42. 22. Wat doch Auns unner de

14. Un utlöſcht de Handſchrift, Hand vertehrt ward un Minichen

de ſchreven weer gegen uns, de gebot un Lehr is .

dörch Saßungen keem un uns ent Jef. 29, 13. Matth. 15, 9.

gegen weer , un hett ſe ut del 23. Weke hebbt en Anſchien vun

Mitt dahn un an dat Krüz ſla’n . Klokheit dörch ſülvſtwählte Geiſt

Eph . 2, 15. lichkeit un Demoth , un dardörch,

15. Un hett uttrocen de Fürſten- dat ſe den Lief nich ſchont un dat

dömer un de Gewaltigen un ſe Fleeſch nich ſin Ehr doht to dat ,

öffentlich to Schau ſtellt un en wat dat brukt. 1. Tim . 4, 3 .

Triumph ut ſe makt dörch fik

ſülvſt.
Dat 3. Kapitel.

Kap. 1 , 13.

16. So lat nu Nüms ju Ge
1. Sünd ji nu mit Chriſtus

weten maken wegen Spieſ ' oder uperſtahn , ſo ſökt , wat

Gedränk , oder wegen beſtimmte dar baben is , wa Chriſtus is un

Fierdag' , oder Niemaand , oder to GOtt Sin rechte Hand ſitten

Sabbath, Röm. 14, 2. 3 . deiht. Kap. 2, 12. Röm. 6, 6.

17. Wat de Schatten run dat 2. Strept na dat, wat dar baben

is, wat tokünftig weer, awer dat is , nich na dat, wat up de Eer

Weſen ſülvſt is in Chriſtus. is . Matth. 6, 33.

Ebr. 8, 5. 3. Denn ji ſünd ſtorven un ju

18. Lat Nüms ju bat Maal | Leven is verborgen mit Chriſtus

verrücken , de na egen Wahl in in GOtt. Röm. 6, 2.



Kolonier 3. 345

Eph. 6,

4. Wenn awer Chriſtus,ju leven, / 14. Öwerall awer treckt de Leev

fik apenbarn ward, denn ward ji an , de dat Band vun de Vull

apenbar warrn mit Em in de Herr- kamenheit is . Joh . 13, 34.

lichkeit. Phil. 1 , 21. 1. Cor. 16, 43 . 15. Un de Freden vun GOtt

5. So makt nu ju Lidmaten dod, regeer in ju Harten, to den ji

de up de Eer ſünd, Horeri, Un- of beropen ſind in Een lief, un

reinigkeit, ſchändliche Brunſt, böſe weſt dankbar. Phil. 4,7. Kol. 2, 7 .

Luſt un den Giez, de Afgötteri i8 ; 16. lat Chriſtus Sin Wort

Röm. 8, 13, Eph. 5, 3.

6. Wegen weke GOttes Torn rieklich mank ju wahnen, in all

öwer den Unglov ſin Kinner kamen Wiesheit ; lehrt un vermahnt ju

deiht.
fülbſt mit Pſalmen un lovgeſäng,

6.

7. In weken of ji ingmal wan- un geiſtliche, leedliche Leeder, un

delt hebbt as ji darin leven dän. ſingt den HErrn in ju Harten.

Röm. 6, 19 .
1. Cor. 1 , 5. Eph. 6, 19.

8. Nu awer leggt Auns vun ju 17. Un Auns, wat ji doht mit

af : den Torn, Grimm, Bosheit, Wör'un mit Warke, dat doht

Läſterung, ſchandbare Wör ut ju Auns in den HErrn JEſus Sin
Mund.

Röm. 6, 13 . Nam un dankt Gott un den Vader

Eph. 4, 22. 31. Ebr. 12, 1. Pf. 37 , 8. dörch Em. 1. Cor. 10, 31.

9. Leegt nich unner eenanner, 18. Ji Fruens, weſt unnerdahn

treckt den olen Minſchen mit fin ju Männer, as ſik dat ſchicken

Warke ut ; Zach. 8, 16. Eph . 4, 25.
deiht. Eph. 5 , 22.

10. Un tredt den nien an, de

dar verniet ward to de Erkenntnis, leef
, un weſt nich bitter gegen ſe.

19. Ji Männer, hebbt ju Frueus

na bat Ebenbild vun den, de em
Eph. 5, 25. 1. Pet. 3, 7.

(chapen hett ;

Eph. 4, 24. 1. Moj. 1 , 27.
20. Ji Kinner, weſt de Ölern

11. Wa nich is : Grieche, Jud, gehorſam in ali Ding , denn ſo

Beſniedung, Vörhut, Nichtgrieche, wat ſüht de HErr geern. Eph.6, i .

Scythe , Knecht, Frie, ſonnern Ains 21. Ji Vaders, makt ju Kinner

un in Aun Chriſtus. nich falſch, up dat ſe nich moth

Röm. 10, 12, 1. Cor. 7, 21. 22. los ward . Eph. 6 , 4.

12. So treckt nu an, as GOtt
22. Ji Knecht, weſt gehorſam

Sin Uterwählte, Hillige un Leedſte:in all Ding ju irdiſche HErrn,

hartlig Erbarmen , Fründlichkeit, nid, mit Deenſt vör de Ogen,

Demoth, Sachtmoth; Geduld ;
um de Minſchen to gefalln , ſonnern

Eph. 4, 24, 32 .

13. Un verdrägt ju mit eenanner,
mit Hartenseenfolt un mit Gottes

un vergevt ju de een den annern ,
Eph. 6, 5 .furcht.

wenn jemand Klag gegen den
23. Allns, wat ji doht, dat doht

annern hett, glick as Chriſtus ju vun Harten , as för den HErrn

vergeven hett, ſo ok ji . un nich för Minſchen ; Eph. 6, 7.

Matth. 6 , 14. Eph. 4, 2. 24. Un denkt daran, dat ji vun
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Hot

den HErrn den Lohn vun dat Arv is . Auns, wa dat hier utſüht,

kriegen ward, denn ji deent den ward ſe ju kund dohn.

HErrn Chriſtus. 1. Cor. 7, 22. 10. Ariſtarchus gröt ju , min

25. Wokeen awer Unrecht deiht, Mitgefangen , un Markus, Bars

de ward kriegen, wat he Ünrechts nabas ſin Vetter, öwer den ji

bahn hett un bar ward nich up Updräg kregen hebbt . (Wenn he

de Perſon ſehn . Apoft. 10, 34. na ju hen kummt, ſo nehmt em

Kap. 4. v. 1. Ji Herren, up . ) Apoft. 19, 29 .

wat recht nn billig is , dat bewieſt| 11. Un Jeſus, de Juſt heet , de

de Knechte un weet, dat ji ok en ut de Beſniedung ſünd. Düſſe

Herrn in den Himmel hebbt . Au ſünd min Helpmaaten an

3. Mof. 26, 43. 53. Eph. 6, 9. GOttes Riek , de mi en Troſt

Dat 4. Kapitel.
warn ſünd . Apoft. 11 , 2 .

12. Epaphras gröt ju , de Een

2. olt an mit Gebet un wakt vun ju is , Chriſtus Sin Knecht,

in datſülvige mit Dank- un ümmer för ju ringen deiht mit

ſeggung ; 1. Theff. 5 , 17. Gebet, up dat ji beſtaht vullkamen

3. Un bedt togliek ok för uns, un ganz mit GOttes Willen er :

up dat Gott uns de Döhr för füllt ward . Kap. 1, 7.

dat Wort upmaken deiht , to reden 13. Ik gev em dat Tügnis, dat

dat Geheemnis vun Chriſtus ,warum he grote Mög bewieſt wegen ju

ik ok bunnen bün, Nöm. 15, 30 . un de in Laodicea un Hierapolis.

Eph . 6, 19. 2. Theff. 3, 1. Eph. 3, 4. 14. Lukas, de Doktor, den it

4. Up dat ik datſülvige apen- leef hef , un Demas gröt ju .

baren doh, woans ik reden ſchall. 15. Gröt' de Bröder in Laodicea

5. Wandelt klok gegen de, de un den Nymphas, un de Gemeen

buten ſünd un ſchickt ju in de in ſin Hus. Röm. 16, 5.

Tied . Eph. 5, 15. 16 . 16. Un wenn de Breef bi ju

6. Ju Ned ſchall ümmer leevlich leſen is, ſo ſchafft, dat he ok in

weſen un mit Solt würzt, ſo dat de Gemeen to Laodicea leſt ward

ji weten doht, woans ji Jedereen un dat ji de vun Laodicea to

antworten ſhüllt. Mart. 9, 50. leſen kriegt . 1. Theff. 5, 27.

7. Wa dat mit mi ſteiht, ward 17. Un ſeggt den Archippus:

Tychicus ju vertelln, de leeve Bro - Süh up dat Amt, dat du kregen

der, un true Deener un Mitknecht heſt in den HErrn, dat du dat

in den HErrn ; ſülvige utrichten deihſt.

8. Den ik darum to juhen 18. Min Gröten mit min Pau

ſchickt hef, dat he erfahr, wa ju lus-Hand. Denkt an mine Reden .

dat geiht, un up dat he ju Harten De Gnad weſ mit ju ! Amen.

vermahn, Eph. 6 , 22. 1. Cor. 16, 21.

9. Samt Oneſimus, den truen Schreven vun Rom dörch Tychicus

un leeven Broder, de Een dun ju un Oneſimus.
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De eerſte Epiſtel St. Pauli an de Theſſalonicer.

Dat 1. Kapitel. | Achaja, ſonnern an alle Stän is

1 .
Paulus, un Silvanus, un iu Glov an GOtt bekannt warn,

Timotheus an de Gemeen ſo dat dat nich nödig is, ju wat

to Theſſalonich, in GOtt den Vader to ſeggen . Nöm . 1 , 8. 2. Theff. 1 , 4 .

un den HErrn JEſus Chriſtus. 9. Denn ſe fülbſt verkündigt vun
Gnad weſ mit ju un Freden vun uns wa wi bi ju uptreden ſünd,

GOtt, unſen Vader, un den HErrn un woans ji bekehrt ſünd to GOtt

JEſus Chriſtus. 2. Theſſ. 1, 1 . vun de Afgötters , to deenen den

2. Wi dankt GOtt to all Tied lebendigen un wahren GOtt,

för ju al , un denkt an ju ahn
1. Cor. 12, 2.

Uphörn in unſ Gebet . 10. Un to töven up Sin Söhn

3. Un denkt an ju Wark in vun den Himmel, den He upweckt

de Glov un an ju Arbeit in hett vun de Doden, JEſus, de

de Leev, un an ju Geduld in be uns vun den tokünftigen Torn

Hoffnung, weke is unſ HErr erlöſt hett. Apoft. 1, 11. Phil. 3, 20.

JEſus Chriſtus, pör GOtt un

unſen Vader. Dat 2. Kapitel.

Joh. 6, 29. 1. Cor. 13, 13 .

4. Denn wi weet, leeve Bröder ,
1 .

Da
enn ok ji weet, leeve Brö

de GOtt leef hett, dat ji utwählt
der, dat unſ Uptreden

jünd; Kol. 3, 12. bi ju nich umſunſt weſt is ;

5. Wiel unſ Evangelium bi ju
Rap . 1, 5. 9.

weſt is , nich blot in Wort, ſon- 2. Sonnern wenn wi ok veel

nern beides, in de Kraft in den utſtahn hebbt un beſchimpt warn

hilligen GEiſt, un in grote Ge- to Philippi, as ji weten doht,

wisheit ; as ji ok weten doht, weern wi doch vergnögt in unſen

woans wi weſt ſünd mank ju vun GOtt, bi ju dat Evangelium to

wegen ju.
1. Cor. 2, 5 . verkündigen unner veel Kampf.

6. Un ji ſünd unſe un den HErrn
Apoft. 12, 22. 17, 5.

Sin Nafolgers warn un bebbt| 3. Denn unſe Vermahnung ge

dat Wort upnahmen unner veel ſcheeg nich ut Jrrdom , ok nich ut

Bedröfnis mit Freuden in den Unreinigkeit, noch ut Liſt;

hilligen GEiſt. 1. Cor. 4, 16. 4. Sonnern as mi pun GOtt

7. So dat ji warn fünd en werthyoln ſünd , dat uns dat

Vörbild vör al de Glövigen in Evangelium to predigen anvertrut

Macedonien un Achaja. Kap. 4, 10. is , ſo redt wi nich um de Minſchen

8. Denn vun ju ut hett ſik hörn to gefalln, ſonnern GOtt, be unſe

laten dat Wort vun den HErrn, Harten verſöken deiht . Gal. 1, 10.

nich blot in Macedonien un in 5. Denn wi ſünd to keen Tied
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mit Smeichelwör’ umgahn, as ji ( nern (ſo as dat ok wahrhaftig is)

weten doht, noch mit en Anſchien as GOtt Sin Wort, be of in

vun Giez . GOtt is Tüg darvun.iu, de ji glövig ſünd, wirken deiht.

6. Hebbt ok nich Ehr föcht vör Kap. 1 , 5.

de Lüd , weder vun ju, noch vun 14. Denn, leeve Bröder, ji ſünd

Annern. Joh. 5 , 41. 44. Nafolgers warn pun GOtt Sin

7. Wi harrn of unſ Anſehn Gemeen in Judäa, in Chriſtus

brufen kunnt , as Chriſtus Sin JEfus, dat ji datſüldige utſtahn

Apoſtel, awer wi ſünd weſt as hebbt vun ju Blotsfründ, as de

en Moder bi ju , as en Amm , de vun de Juden ;

ehr Kinner plegen deiht. Apoft. 20, 83. 15. De ok den HErrn JEfus

8. So harrn wi vun Harten dod makt hebbt un ehre egen

unſ' Luſt an ju un weern willig, Propheten un hebbt uns verfolgt,

ju to geven nich blot dat Evan- de GOtt nich gefallen doht, un

gelium vun GOtt, ſonnern ok unſ fünd alle Minſchen towedder ;

Leven, darum dat ji uns leef warn Apoft. 2, 22.3, 15.

wcert . 16. De uns verwehrn wüllt, de

9. Ji denkt wol noch, leeve Brös Heiden to predigen , up dat ſe

der, an unſe Arbeit un unſe Möh, ſelig ward, un makt ſo dat Maat

denn Dag un Nacht hebbt wivun ehr Sünd full up alle Wieſ';

arbeit, up dat wi Nüms mank denn de Torn is endlich all öwer

ju to Laſt falln dän, un predigt ſe kamen . Matth. 23, 32. 33.

mank ju GOtt Sin Evangelium . 17. Wi awer, leeve Bröder, na

1. Eor . 4, 12. dem wien Tied lang pun ju

10. Dat künnt ji betügen untrennt weſen ſünd na dat Ange

GOtt, wa hillig un gerecht un ficht, nich na dat Hart, hebbt mi

unſträflich wi bi ju, de ji glövig nu deſto mehr ſpodt, mit groten

weert, weſt ſünd. 1. Tim. 8, 2 Verlangen ju Angeſicht to ſehn.

11. As ji denn ok weten doht, Röm . 1 , 11 , 13.

dat wi as en Vader ſin Kinner, 18. Darum hebbt wi to ju kamen

Jedereen mank ju vermahnt un wult (ik Paulus) twee Mal ; un

tröſt hebbt, Satanas hett uns verhinnert .

12. Un betügt hebbt , dat ji 19. Denn wokeen is unſe Hoff

wandeln ſchült würdiglich vörnung, oder Freud, oder Fron vun

GOtt, de ju beropen hett to Sin Ehr ? Sünd ji dat nich ok vör

Riek un to Sin Herrlichkeit. unſen HErrn JEſus Chriſtus, wenn

4, 1. Phil. 1 , 27. He kummt? Phil. 4, 1 .

13. Darum dankt wi ok ahn 20. Ji ſünd ja unſe Ehr un Freud.

Uphörn GOtt, dat ji, as ji vun

uns dat Wort vun de göttliche Dat 3. Kapitel.

Predigt hörn dä't, dat upnehmt, 1. DarJaru
m hebbt wi dat nich

nich as Wör vun Minſchen , ſon länger verdrägen wullt
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in

un hebbt uns dat laten wolgefalun, 11. He Sülvſt awer, GOtt unſe

dat wi in allen alleen laten warn ; Vader , un unſe HErr JEſus

2. Un hebbt Timotheus ſchickt, Chriſtus , lenkunſen Weg na ju

unſen Broder un GOtt's Deener ben.

un unſen Helpmaat an Chriſtus 12. De HErr awer lat ju völlig

Sin Evangelium, ju ſtark to maken un öwer de Maaten grot warrn

un to vermahnen in ju Glov ; de Leer mank eenanner un

3. Up dat nich Jemand week gegen Jedereen, as wi gegen ju.

war in düſſe Bedröfnis, denn ji 13. Up dat he ju Harten ſtark

weet, dat wi darto ſett ſünd . makt, dat ſe unſträflich ſünd in

Eph. 3, 13 .
de Hilligkeit vör GOtt un unſen

4. Un as wi bi ju weern, ſä’n Vader, wenn unſe HErr JEſus

wi ju dat vörut, wi warn Be- Chriſtus mit all Sin Hilligen

dröfnis hebben möten, wat ja ok kamen ward. 2. Theff. 2, 17. Phil. 1 , 10.

geſchehn is , as ji weten doht.

5. Darum wil ik dat ok nich Dat 4. Kapitel.

länger utholn un hef utſchickt, dat

ik ju Glov erfahr, up dat nich 1. Öwrigens, leeve Bröder,

vellicht de Verſöker ju perſöcht bedt wi ju un vermahnt

hett un unſe Arbeit umſunſt war. iu in den HErrn JEſus (nadem

Phil. 2 , 16. wat ji vun uns hört hebbt, wo

6. Nu awer, as Timotheus to ans ji ſchült wandeln un GOtt

uns vun ju kamen is un uns gefalln ), dat ji ümmer vullkamner

verkündigt hett ju Glovun ju ward. 2. Theff. 3, 12. Eph . 4, 1 .

Leev, un dat ji alltied uns in 2. Denn ji weet , wat för Gebote

guden Andenken beholn doht, un wiju geven hebbt dörch den HErrn

dat ju verlangt uns to ſehn, 10 JEſus.

as uns na ju : Apoſt. 18, 5. 3. Denn dat is GOtt Sin Will,

7. Do ſünd wi, lecve Bröder, ju Hilligung, dat ji vun de Horeri

tröſt warn an ju in all unſe ju entholn doht, Röm. 12, 2.

Bedröfnis un Noth dörch ju Glov . 4. Un Jedereen mank ju weten

Kap. 2, 2 . ſchall, ſin Fatt to beholn in Hil

8. Denn nu ſünd wi lebendig, ligung un Ehr, 1. Cor. 6, 13, 15.

dewiel ji in den HErrn ſtaht. 5. Nich in de Luſtſük , as de

9. Denn wat för en Dank könnt Heiden, de vun GOtt Nicks weet ;

wi GOtt vergelin wegen ju för Tob . 8, 5. Col. 3, 5 .

au düſſe Freud, de wi hebbt öwer 6. Un Nüms (dhal to wiet griepen

ju vör unſen GOtt ? noch ſin Broder benadeeln in Wan

10. Wi bedt bina Dag un Nacht, del; denn de HErr is en Rächer

dat wi ju Angeſicht ſehn mögt un öwer all dat, as wi ju all ſeggt

hento dohn, wenn wat an ju Glov un betügt hebbt .

fehln deiht . 7. Denn GOtt hett uns nich
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beropen to de Unrenlichkeit , ſon- ward mit en Slachtgeſchrigg un

nern to de Hilligung. 2. Tim . 1 , 9 . Stimm as en Erzengel un mit

8. Wokeen nu verachten deiht, GOtt Sin Baſun dal kamen vun

de verad )t nich Minſchen, ſonnern den Himmel, un de Doden in

GOtt, de Sin hilligen GEiſt geven Chriſtus ward upſtahn toeerſt.

hett in ju . lut. 10, 16. 17. Denn wi, de wi lept un

9. Vun de bröderliche Leev bruk öwerbliebt , ward togliek mit de

ik ju nich to ſchrieven, denn GOtt ſülvigen henrückt warrn in de

Sülvſt hett ju lehrt , ju unner Wolken, in de Luft, den HErrn in

eenanner leef to hebben . Mart. 12, 31. de Möt, un ward ſo bi den HErrn

10. Un dat doht ok an alle weſen för alle Tieden .

Bröder, de in ganz Macedonien Offenb. 11 , 12. Joh . 12, 26. 17 , 24.

ſünd. Wi vermahnt ju awer, 18. So tröſt ju nu mit düſje

leeve Bröder, dat ji noch vul- Wör', de Een den Annern .

kamner ward . Kap. 1 , 7. 4, 1 .

11. Un ſtrept darna, dat ji Dat 5. Kapitel.

ſtill ſünd, un ſchafft wat ju Eegen

is un arbeit mit ju egen Hann, 1. Vun de Tied awer un de
as wi ju befahln hebbt ; Stunn

2. Theil. 3, 8. 12. 1. Theff. 2, 9. bruk ik ju nich to ſchrieven .

12. Up dat ji ehrbar wan Matth. 24, 3. 36 .

deln doht gegen de , de buten ſünd 2. Denn ji weet fülbſt gewis,

un dat ji Nüms benödig ſünd. dat den HErrn Sin Dag kamen

Röm. 13, 13. ward as en Deef in de Nacht.

13. Wi wüllt ju awer, leeve Matth. 24 , 42 -- 44 {ut. 12. 39. 2. Pet. 3, 10.

Bröder, nich unwetend laten öwer Offenb. 3. 3. 16, 15 .

de, de dar ſlapt, up dat ji nich 3. Denn wenn ſe ſeggen ward :

trurig ſünd, as de Annern , de Nu is Freden, nu hett dat keen

teen Hoffnung hebbt . Gefahr, ſo ward dat Verdarpen

1. Cor . 10, 1. Sir. 22, 11 . ſe gau drapen, as de Wehdag

14. Denn wenn wi glovt, dat en ſwanger Fru, un ſe ward nich

Chriſtus ſtorven un uperſtahn is , flüchten könn. Jerem . 6, 14. 8, 11 .

ſo warð GOtt ok de bar inſlapen 4. Ji awer, leeve Bröder, weſt

fünd dörch JEſus mit Em föhrn . nich in de Düſternis, dat ju de

Röm. 14, 9. 1. Cor . 15, 13. 18. Dag as en Deef to fat krigt.

15. Denn dat ſeggt wi ju, as Eph. 5 , 8.

en Wort vun den HErrn, dat 5. Ji ſünd alltoſam Rinner vun

wi, de wi leptun öwerblicvt , dat licht un Kinner vun den Dag,

wenn de HErr kummt, nich de wi ſünd nich vun de Nacht, noch

tovör kamen ward, de dar ſlapt. vun de Düſternis.

1. Cor. 15 , 23. 51. Lut. 16, 8. Röm. 13, 12.

16. Denn He Sülvſt, de HErr,1 6. So lat uns nu nich ſlapen
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as de Annern, ſonnern lat uns 16 , Weſt ümmer vergnögt.

waken un nüchtern weſen . Lut. 10 , 20.

7. Denn de ſlapen doht, de ſlapt | 17. Bedt ahn Uphörn.

bi Nacht un de bedrunken ſünd, Lut. 18, 1. Röm. 12 , 12. Rol. 4, 2.

de ſünd des Nachts dun. 18. Weſt dankbar in alle Ding',

8. Wi awer, dewi vun den denn dat is GOtt Sin Will in

Dag ſünd, ſhüllt nüchtern weſen, Chriſtus Jeſus an ju.

andahn mit den Panzer vun Glov Eph. 5, 20. Rol. 2, 7. 3, 15.

un Leev, un mit den Helm dun 19. Den GEiſt dämpt nich.

de Hoffnung up Seligkeit. 20. De Prophezeiung veracit

Röm . 13, 12. Jef. 59, 17. Eph. 6, 14. 17.
nid ). 1. Cor. 14, 1.

9. Denn GOtt bett uns nich

ſett to Torn, ſonnern de Selig- Gude beholt.
21. Verſökt awer Alns un dat

Röm. 2, 18.

keit to beſitten dörch unſen HErrn

JEſus Chriſtus,
22. Meedt allen böſen Schien.

Röm. 9, 23.

10. De för uns ſtorven is , up 23. He Sülbſt, de GOtt, vun

dat wi, ob wi wakt oder ſlapt, den all Freud kummt , mak ju

toglieť mit Em leven ſchüllt. hillig dörch un dörd , ju Geiſt

Röm. 14, 8. 9. 2. Cor. 5 , 15.
vulkamen , togliek mit Seel un

11. Darum vermahnt ju unner Lief mutt beholn warrn unſträflich,

eenanner un ba't de Een den bet unſe HErr JEſus Chriſtus

Annern, as ji ja ok doht. fummt. Röm. 15, 33.

Kap. 4 , 18. Ebr. 10, 24. 25.

12. Wi bedt ju awer, leeve Brö- 24. Tru is de, de ju beropen

der, dat ji erkennen dobt, de an deiht, de ward dat of dohn.

1. Cor. 1 , 9. 10, 13. 2. Theff. 3, 3 .

ju arbeit un ju in den HErrn 2. Tim . 3, 13. 1. Joh. 1 ,

vörſtahn un ju vermahnen doht .

1. Cor. 16, 18.
25. leeve Bröder, bedt för uns.

13. Hebbt ſe deſto leever wegen
Mol. 4, 3 .

26. Gröt' alle Bröder mit den

ehr Wark un weſt fredſam mit ſe.
14. Wi vermahnt ju awer, leeve hiligen Kuß. Röm . 16, 16 .

Bröder , vermahnt de Unarigen, 27. Jkbeſmör ju bi den HErrn,

tröſt de Kleenmödigen , drägt de bat ji alle billigen Bröder düſſen

Swachen , weſt geduldig gegen Breef leſen lat .

Jedereen . 2. Theff. 3, 15 . 38. Unſen HErrn JEſus Chriſtus

15. Seht to , dat Nüms Bös Sin Gnad weſ mit ju ! Amen.

mit Bös vergeln deiht, ſonnern Röm . 16, 20. 24. Phil . 4, 23.

jagt ümmer dat Gude na, beides

mant ju un gegen Jedereen .
An de Theſſalonicher de eerſte,

Spr. 20 , 22. Röm . 12, 17. 1. Pet. 3, 9.1 ſchreven vun Athen.
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De anner Epiſtel St. Pauli an de Theſſaloniger.

PS

Dat 1. Kapitel. gelium vun unſen HErrn JEſus

1 . aulus un Silvanus un
Chriſtus; Röm. 2, 8.

Timotheus an de Gemeen 9. De Pien utſtahn ward, dat

in Theſſalonich, in GOtt, unſen ewige Verdarven vun den HErrn

Vader un den HErrn J (sjus Chri- Sin Angeſicht un vun Sin herr

ſtus .
liche Macht; Jef. 2, 10. 19.

2. Gnade weſ mit ju un Freden . 10. Wenn He kamen ward , dat

vun GOtt unſen Vader un den He herrlich erſchient mit Sine

HErrn JEſus Chriſtus .
Hilligen un wunderbar mit all

1. Cor. 1 , 3. Rol. 1 , 2 .
Glövigen. Denn unſe Tügnis

3. Wi ward GOtt danken al- an ju vun düſſen Dag hebbt ji

tied för ju , leeve Bröder, as dat glovt . Rol. 3, 4 .

billig is . Denn ju Glov waßt 11. Un darum bedt wi of to

ſtark, un de Lecv vun Jedereen al Tied för ju, dat unſe GOtt

manť ju Au nimmt to gegen ju würdig maken deiht för ju

eenanner ; Berop un bat He vollenden deiht

4. Alſo , dat wi mit ju grot al dat, wat Sin Gnad ju todacht

doht mank GOttes Gemeenen, vun hett un dat Wark vun de Glov

ju Geduld un Glov in all ju in de Kraft, 1. Theſſ. 1 , 2.

Verfolgung un Bedröfnis, de ji 12. Up dat an ju grot makt

utſtaht; 2. Cor. 7, 14. ward unſen HErrn JEſus Chriſtus

5. Wat bewieſen deiht , dat GOtt Sin Nam , un ji an Em , na unſen

recht richten warb, un ji würdig Gottun den HErrn JEſus Chriſtus

ward to GOtt's Riek, um wat Sin Gnad.

ji ok all düt uttoſtahn hebbt ;
Dat 2. Kapitel.

Phil. 1 , 28. lut. 21 , 36 .

6. Wiel dat recht is bi GOtt, 1. Awer wegen unſen HErrn

to vergelln Bedröfnis an de, de
JEſus Chriſtus Sin

ju Bedröfnis makt. Tokamen un unſe Verſammlung

7. Ju awer, de ji Bedröfnis to Em hen , bedt wi ju , leeve

utſtaht, Ruh mit uns , wenn de Bröder,

HErr JEſus apenbart ward vun 2. Dat ji ju nich afbringen lat

den Himmel, togliek mit de Engel vun ju Sinn, noch bang maken

vun Sin Kraft, lat, weder Sörch Geiſt, noch dörch
1. Theſſ. 4, 16.

1. Pet. 4, 13. Matth. 25, 31 . Wort, noch dörch Breef, as wenn

8. Un mit Füerflammen, wenn wi de ſchickt harrn , dat Chriſtus

He Sin Rache övt an de , de Sin Dag neeg bi is .

GOtt nich erkennt un öwer de, 3. lat ju vun Keen verföhrn

de nich gehorſam ſünd dat Evan- in koenerlei Wieſ', denn He fummt
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nich , eerſt mutt de Affall kamen | an de Wahrheit nich glovt, ſonnern

un apenbart warrn de Minſch Luſt hebbt an de Ungerechtigkeit.

pun de Sünd un bat Verdarven Ezech. 20, 24. 25. Röm. 1 , 32.

ſin Kind ; Eph. 5, 6. 13. Wi awer möt GOtt danken

4. De fik wedderſetten un ömer- alle Tied wegen ju Bröder, de

heven deiht öwer Auns, wat GOtt de HErr leef hett, dat GOtt ju

oder Gottsdeenſt hect , ſo dat he utwählt hett to Seligkeit vun

ſik in GOtt Sin Tempel ſett , as Anfang an, in de Hilligung dörch

en GOtt un vörgift, dat he GOtt den GEiſt un de Glov an de

is . Dan . 11 , 36. Wahrheit, Rap. 1 , 3. 4. Eph. 1, 4 .

5. Denkt ji nich daran, dat ik 14. Woto He ju beropen hett

ju dat ſeggi hef, as it noch bidörch unſe Evangelium to uns

ju weer ? HErrn JEſus Chriſtus Sin präch

6. Awer nu weet ii, wat Em dig Egendom.

torügg hollt, darmit, dat he to ſin 15. So ſtahtnu faſt, leeve

Tied apenbar ward. Bröder un holi an de Owerleve

7. Denn de Bosheit rögt ſit rungen, de ju lehrt ſünd , dat weſ ?

all heemlich, blot de, de dat nu
dörch unſe Wort, oder unſe Breef.

noch upholn deiht, mutt eerſt weg
Kap. 3, 6.

bahn warrn . Apoft. 20, 29. 16. He awer, unſ HErr JEſus,

8. Un denn ward de Boshaftige leef hatt hett un dördh Gnad en
un GOtt , unſ Vader , de uns

apenbart warrn , den de HErr
tonicht maken ward mit den SGift ewigen Troſt un en gude Hoffnung

vun Sin Mund un ward en Ens geven hett,

mit em maken dörch Sin tokünf- itärť ju in allerhand Lehr un gude
17. De vermahn ju Harten, un

tige Erſchienung. Warke ! 1. Theff. 8 , 18.

Jef. 11 , 4. Offenb. 19, 15. 20 .

9. Den Sin Tokamen geſchüht
Dat 3. Kapitel.

na den Satan ſin Wirken, mit

allerhand lögenhaft Kräfte , un 1. Övrigens, leeve Bröder,
Teken un Wunner, Matth. 24, 24.

bedt för uns, dat den

10. Un mit allerhand Verföh- HErrn Sin Wort lopen un herrlich

rung to Ungerechtigkeit mant de, ward, ſo as of bi ju ! Rol. 4 ,3.

de verlarn ward, darum bat fe 2. Un dat wi erlöſt ward vun

de Leev to de Wahrheit nich an- de böſen un ſlechten Minſchen.

nahmen hebbt, dat ſe ſelig ward. Denn de Glov is nich Jedereen

3. Cor. 2, 15. Kap. 4, 3. geven .

11. Darum ward GOtt ſe kräf- ! 3. Awer de HErr is tru, de

tigen Irrdom ſchiđen , dat ſe glovt ward ju ſtark maken un bewahrn

an Lögen ; Röm . 1 , 24. vör dat Böſe. 1. Cor. 1 , 9, 10, 13.

12. Up dat richt ward auc, de 4. Wi verlat uns awer up ju
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in den HErrn , dat ji doht un 11. Denn wi hört , dat wek

dohn ward, wat wi ju gebedt . mank ju unſchicklich wandelt un

2. Cor. 7, 16. Gal. 5, 10 . nich arbeidt, ſonnern de Tied mit

5. De HErr awer richt ju Harten unnüße Saken tobringt .

na GOtt Sin Leev un Chriſtus 12. Düſſe awer gebedt wi un

Sin Geduld hen . vermahnt ſe, dörch unſen HErrn

6. Wi gebedt ju awer, leeve JEſus Chriſtus, dat ſe mit ſtillen

Bröder, in unſen HErrn JEſus Weſen arbeiden un ehr egen Brod

Chriſtus Sin Nam, dat ji ju af- eten doht. 1. Theff. 4, 11 .

kehrt vun jeden Broder, de dar 13. Ji awer, leeve Bröder, lat

unſchidlich wandeln deiht un nich ju nich verdreten , Gudes to dohn.

na de Öwerleverung, de he vun Gal. 6 , 9.

uns kregen hett. 14. Wenn awer Jemand nich

Matth. 18, 17. Röm. 16, 17. gehorſam is unſe Wort, dat düſſe

7. Denn wi weet, woans ji uns Breef entholt, den makt bekannt

nafolgen ſchült. Denn wi ſünd un hebbt Nicks mit em to ſchaffen,

nich unſchicklich mank ju weſt; up dat he ſik ſchämen deiht .

1. Cor. 4, 16. 1. Thell. 1, 6 . V. 6. Matth. 18, 17. 1. Cor. 5 , 9. 11 .

8. Hebbt of nich umſunſt dat 15. Doch behandelt em nich as

Brod vun Nüms nahm, ſonnern en Fiend, ſonnern vermahnt em

mit Arbeit un Möb hebbt wi as en Broder. Matth. 18, 15.

Dag un Nacht ſchafft, dat wi 16. He awer, de HErr vun Fred,

nich irgend Een mank ju to Laſt gev ju Fred allerwärts un up

falln dä’n . 1. Cor. 4, 12.
allerhand Wieſ. De HErr weſ?

9. Darum nich, dat wi darto mit ju All ! Röm. 18, 33. 16, 20.

keen Macht havrn, ſonnern wiel
17. Ik gröt mit min Paulus

wi uns ju to en Vörbild geven, Hand. Dat is dat Teken in alle

uns natofolgen.
Breev ; lo ſchriev ik ! 1. Cor. 16, 21 .

Matth. 10, 10. 1. Cor. 4, 16.

10. Un as wi bi ju weern, ge: Sin Gnad weſ'mit ju ad ! Amen.
18. Unſen HErrn JEſus Chriſtus

boden wi ju, dat, wenn jemand
2. Tim. 4, 22.

nich arbeiden will, he ok nich eten

ichal. 1. Moj. 3, 19. De Breef is (chreven vun Athen.

De eerſte Epiſtel St. Pauli an Timotheus.

1 .

Paulus,cen

Dat 1. Kapitel. unſen HEiland un den HErrn

JEſus Chriſtus, de unſe Hoff
aulus , een vun JEſus

nung is , Sin Befehl.

Sin Apoſtel, na GOtt Apoft. 9, 16. Röm . 1, 1. fol. 1, 27.
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2. An Timotheus, min recht | 11. Na den billigen GOtt Sin

ſchaffen Söhn in de Glov, Gnade, herrliche Evangelium , dat mi an

Barmhartigkeit, Fred vun GOtt, vertrut is . Rap. 6 , 15 .

unſen Vader un unſen HErrn 12. Un ik dank unſen HErrn
JEſus Chriſtus! Tit. 1 , 4 . Jeſus Chriſtus, de mi ſtark makt

3. Wenn iť di vermahnt hef, un mi för tru holn hettun in

dat du in Epheſus blieven ſchuſt, dat Amt ſett hett ; Apoft. 9, 15.

as it na Macedonien trod un 13. De ik vörðem en Läſterer

gewiſſe Lüd befehln ſchuſt, keen un en Verfolger un en Schimp

anner Lehr to lehrn, broder weer ; awer mi is Barm

4. Un nich to paſſen up behartigkeit wedderfahrn , denn ik

Fabeln un de Geſlechts-Regiſter, hef dat Summer Wieſ' dahn, in

de keen End hebbt un Fragen up- Unglov .

bringen doht, mehr as Beterung to 14. Unſen HErrn Sin Gnad

GOtt in de Glov noth is . cap. 4, 7. is awer deſto rieker weſt, togliek

5. Denn dat Gebot ſin Haupt- mit de Glov un de Leev, de in

zweck is Leev vun reinen Harten Chriſtus JEſus is .

un vun guden Geweten un Glov 15. Denn dat is toverläſſig un

ahn Falſch. en koſtbar Wort , dat Chriſtus

Bred. 12, 13. Nöm . 12, 9. 10. 13, 10. JEſus in de Welt kamen is, de

6. Woran wek' dat hebbt fehln Sünder ſelig to maken, mank wek

laten un hebbt fik umkehrt to un - it de grötſte bün. Matth. 18, 11 .

nüße Snackerie , Kap. 6, 4, 20.
16. Awer darum is mi Barm

7. Wölt Meiſters vun de Schrift hartigkeit wedderfahrn, up dat an

weſen un verſtaht nich, wat je mi beſonders JEſus Chriſtuswieſen

ſeggt un wat je faſtſetten doht . dä all ſin Geduld, to en Erempel

Joh. 3 , 10. 1. Tim. 6, 4.

8. Wi weet awer, dat dat Ge- för de, de an Em gloven un dat

jeb gut is, wenn man dat recht ewige Leven arven ſchült.

bruken deiht ,
17. Awer GOtt , den ewigen

Röm. 7, 12.

9. Un weet , dat för den Ge- König, den Unvergänglichen, den

rechten keen Geſetz geven is, ſon- Unſichtbaren , un alleen Wieſen,

nern för de Ungerechten un Un- weſ Ehr un Pries in Ewigkeit !

gehorſamen , de Gottloſen un Sün: Amen .

ders, de Unhilligen un Ungeiſt
18. Min Söhn Timotheus, ik

lichen , de Vadermörders un Moder- empfehl di düt Gebot, dat na de

mörders , de Mörders.
Prophezeiungen, de öwer di makt

10. De Horers, un de, were fünd, du darna düſſen guden Kampf

mit Jungs Schann drievt , de kämpfen deihſt, Kap. 6 , 12. Ep. Jud. v . 8.

Minſchen ſtehlen doht, de lögners,
19. Un den Glovun en gud

de Meeneedigen, un all wat ſunft Geweten heſt, wat weť vunjik

noch gegen de geſunde lehr is ; ſtött un an den Glov Schipbruch

2. Moj. 21, 16.
leden hebbt ; Kap. 3, 9.
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5.

20. Mankweť Hymenäus un 9.Soof de Fruens,dat ſe in
Alexander ſünd, de ik den Satan anſtändige Kleeder mit Scham

öwergeven hef, dat ſe tüchtigt ward un Tucht ſik ſchmückt, nich init

un nich mehr läſtert. Haarflcchten , oder Parlen, oder

2. Tim . 2, 17. 1. Cor. 5, Gold , oder koſtbare Kleederſtaat;

Dat 2. Kapitel.
Jef. 3, 16. 1. Pet. 3, 3.

10. Sonnern ſo as fik dat för

1 . o vermahn ik nu, dat |Fruens ſchicken deiht , de Gott:

man vör al Ding doh ſeligkeit in gude Warke bewieſt.

Bitt, Gebet, Vörbittun Dank Kap. 5, 10.

ſeggung vör alle Minſchen, 11. En Fru ſchall in de Still

Phil. 4 , 6. lehrn mit alle Unnerdänigkeit.

2. För de Königs un alle Obrig
Eph . 5 , 22.

keit, up dat wien ruhig, ſtille | 12. En Fru awer verlöv ik dat

Leven föhrn künnt in alle Gotts- nich, dat ſe lehrn deiht, of nich,

furcht un Ehrbarkeit . dat ſe den Mann ſin Herr is ,

3. Denn dat is gut , darto ok an- ſonnern ſe ſchall ſtill weſen.

genehm vör GOtt, unſen HEiland, 1. Cor. 14, 34. 1. Moj. 3 , 16.

Kap. 4, 10 . 13. Denn Adam is eerſt makt,

4. Weke will, dat alle Minichen naher Eva .

hulpen ward, un ſe to de Erkennt:
14. Un Adam war nich ver

nis vun de Wahrheit kamt.
föhrt , de Fru awer war verföhrt

Ezech. 18, 23. 2. Pet. 3, 9.

un hett de öwertredung upbrocht.
5. Denn dat gift Een GOtt un

1. Moj. 3, 6. Sir. 25, 32.

Een Middelsmann twiſchen GOtt
15. Se ward awer ſelig warrn

un de Minſden , ik meen de Minſch dördh Kinnertügen , wenn ſe in

JEſus Chriſtus, den Glov, un in de Leev, un in

Jef. 45 21, 22. Joh. 17, 3. Ebr.12, 24. de Hilligung, togliek mit de Tucht
6. De Sik Sülvſt geven helt blieven deiht.

to en Erlöſung för Alle, up dat

düt to ſin Tied predigt war. Dat 3. Kapitel.

Gal. 1 , 4. Kap. 2, 20. Tit. 2, 14.

7. Darto it ſett bün as Pre- 1. Dat is wol gewis un wahr,
diger un Apoſtel (ik ſegg de Wahr wenn Jemand na en

heit in Chriſtus un leeg nich ,) en Biſchofsamt trachten deiht, de ſöcht

Lehrer vun de Heiden in den en koſtbar Wark. Apoft. 20, 28.

Glov un in Wahrheit. 2. En Biſchof ſchall awer un

Apoſt. 9, 15. 13, 2. 22, 14. 2. Tim . 1 , 11. ſträflich weſen, Een Fru ehr Mann,

8. So wil ik nu, dat de Manns- nüchtern, mäßig, gaſtfrie, düchtig to

lüd beden an jeden Ort un hillige lehrn ; 3. Moj. 21, 17. Tit . 1 , 6. 7.

Hann hoch holn ſchült ahn Torn 3. Nich en Wienſüper, nich puchen,

un Twiefel. nich unehrlidy Handwark drieven,
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7.

ſonnern gelind, nich ſtriedſüchtig, 14. Au düt ſchriev ik di un höp,

nich giezig ; 3. Moj. 10, 8. Tit. 1 , bald to di hen to kamen ;

4. De ſin egen Hus wol be- 15. Schul dat awer noch ſit wat

ſorgen deiht, de gehorſame Kinner hentrecken , dat du weten deihſt , wo

hett mit all Ehrbarkeit ; ans du wandeln ſchaſt in GOtt Sin

1. Sam .2, 12. Hus, weke is den lebendigen GOtt

5. (Wenn awer Jemand ſin egen Šin Gemeen, en Pieler un Grund

Hus nich to beſorgen weet, wa veſt vun de Wahrheit. 2. Tim . 2, 20 .

ward he GOtt Sin Gemeen vör- 16. Un unwedderſpreklich grot is

ſtahn könn ?) dat Geheemnis vun de Gottſelig

6. Nich Gen, de fik vör Korten keit: GOtt is apenbart in dat

bekehrt hett, up dat he nich ſtolt Fleeſch, rechtfardigt in den GEiſt,

is un ſik wichtig maken deiht, un de Engeln kund warn, de Heiden

in den Düvel ſin Gericht falln predigt, vun de Welt glovt, up

deiht . Vers 11. Sir. 23, 1 . nahmen in de Herrlichkeit.

7. He mutt awer ok en gut Joh. 1, 14. Mark. 16, 19.

Tügnis hebben vun de, de buten

ſünd, up dat he nich in den Düvel Dat 4. Kapitel.

ſin Läſtrungun Stricke fallen deiht. | 1. De GEiſtawer jeggt bit
lich , dat in de letzte

8. Gliekerwies ſchüllt ok de

Diakonen ehrbarweſen,nichduppel- Tieden, weke vun de Glov affalln

un de verföhreriſchen Geiſter un de
tungig, keen Wienſüpers, keen un

Düvel ehr Lehren anhangen warrn ;

ehrlich Handwark drieven ;
Dan. 7, 25. 2. Tim. 3, 1. 2. Pet. 3, 3 .

9. De dat Geheemnis vun de
Jud. v . 18. 1. Joh. 2, 18.

Glov in rein Geweten hebbt .
2. Dörch de, weke in Scien

10. Un deſülvigen ſchült eerſt up | Hilligkeit mit Lögen umgaht un

Prov anſtellt warrn un denn mag brandmarkt ſünd in ehr Geweten .

ſe de Deenſt geven warrn, wenn 3. Un verbedt, to frien , un de

Nicks an ſe uttoſetten is .
Spies nich to eten , de GOtt ſchapen

11. Gliekerwies ſchüllt ok ehr hett, dat de Glövigen un de de

Fruens ehrbar weſen, keen Klatſch Wahrheit erkennt, ſe mit Dank

föſters, nüchtern, tru in all Ding' . leggung nehmt.
Tit. 2, 3 .

12. Een Diakon ſchall nich mehr
1. Moj. 9, 3. 1. Cor. 10, 30. 31 .

4. Denn Auns, wat GOtt maft
as een Fru hebben un fin Kinner

uptrecken un ſin egen Hus gut hett is gut un Nics verwerflich ,

wenn dat mit Dankſeggung an
regeern .

13. Wokeen awer

1. Moj. 1 , 31. Apoſt. 10, 15.
hett, de erwarvt fik ſülbſt en guden

5. Denn dat ward hilligt dörch
Upgang un grote Freudigkeit in de

GOttes Wort un dat Sebet.

Glov an JEſus Chriſtus.

Matth. 25 , 21. Joh. 3 , 21.
6. Wenn du all düt de Bröder

gut deert nahmen ward .

24
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vörhöllſt, ſo warrſt du en gude ſehn kann , wa du in alle Ding'

Deener vun JEſus Chriſtus weſen, tonehmen deihſt.

uptrocken in de Wör vun de 16. Du ſchaſt up di ſülvſt Acht

Glov un vun de gude Lehr, wobi hebben un up de Lehr, bliev faſt

du ja ok ümmer weſen büſt . in düſſe Stück. Denn wenn du

2. Tim . 1 , 5. bat deihſt, warſt du di fülvſt un

7. Du ſchaſt Nicks to dohn hebben de di hört, ſelig maken. Röm . 11 , 14.

mit de ungeiſtlichen un awerglö

viſchen Fabeln. Öv di awer in Dat 5. Kapitel.

de Gottſeligkeit ,
1 .

Kap. 1 , 4. 6, 20. 2. Tim . 2 , 16. 23.
u ſchaſt keen olen Mann

Tit. 1 , 14. 3, 9 . utſcheln , ſonnern em

8. Denn den Lief ſin Övung is vermahnen as en Vader; de junge

to wenig nütz, awer de Gottſelig- Lüd as Bröder. 3. Moj. 19, 32

keit is to all Ding nütz un hett 2. De olen Fruens as Moders,

de Toſag’ vun düt un dat tokünftige de jungen as Sweſtern , mit alle

Leven . Kap. 6, 6. Keuſchheit . Joh. 19, 27.

9. Dat is ganz gewißlich wahr 3. Du ſchaſt de Wittfruens, de

un en tovertrut Wort. Kap. 1 , 15. rechte Wittfruens fünd, in Ehren

10. Denn darför arbeit wi ok
holn.

un ward darum ſchimpt, wiel wi

4. Heit awer en Wittfru Kinner

oder Kinners Rinner, ſo chall ſe
up den lebendigen GOtt höpt, de

de Kinner un ehr Kinner eerſt
alle Minden ehr HEiland is , be

ſonners awer de Glövigen ehr.
lehrn , chr egen Hüſ’ göttlich to

regeren un de öưern Gliefes to
Tit. 2 , 10. 11. Eph. 5, 23.

vergeln, denn dat is wolbahn un

11. Au düt (daſt du befehln angenehm vör GOtt . Sir. 3, 13. 14.
un lehrn.

5. Dat is awer en rechte Witt

12. Nüms ſchall din Jugend fru, de eenſam is, de ehr Hoff

verachten , du (dyaſt awer en Vör:

bild in Wort,Wandel, Leev, GEiſt, Nadt in Gebet un Flehn blift.

nung up GOtt ſtellt un Dag un

Glov un Keuſchheit vör de Glö
fut. 2, 37. 18, 1 .

vigen weſen. Tit . 2, 15.
6. Weke awer in Woluſt leven

13. Hol an mit dat Leſen, Ver- deiht, de is lebendig dod . Röm . 8 , 13 .

mahnen, Lehrn, bet dat iť kam . 7. Erinner ſe hieran, ſo dat an

Joh . 5, 39. ſe Nicks uttoſetten is .

14. Lat nich ut Acht de Gav, | 8. Wenn awer Jemand för de

de di geven is na de Prophezeiung Sienigen, beſonners ſin egen neeg

Gördh de Ölſten ehr Handupleggen. Iſten Verwandten nich ſorgen deiht,

Kap. 5, 22. Apoſt. 6, 6. 8 , 17 .
de is vun de Glov affulln un is

15. Au düt ſchaſt du dohn un ſlechter as en Heid.

di dat hengeven, up dat gedereen Gal. 6, 10. 2. Tim. 3, 5.



1. Timotheus 5. 6. 359

9. Lat blot een Wittfru wählt / nich dat Mul tobinnen, un : en

warrn, de unner fößtig Jahr olt Arbeider is fin Lohn werth .

is un de een Mann ſin Fru weſt is , 5. Moj. 25, 4. 1. Cor. 9, 9. lut, 10, 7.

10. Un de en Tügniš vun gude 19. Niinm keen Klag an gegen

Warke hett , wenn ſe Kinner up-en Ölſten, wenn nich twee oder

trocken hett , wenn ſe gaſtfrie weſen dree Tügen ſünd . Joh . 8 , 17.

is, wenn ſe de Hilligen ehr Föt 20. De nu ſündigen doht, de

wuſchen heit, wenn ſe de Bedrövten ſtraf vör All, up dat ok de Annern

hulpen hettun wenn ſe ümmer bang ward. Eph. 5, 12. 13

gude Warte dahn hett. Ebr. 13, 2. 21. Jt betüg vör GOttunden
11. Mit de jungen Wittfruens HErrn Jeſus Chriſtus, un de

awer ſchaſt du Nics to dohn uterwählten Engels, dat du al

hebben, denn wenn ſe üppig warn düt holn ſchaſt ahn Vörordeel un

ſünd gegen Chriſtus, ſo wüllt ſe dat du Nicks deihſt na Gunſt.

frien .
22. Duſchaſt Nüms gliek de Hand

12. Un hebbt ehr Ordeel, wiel upleggen, of an fremde Sünd keen

je vun de eerſte True afweken Deel hebben . Hol di ſülvſt keuſch !

ſünd.
Apoſt. 6, 6.

13. Darbi ſünd ſe ful un lopt 23. Drink nich ümmer Water,

in de Hüſ' umher, ſe ſünd awer (ſonnern bruk en beten Wien wegen

nich blot ful, ſonnern of klatſchig din Mag , wiel du jo oft frank

un näſ’mies un red , wat nich weſen büſt. Pf . 104, 15.

chall. Spr. 7, 11 .

24. Enige Minſdyen ehr Sünd

14. So will ik nu, dat de jungen fünd apenbar, dat man ſe gliek

Wittfruens friet, Kinner gebärt, richten kann, weke chr awer ward

husholt , den Wedderſaker teen
naher apenbar.

Drſak gevt, to ſchelli. 1. Cor. 7, 9. 25. Gliekerwies ſünd ok Enige

15. Denn Weken hebbt fik all / ehr gude Warke gliek apenbar, un

umdreiht na den Satan hen.
de Annern ehr blivt of nid, ver:

16. Wenn awer en glövig Mann borgen . Gal. 5, 22.

oder en glövige Fru Wittwen hett,

de ſchall för deſülvigen ſorgen , un Dat 6. Kapitel.

ſe nich de Gemeen to Laſt falln

laten, up dat de, de rechte Witt- 1 . e Knechte , de lieveegen

fruens fünd, nog hebbt . ſünd, Ichüllt ehr Herrn

17. De Öllſten, de ehr Amt gut in au Ehren holn, up dat nich

pörſtaht, de ſchüllt doppelt ehrt GOtt Sin Namun Lehr ver

warrn, beſonners de in dat Wort läſtert ward . Eph . 6 , 5 .

un in de Lehr arbeiden doht. 2. De, weke awer glövige Herren

Röm. 12, 8. 15, 27. hebbt, de ſchüllt ſe nich verachten ,

18. Denn de Schrift ſprickt: Du wiel ſe Bröder fünd ; ſonnern

ſchaſt den Oſſen, de döſchen deiht, Iſchült noch veel mehr up ehr

De

24 *
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Deenſt paſſen, wiel ſe glövig unmak, dat du vun ſo wat weg

ſe leef ſünd un an de Woldalt kummſt! Strev awer ivrig na de

Andeel hebbt. Au düt ſchaſt du Gerechtigkeit, de Gottſeligkeit , de

lehrn un vermahnen. Glov , de Leev, de Geduld, un de

Kap. 4, 11. Tit . 3, 8. Sadhtmoth; 2. Tim. 2, 22.

3. Wenn Jemand anners lehrt 12. Kämpft den guden Kampf

un nid bi unſen HErrn Chriſtus för de Glov , griep awer na dat

Sin geſunde Wör’ un bi de Lehr ewige Leven, woto du ok beropen

vun de Gottſcltgkeit blieven deiht, büſt un en gude Bekenntnis vör

Gal. 1 , 6-9. 2. Tim . 1 , 13. veele Tügen afleggt heſt.

4. Bi den ſüht dat düſter ut un 1. Cor. 9, 25. 26 .

he weet Nicks , ſonnern he is krank 13. Jk gebedt di vör GOtt, de

vun Fragerie un Wortſtriederie, all Ding lebendig maken deiht,

ut weke Nied, Striet, Schimpen , un vör Chriſtus JEſus, de vör

böſe Verdacht kamen deiht . Pontius Pilatus en gude Bekenntnis

5. Partiehader vun ſon Minſchen ,afleggt hett,

de ehr Sinn nich mehr hebbt un 5. Moj. 32, 39. Joh. 18, 36. 19 , 11 .

vun de Wahrheit af ſünd, be

14. Dat du düt Gebot rein holſt,

meenen doht, Gottſeligkeit weſ? un ſo dat Nüms wat daran ut

en Gewarv. Vun ſon hol diwiet af ! toſetten hett , bet up unſen HErrn

6. De hett awer veel Gewinn, Jeſus Chriſtus Sin Erſđạienung.

de gottſelig un tofreden is .
15. Weke ſehr laten ward to

Kap. 4, 8. Spr. 15, 16. Phil. 4, 11–12.

7. Denn wi hebbt Nics in de
ſin Tied de Selige un alleen Ge

Welt brocht, darum is dat apenbar,waltige, de Herrvun alle Herren.

wi ward of Nicks rut nehmen .
Offenb . 17, 14. 19, 16. 5. Moj. 10, 17.

16. De alleen Unſtarvlichkeit hett ,
Pred. 5, 14.

de in en Licht wahnen deiht, wo
8. Hebbt wi awer Nahrung un

Kleeder, ſo lat uns tofreden weſen. Minich ſehnhett noch ſehnkann,
Nüms henkamen kann, den keen

1. Moj . 28, 20. Spr. 30, 8.

8. Denn be rief warrn wüllt,
den weſ Ehr un ewig Niek ! Amen .

de jallt in Verſökung un Strick
17. De Riefen vun düſſe Welt

un veele dörichte un ſchädliche Lüſte , idaſt du gebeden, dat ſe nich ſtolt

de de Minſchen in't Verdarpen ſünd, of nich höpt up den unge

un Verdammnis ſtöten doht . wiſſen Riekdom, ſonnern up den

Spr. 23, 4. 28 , 22. Sir. 27, 1 .
lebendigen GOtt, de uns rieklich

10. Denn de Gicz is de Wottel allerhand to geneeten gift . Pj. 62, 11 .

vun all Övel ; Enige ſünd vun 18. Dat ſe Gudes doht, riek

düſſe Luſt dreven , un vun de ward an gude Warke, geern geven

Glov gahn un makten fik fülvſt un helpen doht, 5. Moj . 16, 7. 10.

veel Pien. 2. Moj. 23, 8. 19. Schätz ſammelt to en guden

11. Awer du Minſch vun GOtt, Grund för ſe ſülvſt, up dat To
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künftige, dat je dat ewige Leven 21. To weke ſik weke holn doht

erlangt. un ſünd vun de Glov afgahn . De

20. O, Timotheus ! bewahr wat Gnad weſ mit di ! Amen.

di anvertrut is, un hol di wiet Rap. 1 , 6. 2. Tim. 2. 18.

af vun dat ungeiſtliche, loſe

Klatſch un vun de Striederien vun Schreven vun Laodicea, de en

de, de ſik ſo nennt ahn dat to weſen . Hauptſtadt vun dat Land Phrygia

2. Tim. 1 , 14. 1. Tim. 4, 7. Pacatiana is .

De anner Epiſtel St. Pauli an Timotheus.

Dat 1. Kapitel. de Gav vun GOtt, de in di is ,

1. Paulus , een vun Jeſus dörd; dat Upleggen vun min Hann.

១
Chriſtus Sin Apoſtel,

1. Theſſ. 5 , 19, 1. Tim . 4, 14.

dörch GOtt Sin Willn , na de
7. Denn GOtt hett uns nich den

Toſagʻ vun dat leven in Chriſtus Geiſt vun de Furcht geven , ſonnern

JEſus, Kap . 2 , 10. Joh . 1, 4.
den Geiſt vun de Kraft un de

1. Joh. 5, 11–13. Tucht. Röm. 8, 15 .

2. An min leeven Söhn Timo- 8. Darum ſcham di nich öwer

theus, Gnad, Barmhartigkeit, Fred dat Tügnis vun unſen HErın, noch

vun GOtt, den Vader, un Chriſtus öwer mi, de ik Sin Gefangene

JEſus, unſen HErrn . bün, ſonnern ſtah ok wat ut um

1. Cor. 7. 25. 1. Tim . 1, 2. Tit. 1 , 4. dat Evangelium willn , as iť, na

3. Ik dank GOtt , den ik deen GOtt Sin Kraft,

vun min Öllern her mit rein 9. De uns ſelig makt hett un

Geweten, dat ik ahn Uphörn an beropen mit en billigen Rop, nich

di denk in min Gebet Dag unna unſe Warke, ſonnern na ſin

Nacht . Apoft. 23,1. 24, 16. Röm.1 , 8.9 . Vörſatz un Gnad, de uns geven

4. Mi verlangt barna, di to is in Chriſtus Jeſus vör de Welt

ſehn, wenn ik an din Thranen ehr Tied , Tit . 3, 5.

denk, up dat ik vull vun Freud 10. Nu awer apenbart dörch

ward . unſen HEiland Jeſus Chriſtus

5. Un erinner mi an de unge- Sin Erſchienung, de den Dod de

hüdyelte Glov in di, de vörher in Macht nahmen un bat Leven un

din Grotmoder Lois un din Moder en unvergänglich Weſen an dat

Eunike wahnen dä , bün awer Licht brocht hett dörch dat Evan

gewiß, of in di . Apoſt. 1 , 10. gelium . Röm . 16, 25. 3ef. 25, 8 .

6. Wegen weke Sak ik di er- Hoh. 13, 14. 1. Cor. 15, 55. 57 , Ebr. 2 , 14 .

innern will, dat du upwecken deihſt 11. Den ik ſett bün as en Pre
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V. 12.

diger un Apoſtelun en Lehrer true Minſchen , de dar düchtig

vun de Heiden . 1. Tim . 2 , 7. ſünd, Annere ok to lehrn .

12. Wegen weke Sak ik ſo veel
1. Tim. 3, 2.

utſtahn mutt, awer ik ſcham mil 3. Hol in't Lieden ut as en gude

nich daröwer, denn ik weet, an Kriegsmann vun JEſus Chriſtus.

wen ik gloven doh'un bün gewiß,
Kap. 1 , 8. 4 , 5.

dat He mi dat, wat He mi an
4. Nüms, de in den Krieg geiht,

vertrut hett, ini uphegen kann bet kümmert ſik um Nahrungsſorgen,

up jenen Dag . up dat he den gefallt, de em an

13. Hol an dat Vörbild vun nahmen hett . 1. Cor. 9, 25 .

de geſunden Wör’, de du vun mi 5. Un wenn Jemand of kämpfen

hört heſt, vun de Slov un vun deiht, he ward doch nich krönt,

de Leev in Chriſtus JEſus. wenn be nich recht kämpfen deiht .

1. Tim . 6, 3. Tit. 2, 1 . 6. De Acersmann awer, de den

14. Dat gude Pand , wat di Acker bebut, ſchall toerſt de Fruct

anvertrut is, hol faſt dörch den darvun geneeten . Paß up, wat

hilligen GEiſt, de in uns wahnen ik ſegg !

deiht. 1. Tim. 6, 20. 7. De HErr awer ward di in

15. Dat weetſt du, dat fik wend alle Ding' Verſtand geven.

hebbt vun mi au, de in Aſien 8. Hol in't Gedädtnis Jeſus

ſünd, mank weke is Phigellus un Chriſtus, be upſtahn is vun de

Hermogenes. Doden , ut David ſin Samen, na

16. De HErr weſ barmhartig min Evangelium .

gegen Oneſiphorus ſin Hus, denn 1. Cor. 15, 4. 20. 2. Sam. 7, 12.

he hett mi oft erquickt in hett 9. För dat ik veel lieden mutt

fik för min Reden nich ſchamt; bet to Reden, as en Öveldoer,

17. Sonnern as he in Rom awer GOttes Wort is darum nich

weer, beſöch he mi flictig un funn bunnen. Eph. 8, 1. 13. Phil. 2, 17.

mi. Apoſt. 28, 16. 10. Darum dreg ik Alns wegen

18. De HErr gevem, dat he de Uterwählten , up dat je of de

finnen deiht Barmhartigkeit an Seligkeit in Chriſtus JEſus, mit

jenen Dag. Un wa veel he mi ewige Herrlichkeit kriegen doht .

to Epheſus deent hett, weetſt du Phil. 2, 17. Kol. 1 , 24.

am beſten. 11. Darup künnt wi uns ver

Dat 2. Kapitel.
laten : Blievt wi mit dob, ſo ward

wi mit leven ;

1. So weſ'nu ſtark, min Söhn , Röm. 6, 5. 1. Pet. 4 , 13.

dörch de Gnad in Chri- ! 12. Wenn wi mit utholt, ſo

ſtus JEſus. ward wi mit herrſchen ; verleugnet

2. Un wat du vun mi hört wi, ſo ward He uns ok verleugnen ;

beſt dörch veele Tügen, dat anvertru' Matth. 10, 33. lut. 9 , 26 .
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13. Glovt wi nich, He blift tru,( den Freden, mit All de den HErrn

He kann ſik ſülvſt nich untru warrn . anropt vun reinen Harten.

Röm. 3, 3. 4. Moj . 23, 19. 1. Tim. 6, 11 .

14. An dat erinner ſe un betüg 23. Awer hang di nich an dörichte

vör den HErrn, dat ſe nich wegen un unnüße Fragen, denn du weetſt,

Wör' ſtriet, wat to Nicks nüt is , dat ſe blot Stried tügt.

as de to verkehrn , de tohörn doht . 1. Tim. 4, 7. 6, 4 .

1. Tim. 6, 4. Tit. 3, 9. 24. En Rnedit vun den HErrn

15. Beflietige di, di GOtt as awer ſchall nich ſtriedſüchtig weſen,

en rechtſchaffen un unſträflichen ſonnern fründlich gegen Jedereen,

Arbeider to bewieſen , de dat Wort düchtig, annern to lehru dede Böſen

vun de Wahrheit recht utdeelen verdregen kann mit Sachtmoth,

deiht . 1. Tim 4, 6. Tit. 2, 7. 8. Tit. 1 , 7. 9.

16. Ge di nich mit ungeiſtliche 25. Un ſtraf de ſik upſetten doht,

loſe Klatſch af , denn dat helpt to verſöken, ob GOtt ſe nich der:

veel to en ungöttlich Weſen . maleenſt Buß geven deiht, de Wahr

1. Tim. 4, 7. Tit. 1 , 14. 3, 9. heit to erkennen,

17. Un ehr Wort fritt um ſit 26. Un wedder nüchtern warın

as de K'rev, mank weke is Hyme- ut den Düvel ſin Strick, vun den

näus un Philetus. 1. Tim . 1 , 20. ſe fungen ſünd, ſin Willen to dohn.

18. Wefe de Wahrheit verdreiht

hebbt un ſeggen doht, de Uper- Dat 3. Kapitel.

ſtahung is all weſt, un hebbt wek

ehrn Gloven verkehrt .
1 .

Du
ju ſchaſt awer weten, dat

19. Awer de faſte Grund vun in de legte Dag' gru

GOtt beſteiht un hett düt Siegel : lige Tieden kamen ward.

„De HErr kennt de Sienen, “
1. Tim. 4, 1 .

un : „De ſchall vun de Ungerechtig- 2. Denn bar ward Minſchen

keit aftreden, de Chriſtus Sin Nam weſen, de vun fik fülvſt holt, giezig ,

nennen deiht ! " ruhmredig, ſtolt, Läſterers , ehr

20. In en grot Hus awer is Ödern ungehorſam, undankbar,

nich blot golden un ſülvern Ge- ungeiſtlich. Röm. 1 , 29–31.

ſchirr, ſonnern okholten un ſteenern, 3. Upſeßig, unverſöhnlich, Schän

un wek to Ehren, wek to Schann. der, liederlich, wild , ungefällig,

21. Wenn nu Jemand fik vun 4. Verräders, Frevlers, upblaſt,

ſon Lüd rein hollt, de ward en de de Wolluſt leever hebbt, as

hilligmakt Fatt weſen to de Ehr, Gott ; Phil. 3, 19 .

vun den Husherrn brukt , un to 5. De fik den Anſchien vun en

all gude Wark bereit .
gottſelig Weſen gevt , awer de

22. Flücht di awer vör de Lüſte Kraft darvun leegt ſe af. Mit

vun de Jugend, ſtrev awer na ſon chaſt du Nicks to dohn hebben .

de Gerechtigkeit, de Glov, de Leev, i Matth. 7, 15. Tit. 1 , 16. Matth. 18, 17.
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6. Mank ſe ſünd wek, de fik | deſülvige di klok maken to de

in de Hüſ' ſliekt , de Fruenslüd, Seligkeit, Sörch de Glov an Chri

de mit Sünd beladen fünd unſtus JEſus.

allerhand Lüſt hebbt , gefangen 16. Denn au Schrift, vun GO :

nehmt, Matth. 23, 14. Mart. 12, 40. ingeven, döcht wat to de Lehr, to

7. Ümmerlos lehrt un doch nich de Straf, to de Bederung , to de

to de Erkenntnis vun de Wahr- Tüchtigung in Gerechtigkeit ;

heit kamt. 1. Tim. 2, 4. Röm. 15 , 4. 2. Pet. 1 , 19.

8. Glief awer, as Jannes un 17. Dat en Miních GOttes vull

Jambres Moſes wedderſtahn dän, kamen is , geſchickt to alle gude

ſo ſtaht ok düſſe gegen de Wahr- Wark. 1. Tim. 6, 11. 2. Tim. 2, 21 .

heit, dat ſünd Miinſchen, de nich

recht bi Troſt ſünd, undüchdig to
Dat 4. Kapitel.

den Glov . 2. Moj. 7, 11. 22.

9. Awer ſe ward dat nidh lang
1. So betüg ik nu vör GOtt

un den HErrn JEſus

ſo drieven , denn ehr Dohrheit Chriſtus, de dar kamen ward to

ward apenbar warrn Jedereen , richten de Lebendigen un de Doden

gliek as jener ehr weer .
mit Sin Erſchienung un mit Sin

10. Du awer heſt erfahrn min Niek. Matth. 25, 31. Joh . 5, 27 .

Lehr, min Wieſ, min Meenung, Apoſt. 10, 42. 2. Cor. 5, 10.

min Glov, min Langmoth, min 2. Theff. 1. 7, 8. 2, 8. 1. Pet. 4, 5.

Lecv , min Geduld, 2. Predig dat Wort, lat nich

11. Min Verfolgung , min Lieden ,na, dat mag to rechte Tied oder

de ik utſtahn hef in Antiochien , to Untied weſen ; ſtraf, drau, ver

in Jkonien, in Lyſtra, wat för mahn mit all Geduld un Lehr.

Verfolgung ik dar uttoſtahn harr, Jef. 58, 1. Tit. 1 , 9. 11. 2. Tim . 2, 24.

un ut au dat hett de HErr mi
2. Tim. 3, 10. 16 .

erlöſt . 3. Denn dat ward en Tied weſen ,

Apoſt. 13, 50. 14, 2. 19, 22. Pf. 34,20. wa ſe de geſunde Lehr nich lieden

12. Un all , de gottſelig leven ward, ſonnern na ehr egen Lüſt

wöllt mutt Verfolgung utſtahn . ward ſe ſik Lehrers upladen, na

Pf . 34, 20. Matth . 16, 24. Apoſt. 14,22. de ehr Ohren jöken doht .

13. Mit de böſen un verföh 1. Tim . 6, 3 .

reriſchen Minſchen awer ward dat 4. Un ward de Dhren vun de

je länger je duller, ſe verföhrt un Wahrheit kehrnun ſik na de

ward verföhrt . 1. Tim. 4, 1 . Fabeln hen wenden .

14. Du ſchaſt awer in dat blieven, 1. Tim . 4 , 7. 6, 10. Tit. 1 , 10. 14.

wat du lehrt heſt un di anvertrut 5. Du ſchaſt awer allerwärts

is , tomal du weten deihſt, dun nüchtern weſen , erdräg dat Öwel

wen du dat lehrt heſt. Kap. 2, 2. un doh dat Wark vun en evan

15. Un wiel du vun lütt up de geliſchen Prediger , un richt din

billige Schrift weten deihſt, kann Amt redlich ut. Apoft. 21 , 8 .



2. Timotheus 4. 365

6. Denn ik warð all opfert , un in Acht, denn he hett unſe Wör'

de Tied, dar ik afſcheeden warr, ſtark wedderſpraken .

is up de Neeg. Phil. 1 , 23. 2, 17 . 16. In min eerſte Verantwor

7. Jť hef en guden Kampf kämpft, dung hett Nüms mi biſtahn , ſonnern

ik hef den Lop vullbrocht, ik hef ſe leeten mi au in Stich. Dat

den Glov faſtholn . 1. Cor. 9, 25. Ichal ſe awer nich torekent warrn .

1. Tim. 6, 12. Ebr. 12, 1. Phil. 3, 14. Joh. 16, 32. 2. Tim. 1, 15.

8. Vun nu af an is de Gerech- 17. De HErr awer hett mi

tigkeit ehr Kron för mi henleggt, biſtahn un mi ſtark makt, up dat

de mi de HErr, de gerechte Richter, börch mi de Predigt beſtätigt war

an jenen Dag geven ward, nich un alle Heiden dat hörn dän.

awer mi alleen , ſonnern au, de Un ik bün erlöſt ut den Löwen

Sin Erſchienung leef hebbt . Kap. 2, 5. ſin Nadhen. Apoft. 23, 11. 27,23 . 12, 11 .

1. Pet. 5 , 4. Jak. 1 , 12. Offenb. 2, 10. 18. De HErr awer warð mi

9. Süh to, dat du bald na mi erlöſen vun all Öwel un uthelpen

her kamen deihſt.
V. 21 .

to Sin himmliſche Riek ; den weſ ?

10. Denn Demas hett mi ver- Ehr vun Ewigkeit to Ewigkeit!

laten un düſſe Welt leef gewunnen Amen . Röm . 9, 5. 16, 27.

un is na Theſſalonich trocken , Gal. 1 , 5. 1. Tim. 6, 16.

Creſens na Galatien, Titus na 19. Gröt Prisca un Aquilas,

Dalmatien . Kol. 4, 14. 2. Tim. 1 , 15. un Oneſiphorus ſin Hus .

11. Lukas is alleen bi mi . Apoſt. 18, 2. Röm. 16, 3. 2. Tim. 1 , 16 .

Markus nimm to di hen un bring . 20. Eraſtus bleev in Corinth,

em mit, denn he is mi nütlich Trophimus awer leet ik krank in

ton Deenſt. Apoſt. 15, 37. Rol. 4, 10. Miletus. Apoſt. 19, 22. 20, 4. 21, 29.

12. Tychikus hef ik na Epheſus 21. Süh to , dat du vör den

hen ichickt. Winter kamen deihſt. Eubulus,

Apoft. 20, 4. Eph. 6, 21. Kol. 4, 7. Pudens, Linus, Claudia un all

13. Den Mantel, den ik in de Bröder gröt' di.

Troas bi Carpus leet, bring mit, 22. De HErr JEfus wej? mit

wenn du kamen deiſt, un de Böker, din Geiſt! De Gnad weſ mit ju !

beſonners dat Pergament. Amen. Tit. 3, 15.

14. Alerander, de Smid, hett

mi veel Böſes dahn , de HErr Schreven vun Rom, de anner

ward em na jin Warf betalen . Epiſtel an Timotheus , as Pau

1. Tim. 1 , 20. 2. Sam. 3, 39. Pf. 28, 4 . lus ton annern Mal pör den

15. Vörben nimm du di of Kaiſer Nero ſtellt weer.
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3.

De Epiſtel St. Pauli an Titus.

Dat 1. Kapitel. 8. Sonnern gaſtfrie, dat Gude

1. Paulus, GOtt ein Knecht, het hebben , züchtig, gerecht, billig,

Sin Apoſtel, to GOtt Sin ut- 9. Un ſik an dat Wort holen,

wählten ehrn Glov un de Erkenntnis dat gewiß is un lehrn fann, up

vun de Wahrheit to de Gottes- dat he mächtig is, to vermahnen

furcht, 1. Tim . 3, 16. 6,
dörch de geſunde Lehr, un to ſtrafen

2. In de Hoffnung up dat ewige den, de wedderſprickt. 2. Theff.2 , 15.

Leven, wat toſeggt hett, GOtt,
10. Denn dar ſünd veele freche

de nich leegen deiht, vör de Welt un unnüşeSnaders un Verföhrers ,

ehr Tied, Röm. 1, 2. beſonders de ut de Beſniedung;

3. Awer apenbart hett to Sin 11. Wete man dat Mul ſtoppen

Tied Sin Wort dörch de Predigt, mutt, de dar ganze Hüfi afwend

de mi anvertrut is , na GOtt, un lehrt , wat Nicks döcht, för

unſen HEiland Sin Befehl : ſchändlichen Gewinn .

Eph. 1 , 9. 10. Apoft. 9, 6. 15. 20, 24.
Matth 22, 34. 2. Tim . 3, 6.

Gal. 1 , 1. 1. Theſſ. 2, 4. 12. Een vun je hett jeggt , ehr

4. An Titus , min rechtſchaffen cegen Prophet : De Kreters ſünd

Söhn na unſe beide Glov, Gnad, ümmer Lögners, leege Deerder, un

Barmhartigkeit, Freden vun GOtt, I fule Bük.

den Vader un den HErrn JEſus 13. Düt Tügnis is wahr. Wegen

Chriſtus, unſen HEiland! de Sak ſchaſt du ſe ſcharp ſtrafen ,

1. Tim. 1 , 2. Eph. 1 , 2. Kol . 1, 2 . up dat ſe geſund in de Glov ſünd .

5. Darum leet ik di up Kreta , 2. Tim. 4 , 2.

dat du ſchaſt to End bringen, wa 14. Un nich achten doht up de

ik dat laten harr un beſetten de jüdiſchen Fabeln un Minſden

Städ umher mit Ölſten, as it gebote, de fik vun de Wahrheit

di befahlen harr ; afwenden doht . 1. Tim . 4 , 7 .

6. Wo Een is unſträflich, Een 15. För de Reinen is Allns

Fru ehr Mann, de glövige Kinner rein, för de Unreinen awer un

hett , nich berücötigt , dat ſe liederlich Unglövigen is Nicks rein , ſonnern

un ungehorſam ſünd . unrein is beides, ehr Sinn un

3. Moj. 21 , 17. 1. Tim . 3,2. 1. Pet. 5 , 3. Geweten . Matth. 15 , 11. Röm. 14, 20.

7. Denn en Biſchof ischall un- 16. Se ſeggt , ſe erkennt Gott,

ſträflich weſen , as een vun GOtt awer mit ehr Warte ſtraft je dat

Sin Husholers, nich eegenſinnig, Lögen , denn ſe ſünd en Gruel

tornig, keen Wienſüper, nich puchen, vör GOtt , un gehorcht nich un

keen unehrlich Geſchäft drieven ; ſünd to all gude Wark undüchtig.

3. Moj. 10 , 9. Ezech. 44, 21 . 2. Tim. 3, 5.
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Dat 2. Kapitel. 12. Un tüchtigt uns , dat wi

1 . ju awer ſchaſt reden, as ſchült nalaten datungöttlicheWeſen

ſik dat hört na de un de weltliche Luſt, un züchtig,

geſunde Lehr. 1. Tim .6,8. 2. Tim. 1 , 18. gerecht un gottſelig leven in de

2. De Olen ſchüllt nüchtern weſen, Welt, Eph. 1 , 4.

ehrbar , züchtig , geſund in den 13. Un töven up de felige Hoff

Glov, in de leer, in de Geduld ; nung un bat Erſchienen vun den

3. De olen Fruens gliekerwies, dat groten GOtt un unſen HEiland,

ſe ſik upföhrt , as dat de Hilligen JEſus Chriſtus Sin Herrlichkeit,

tokummt, keen läſtermüler weſen, 14. DeSikSülbſt vör uns geven

keen Wienſüpers, gude Lehrerinnen; hett, up dat He uns erlöſen dä
1. Tim. 2, 9. 3, 11. 1. Pet. 3, 1-5.

vun al Ungerechtigkeit un Sik

4. Se ſchüllt de jungen Fruens Sülvſt rein mať en Volk to Sin

lehrn, ehrbar to weſen, ehr Manns Eegendom, dat ivrig weer to gude

un ehr Kinner leef to hebben, Warke . Gal. 1, 4. 2, 20.

5. Se ſchüllt ſittſam weſen, keuſch, 1. Tim. 2, 6. Ebr. 13, 21 .

hüslich, gut , ehr Mannslüd unner- 15. So wat ſchaſt du reden un

dahn, up dat GOtt Sin Wort vermahnen un mit ganzen Ernſt

nich verläſtert ward. Eph. 5, 28. ſtrafen. Lat di dun keen ver

6. Sliekerwies ( chaſt du de jungen adhten. 1. Tim . 4 , 12 .

Mannslüd vermahnen , dat je

ehrbar ſünd. Dat 3. Kapitel.

7. Auerwärts awer ſtel di fülvſt

to en Vörbild vun gude Warke, 1 . ju ſchaſt ſe erinnern, dat

mit unverfälſchte Lehr, mit Ehr ſe de Fürſten un de

barkeit, 1. Tim . 4, 12. 1. Pet. 5 , 3 . Obrigkeit unnerbahn un gehorſam

8. Mit en geſund, unanfechtbar to al gude Warke bereit ſünd,

Wort, up dat de Wedderſtrevende 1. Pet. 2, 13. Eph . 2, 10. 2. Tim . 3, 17 .

ſik ſcham un keen Orſak hef, Leeges 2. Nüms ſlecht makt, keen Stried

vun uns to leggen. anfangt , Sachtmödigkeit bewieſt

9. De Knechte, dat ſe ehr Herr- gegen alle Minſchen.

ſchaft unnerdahn ſünd, in all Ding Gal. 6, 1. Eph. 4 , 2. Phil. 4, 5 .

to GefaUn levt un nich gegenan 3. Denn wi weern fröher of

blefft. Eph. 6 , 5. unklok , ungehorſam , verbieſtert,

Rol. 8, 22. 1. Tim. 6, 1. 1. Pet. 2,18. de Luſt un allerhand Wolluſt

10. Nicks veruntrut , Tonnern

ümmer rechte True bewieſt, up
deenend, un wandelten in Bosheit

un Nied un haßten uns enanner.
dat ſe GOtt, unſen HEiland Sin

1. Cor. 6 , 11. Eph. 2, 2, 4, 17. 18. 5 , 8.

Lehr in all Stück zieren doht.

1. Tim . 1 , 1. Tit. 1, 3. Neh . 5, 9.
4. Dar awer keem GOtt unſen

11. Denn GOtt Sin heilſame HEiland Sin Fründlichkeit un

Gnad is för alle Minſchen upgahn ; Minſchenfründlichkeit:

Kap . 3, 4. 1. Joh . 4 , 9. Kap. 2, 11. 1. Joh. 4, 9.
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5. Nich wegen de Gerechtigkeit 11. Du ſchaſt weten, dat ſo Een

ehr Wark , dewi dahn harrn, verkehrt is un ſündigen deiht , as

ſonnern na Sin Barmhartigkeit een de ſit fülbſt verordeelt hett.

mak He uns ſelig dörch dat Bad 1. Tim. 6, 4. 5.

vun de Weddergeburt un dat Ver- 12. WennWenn ik Artemas oder

nien dörch den hilligen GEiſt. Tychicus to di hen ſchicken warr ,

Eph. 2, 8. 9. 2. Tim. 1, 9.
ſo mak dat du na Nikopolis to

6. Den He utgaten hett öwer mi kummſt, denn ik hef beſlaten,

uns in Hül un Fül dörch JEfus den Winter öwer dar to blieven.

Chriſtus, unſen HEiland;
Apoſt. 20, 4 .

Ezech. 36, 25. Joel 3, 1. Joh. 7, 39.

7. Up dat wi Sörch den Sin
13. Zenas, den Schriftgelehrten ,

Gnad gerecht un Arpen vun dat un Apollos , ſchic bald af un ſorg,

ewige leven fünd na de Hoffnung; dat ſe Nicks fehln deiht .
Röm. 5, 1. 8, 17.

Apoſt. 18, 24. 1. Cor, 1 , 12.

8. Dat is ganz gewiß wahr. 14. Lat awer de Unſen lehrn,

Dat ſchaſt du faſt lehrn, up dat dat je in den Stand vun gude

de an GOtt glövig warn ſünd, Warke ſik finnen lat, wa ſe nödig

in en Stand vun gude Warke ſünd, up dat ſe nich unfruchtbar

funnen ward . Au düt is de funnen ward. Eph. 4, 28.

Minſchen gut un nüßlich. 1. Tim. 6, 18. Matth. 7, 19. Phil. 4 , 17.

9. Du ſchaſt Niđa to dohn hebben 15. Au, de bi mi fünd, gröt?

mit döricht Fragen, Geſlechtsregiſter, di . Gröt Au , de uns in de

Kiev un Striederien in dat Geſetz
, Glov Yeef hebbt . De Gnað weſ?

denn ſe ſünd unnüz un dögt Nicks.

1. Tim. 4, 7.
mit ju all ! Amen. Gal. 5 , 6.

10. Gev di nich mit en keķeriſch

Minſch af, wenn he een oder twee Schreven vun Nikopolis in Ma

Mal vermahnt is,
cedonien.

Matth. 7, 15. 1. Cor. 5, 9. 11. Matth. 18,15.

De Epiftel St. Pauli an Philemon.

Pa
1 . aulus, Chriſtus JEſus | Archippus, unſen Mitſtrieder, un

Sin Gefangene, un Ti- an de Gemeen in din Hus.

motheus, de Broder an den leeven Kol. 4 , 17. Röm . 16, 5. 1. Cor. 16, 19 .

Philemon, unſen Helper,
3. Gnade weſ mit ju un Freden

Eph . 3, 1. 4. 4, 1. 6, 20.
vun GOtt, unſen Vader, un den

2. Un an de leeve Appia un HErrn JEſus Chriſtus ! Kol. 1 , 2.
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dul 1

4. Ik dank min GOtt un denk 15. Velicht is he awer darum

an ju ahn Unnerlat in min Gebet. en Tied lang vun di af kamen ,

Röm. 1 , 8. Eph. 1 , 16 . dat du em ewig wedder krigſt,

5. Na dat, wat ik hörn doh 1. Moj. 45, 5.

vun de Leev un de Glov, de du 16. Nu nich mehr as en Knecht,

heſt an den HErrn JEſus un an ſonnern mehr as en Knecht, en

alle Hilligen , Eph. 1 , 15. Kol. 1, 4 . leeve Broder, beſonners för mi,

6. Dat din Glov , den wi 10- wa veel mehr awer för di , ſowol

ſamen hebbt, in di kräftig ward na dat Fleeſch, as in den HErrn !

dörch Erkenntnis vun all dat Gude, Matth. 23, 8 .

dat ji hebbt in Chriſtus JEſus. 17. Wenn du mi för din Ge

Tit. 3, 14. Ebr. 10, 24. ſellen holn beibſt, ſo kannſt du

7. Wi hebbt awer grote Freud em as mi ſülvſt annehmen.

un Troſt an din Leev, denn de 18. Hett he di awer Schaden

Hilligen ehr Harten ſünd erquickt bahn, oder is he di wat ſchuldig,

dörch di, leeve Broder. dat kannſt du mi anreken.

2. Cor. 7,4. 2. Tim. 1, 16. 19.Jt,Paulus, hef dat ſchreven
8. Darum, obgliek ik grote Freu- mit min Hand, ik will dat betalen .

digkeit in Chriſtus hef, di to be- Ik bruť wol nich to ſeggen, dat

fehln , wat ſik ſchickt; 1. Theff. 2, 7. du di fülvſt mi ſchuldig büſt.

9. So will ik doch wegen de 20. Ja, leeve Broder, günn mi,

Leev blot vermahnen, obgliek ik dat ik an di min Vergnögen hef

jo Een bün as ik bün, ik meen in den HErrn, erquick min Hart

en ole Paulus, nu awer ok noch in den HErrn !

JEſus Chriſtus Sin Gefangene. 21. If hef mi up din Glov ver

10. Ik vermahn di alſo wegen laten, wenn ik düt ſchrieven doh,

min Söhn Oneſimus, den ik tügt denn ik weet, du warrſt mehr dohn,

hef in min Band'n, as ik jegg. 2. Cor. 7, 15. 16.

Kol. 4, 9. 1. Cor. 4, 15. Gal. 4, 19. 22. Mak mi denn ok de Harbarg

11. Weke insmal di unnüş, nu torecht, denn ik höp, dat ik dörch

awer di un mi wat nüt is , den ju Gebet ju ſchenkt warr.

hef ik wedder henſchickt. Phil. 1 , 25. 2, 24 .

12. Nimm em up as weer he . 23. Epaphras, min Mitgefangen

min egen Hart. in Chriſtus JEſus, Kol. 1 , 7. 4, 12.

13. Denn ik wull em bi mi 24. Markus, Ariſtarchus, Demas,

beholn, dat he mi an din Stel Lucas, min Helpmaten, gröt' di .

beenen dä in de Band'n vun dat Apoſt. 12, 12. 25. 15, 37. 19, 29. 20, 4.

Evangelium ; 1. Cor. 16, 17. Phil.2, 30.
27, 2. Kol. 4, 10. 14.

14. Awer ahn din Willn wull 25. Unſen HErrn JEſus Chriſtus

ik Nicks dohn, up dat din Wol- Sin Gnad weſ'mit ju Geiſt! Amen .

daht nich dwungen, ſonnern frie- Schreven vun Nom dörch One

willig bi mi bliep . 2. Cor. 9, 7. ſimus.
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De eerſte Epiſtel St. Petri.

Petru

Dat 1. Kapitel. to Lof, Pries un Ehr, wenn nu

1 . Petrus , een vun JEfus apenbart ward JEſus Chriſtus,

Chriſtus Sin Apoſtels, Spr. 17, 3. Sir. 2 , 6. Offenb. 3, 18.

an de erwählten Fremden hen un
8. Den ji nich ſehr un doch

her in Pontus, Galation, Cappa- leef hebbt un nu an Em gloven

docien , Aſien un Bithynien,
doht, ahn Em to ſehr, ſo ward

Joh. 7, 35 . ji vergnögt weſen mit unutſpreklich

2. Na GOtt den Vader Sin un herrliche Freud,

Vörſehung, dörch de Hilligung vun Joh. 20, 29. 2. Cor. 5, 7 .

den GEiſt, to den Gehorſam un
9. Un dat End vun ju Glov

de Beſprengung vun JEſusChriſtus kriegen , nämlich de Seelen ehr

Sin Blod. Gott gev ju veel Seligkeit . Röm. 6, 22.

Gnað un Freden ! Röm. 8, 29. 10. Na weke Seligkeit ſöcht hebbt

3. Lavt web? GOtt un unſ de Propheten, de vun de tokünftig

HErrn JEſus Chriſtus Sin Vader, Gnad up ju propheziet hebbt,

de uns na Sin grot Barmhartigkeit Dan. 9, 23. 24. Lut. 10, 24.

weddergebarn hett to en lebendige 11. Un hebbt grüvelt, up wek

Hoffnung, dörch Jeſus Chriſtus un watför en Tied hendüdt Chriſtus

Sin Uperſtahung vun de Doden, Sin Geiſt, de in ehr weer un

2. Cor. 1 , 3 : Eph. 1 , vörut betügt hett de leiden , de

4. To en Arvdeel, dat niemals in Chriſtus ſünd un de Herrlich

vergeiht , nich beſmußt is , un teit naher, Pf. 22, 7. 3ef. 53, 3.

nich verwelken deiht, dat in den 12. Weke dat apenbart is . Denn

Himmel upbewahrt ward för uns, le hebbt dat nich för ſik ſülvſt,

Kap. 5, 4 . ſonnern för uns apenbart, wat

5. Ju, de ji ut GOtt Sin Macht iu nu verkündigt is vun de, de

förch de GlovBlov bewahrt ward ju bat Erangelium verkündigt

för de Seligkeit, de torecht makt hebbt , dörch den billigen GEiſt

is, dat ſe apenbar ward in de vun den Himmel ſchi& t , wona

leyte Tied , 3oh. 10, 28. 17 , 11. ok de Engel begierig ſünd, rin to

6. In weke ji ju freun ward, ſehn.

dat ji em en lütte Tied (wo dat 13. Drum ſchört up ju Gemöth

ſien ſchall) trurig ſünd in aller: ſin Lenden, weſt nüchtern un ſett

hand Anfechtung,
ju Hoffnung ganz up de Gnad,

Röm. 5 , 3. 2. Cor. 4 , 17. de ju anbaden ward dörch de

7. Up dat ju Gluv rechtſchaffen Apenbarung vun JEſus Chriſtus,

un veel köſtlicher funnen ward, as Jer. 1, 17. Lut. 12, 85 .

dat vergänglich Gold, dat förch 14. As gehorſame Kinner, un

dat Füer as echt funnen warb, lſtellt ju nich ſo as fröher, as ji

3.
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in Unwetenheit na de Luſt leven ut dat lebendig Wort vun GOtt,

dä't ; Röm. 12, 2. dat ewiglich blieven Seiht .

15. Sonnern na den, de ju be- 24. Denn all Fleeſch is as Gras

ropen hett un hillig is, weſt of un all de Minſchen ehr Herrlichkeit

ji billig in ju ganzen Wandel . as dat Gras ſin Biom. Dat

Luk. 1 , 75. Gras is verdrögt un de Blom

16. Denn bar ſteiht ſchreven : is affuln .
Pf. 102, 12. 103, 15 .

Ji íchüllt hillig weſen , denn ik zef.40, 6. 7. Sir. 14, 19. Fat. 1, 10. 11.

bün billig. 3. Moj.11, 44. 19,2. Pf. 71 , 22 .
25. Awer den HErrn Sin Wort

17. Un tomal ji den as Vader blift in Ewigkeit. Dat is awer

anropen doht, de ahn Anſehn vun dat Wort, dat mank ju verkün

de Perſon richten deiht
, na Jedereen digt is .

ſin Wark, ſo föhrt ju Wandel ſo

lang ji hier wallen doht , mit
Dat 2. Kapitel.

Furcht; Apoft. 17, 31 .

18. Un ji ſchüllt weten , dat ji 1. So leggt nu af al Bos

nich mit vergänglich Sülver oder
heit un allen Bedrug,

Gold erlöſt ſünd vun ju niđs- un Heucheli, un Nied, un all böſe

nußigen Wandel na de' Vaders Nareden ; Röm. 6,4. 12,9. 1. Cor. 14,20.

ehr Wies ; 2. Un weſt recht begierig na de

1. Cor. 6, 20. 7, 23. 1. Pet. 4, 3. vernünftige, unverfälſchte Melk, as

19. Sonnern mit dat düre Blod , de niegebaren Kinner, up dat ji

vun Chriſtus , as en unſchüllig dörch düſſe waſſen doht ;

Lamm , dat keen Smußpladen hett ; Ebr. 5 , 18. Matth. 18, 3.

20. De twar förher utſehn is, 3. Wenn ji nu doch ſmeđt

ehr noch de Grund vun de Welt hebbt, dat de HErr fründlich is ,

leggt weer, awer apenbart in de Pf. 34, 9.

letzte Tied wegen ju, Köm . 16, 25. 4. To den ji henkamen ſünd,

21. De ji dörch Em an GOtt as na den lebendigen Steen, de

gloven doht , de Em uperweckt vun de Minſchen wegſmeten, aw

hett vun de Doden, un Em de bi Gott utwählt un köſtlich is .

Herrlichkeit geven , up dat ji Glov Pſ. 118, 22. Dan. 2, 34. 44. 45.

un Hoffuung up GOtt hebben doht. 5. Un ok ji, as de lebendigen

Joh. 14, 6. Apoft. 3, 15 . Steen, bu't ju to en geiſtlich Hus

22. So reinigt nu ju Seelen un toen hillig Preſterdom , to

in den Gehorſam vör de Wahr- opfern geiſtlich Opfer, de GOtt

heit dörch den GEiſt, to Broderleev angenehm fünd, dörch JEſus

ahn Falſch, un hebbt enanner brünſtig Chriſtus.
Jeſ . 61, 6. 66 , 21.

leef ut reinen Harten,
Hoſ. 14, 3. Mal. 1 , 11. Röm . 12, 1 .

23. As de vun nien gebarn ſünd, 6. Darum ſteiht in de Schrift:

nich ut vergänglich, ſonnern ut Süh dar, It legg en utwählten,

unvergänglich Samen , it meen köſtlichen Edſteen in zion , un



372 1. Petri 2.

un wokeen an Em glovt, de ſchall 14. Oder de Stattholer, as de

nich to Schann warrn . Jef. 28, 16. lichickt ſünd vun Em to Rach öwer

7. För ju, de ji gloven doht, de, de Övel dont un to lof för

is he köſtlich, för de Unglövigen de Frommen.

awer is de Steen, den de Bulüd 15. Denn dat is GOtt Sin

wegſmeten hebbt, un ton Eæſteen Will, dat ji mit Woldohn de

warn is, Matth. 21 , 42. dörichten Minſchen ehr Unweten

8. En Steen , an den ſe fik ſtöt heit toſtoppt. Kap. 3 , 9.

un en Fels , an den ſe Argernis 16. As de Frien, un nich as

nehmt, de fik an dat Wort ſtöten harrn ji de Frieheit as en Dek

doht, un nich daran glovt, warup för de Bosheit, ſonnern as GOttes

ſe gründt ſünd . Knecht. 1. Cor. 7, 23. 8, 9.

Jeſ. 8, 14. Lut. 2, 34. Röm. 9, 33. 17. Doht Jedereen Ehr an .

9. Ji awer ſünd dat uterwählte Hebbt de Bröder leef. Fürcht

Geflecht, dat königlich Preſterdom , GOtt. Ehrt den König.

dat hillige Volk, dat Volk vun Röm. 12, 10. Spr. 24, 21. Matth. 22 ,21 .

dat Egendom , up dat ji verkün- 18. Ji Knechte, weſt ju Herrn

digen ſchüllt den ſin Tugenden, unnerdahn mit alle Furcht, nich

de ju beropen hett vun de Düſternis blot de guden un gelinden , ſonnern

to Sin wunnerbar licht. ok de wunnerlichen .

Jej. 43, 20. 21. 2. Moj . 19, 6. Eph. 6. 5. Tit. 2, 9.

10. De ji vörher nich en Volk 19. Denn dat is Gnad, wenn

weert, nu awer GOtt Sin Volk Jemand wegen dat Geweten vör

ſünd un vörher nich in Gnaden GOtt dat Unrecht litt un dat

weert , nu awer in Gnaden ſünd . Övel utſteiht. Matth. 5 , 10.

Hof . 2, 23. Röm. 9, 25. 20. Denn wat is dat för en

11. Leeve Bröder, ik vermahn Ehr , wenn ji wegen Miſſedaht

ju , as de Pilgrims in de Fremde, Släg kriegen doht ? Awer wenn

holt ju vun fleeſchliche Lüſte, de ji wegen Woldaht wat utſtant un

gegen de Seel ſtriedt, af ; utholt, dat is Gnad bi GOtt.

Pf. 39, 13. Röm. 13, 13. Spr. 1 , 32. Kap. 3, 14. 17. 4 , 14. Matth . 5, 10.

12. Un föhrt ju gut up mank 21. Denn darto ſünd ji beropen,

de Heiden, up dat de, de ju ſlecht wiel of Chriſtus för uns leden

maken doht , as weert ji Övel- hett un uns en Vörbild laten hett ,

doers, jugude Warke ſeht un dat ji ſhüllt nafolgen Sin Fot

GOtt prieſt, wenn dat an den ſporen; Joh . 13, 15.

Dag kamen ward . Matth. 5 , 16 . 22. De teen Sünd bahn bett ,

13. Weſt unnerdahn all minſdh is ok keen Bedrug in Sin Mund

liche Ordnung, den HErrn Sin funnen; Jef. 53, 9. Joh. 8 ,46. 2. Kor. 6,21 .

wegen , mag dat den König, as 23. De nich wedder ſcheln dä,

den Böwerſten weſen , wenn He ſchuun war, nich drauen

Röm. 13, 1. 5. Tit. 8, dä, as He lieden muß, ſonnern1 .
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öwerleet dat Em, de recht richten 7. Ebenſo ok ji Mannslüd, wahnt

deiht ; 3ef. 53, 7. bi ſe mit Vernunft un gevt dat

24. De ſülvſt uns Sünden opfert Wief, as dat ſwachſte Warktüg,

hett an Sin Lief up dat Holt, ſin Ehr, as ſe of de Gnad vun

up dat wi, afſtorven vun de Sünd, dat Leven mitarven doht, up dat

för de Gerechtigkeit levt ; dörch iu Gebete nich upholn ward .

den Sin Wunden wi heel warn Eph. 5, 25. Mol. 3, 19.

ſünd . 1. Joh.8, 6. Röm.6,11. 8.8. Tolezt awer weſt alltoſamen

25. Denn ji weert as verbiſterte vun glieken Sinn, mitliedig, brö

Schap, awer ji ſünd nu bekehrt derlich , barmhartig , fründlich .

to den Harrun Biſchof vun ju Phil. 3, 16.

Seelen.
Pf. 119, 176 . 9. Vergellt nich Leeg's mit Leeg's,

Jeſ . 53, 6. Ezech. 34, 5. Joh. 10, 12. oder Scheln mit Sdjellin , ſonnern

Dat 3. Kapitel.
ſegent leever , denn ji ſchült weten ,

dat ji darto beropen ſünd, den

1. Glickerwies ſhüdt de FruensSegentoarven . 1. Theff. 5, 15.

ehr Mannslüðunnerdahn 10. Denn wokeen leven will un

weſen, up dat ok de, de nich an gude Dag' ſehn, de hol ſin Mund ,

dat Wort gloven doht, förch de bat he nich wat Leeges reden deiht

Fruens ehr Wandel ahn Wort un lat nids Bedregliches ömer ſin

wunnen ward, Eph . 5 , 22. Lippen kamen. Pf. 34, 13. Jar. 1 , 26 .

2. Wenn ſe anſeht ehrn keuſchen 11. He wend ſik vun dat Leege

Wandel in de Furcht. af un doh Gudes, he för Freden

3. De Fruens ehr Staatſchall nich un ſtrev em na.

butenup weſen mit Haarflechten, Jeſ. 1 , 16. 17. Ebr. 12, 14.

mit Goldbehang oder mit ſchöne 12. Denn den HErrn Sin Dgen

Klederdracht, fef. 3, 18. 1. Tim. 2, 9. markt de Gerechten, un Sin Ohren

4. Sonnern ehr Staat ſchall hört up ehr Gebet , awer den

weſen dat Hart ſin verborgene HErrn Sin Angeſicht is gegen

Minſch mit ſanften un ſtillen Geiſt, de, de wat Leeges doht.

denn ſo wat mag GOtt geern Pf. 33, 18. 34, 16. 17.

lieben . P1. 45, 14 . 15. Un wokeen kann ju Schaden

5. Denn ſo hebbt ſit in fröhern Sohn, wenn ji ju an dat Gude

Tieden de billigen Fruens (mückt, holt ?

de ehr Hoffnung up GOtt ſetten 14. Un wenn ji ok wegen de

dän un ehr Mannslüd unner- Gerechtigkeit wat uttoſtahn hebbt,

dahn weern . lo ſünd ji doch ſelig . Weſt awer

6. So as Sarah Abraham unner- nich bang vör ehr Tružen un

bahn weer un em Herr heeten verfehrt ju nich .

då, weke ehr Döchter ji warn fünd, Kap. 2, 20. Matth. 5, 10.

wenn ji wol doht un nich ſo blöð 15. Ji ſchüllt awer GOtt den

ſünd. 1. Moj. 18, 12. HErrn in ju Harten hilligen .

25
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Weſt awer to alle Tieden bereit, wo Em de Engels un de Ge

Federeen to antworden , de dar walten un de Kräfte unnerbänig

Grund förrert vun de Hoffnung, warn ſünd. Pf.110, 1. Eph. 1 , 20 .

de in ju is . Jeſ. 8, 13.

16. Un dat mit Sachtmodigkeit Dat 4. Kapitel.

un Furcht un hebbt en gud Ge

weeten, up dat de, de ju ſlecht
1. Wiel nu Chriſtus in dat

Fleeſch Veel för uns
maken doht , as weert ji Övel

leden hett , ſo wapent ju mit den
doers, to Schann ward, dat je
îdhimpt hebbt up ju guden Wander ſülvigen Sinn, denn de ant Fleeſch

in Chriſtus.
leden hett, de lett na to ſündigen .

Phil. 2, 12.

17. Denn dat is beter , wenn
2. Up dat ſo lang as ji noch

GOtt dat ſo will, dat mi wegen de Lüſt vun Minſchen, ſonnern
dat Fleeſch leven doht, ji nich na

Gudes dohn wat utholn doht, as
na GOtt Sin Wiln levt . Gal. 2, 20 .

wegen Öwel dohn. Kap. 2, 19. 20.

18. Denn ok Chriſtus hett een
3. Denn dat is genog, dat wi

de Tied, de nu vöröwergahn is

mal för unſ Sünden leden, de

Gerechte för de Ungerechten, up de Heiden
vun unſe Leven tobrocht hebbt na

dat He uns to GOtt henbringen wandelndänin Untudít, Lüſten ,
de Heiden ehr Willn , dar mi

dä , un is dod malt warn na
dat Fleeſch, awer lebendig makt Drunk, Freten, Supen, in gruliche

na den Geiſt. Nöm .5,6.Ebr.9,28. 10,12. Afgötterie. Eph. 4 , 17. 18. Tit. 3, 8.

4. Se wunnert ſik, dat ji nich

19. Ja denſülvigen is He ok mit ſe lopen doht in datſüldige

hengahn un hett predigt vör de wüſte, unordentliche Weſen, darum

Geiſter in dat Gefängnis, sap. 4, 6. läſtert ſe ju .

20. De fröher nich gloven dän, 5. Se möt awer Rekenſchaft af

as GOtt noch tövte un Geduld leggen vör den, de bereit is to

harr to Noah ſin Tied, as ſe de richten de Lebendigen un de Doden .

Arch torüſten dän, in weke wenige, 2. Tim . 4, 1 .

dat heet acht Seelen , rett warn 6. Denn barto is of de Doden

ſünd dörch dat Water ; Matth. 24, 37. dat Evangelium verkündigt , up

21. Wat nu uns ok ſelig makt dat je richt ward na den Minſchen

in de Döp, de dörch de Sündflot int Fleeſch, awer in den GEiſt

andüt is , nich dat Affohn vun för GOtt leven doht. Kap. 3, 19 .

Unflath an dat Fleeſch, ſonnern 7. Dat End vun alle Ding ' is

den Bund vun en gud Geweeten awer neegbi kamen.

mit GOtt dörd JEſus Chriſtus 1. Cor. 10, 11. 1. Joh. 2, 18.

Sin Uperſtahung ; Mark. 16, 16. 8. So weſt nu mäßig un nüchtern

Eph. 5 , 26. 5. Moj. 26 , 17. 18. to bat Gebet. Vör alle anner

22. De to GOtt Sin rechte Ding ( chüllt ji en hartlich Leev

Hand in den Himmel fahrn is , Ide Een to den Annern hebben,
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eenanner.

denn de Leev deckt of de Menge 16. Mutt he awer as en Chriſt

dun Sünden . lieden, ſo ſchall he fik darum nich

Lut. 21 , 34. 36. Spr. 10, 12. ſchamen , he ſchal in ſon Fall awer

9. Weſt gaſtfrie ahn Murren gegen GOtt ehren. Joh. 21, 19. Phil. 1 , 29.

Ebr. 13, 2.
17. Denn dat warð Tied, dat

10. Un deent de Een den Annern bat Gericht an GOtt Sin Mus

mit de Gav, de he kregen hett, anfangen deiht. Wenn nu toeerſt

as de guden Husholers vun GOtt an uns, wat ward dat för en End

Sin mannigfache Gnad. warrn mit de , be an GOtt Sin

11. Wenn Jemand reden deiht, Evangelium nich glovt hebbt?

chall be Gott Sin Wort reden. Fef. 25, 29. 49, 12. Ezech. 9, 6.

Wenn jemand en Amt hett, ſchall 18. Un wenn de Gerechte kum

he dat verwalten mit de Macht, erholn ward , wat ward ut den

de GOttem barto geven hett, Gottloſen un den Sünner warrn?

up dat in all Ding GOtt lavt Spr. 11, 31 .

ward dörch Jeſus Chriſtus, weken 19. Darum ſchüllt de , de na

weſ' Ehr un Gewalt vun Ewig- GOtt Sin Wiln Veel utſtahn

keit to Ewigkeit ! Amen . möt, wenn ſe ok wat Gudes doht,

2. Cor. 2, 17. Em ehr Seelen anbefchln, as den

12. Min Leeven , wunnert ju truen Schöpfer.

nich öwer de Hitt, dörch de ji

gahn möt, damit ji verſöcht ward, Dat 5. Kapitel.

as wedderfahr ju wat ganz Sonner

bares ; 1. De Ölſten, de manť ju
13. Sonnern freut ju, dat ji fünd , dermahn ik, de

gliek as Chriſtus wat to lieden Mitödſte un Tügʻ vun de Lieden,

hebbt, up dat ji to de Tieb vun de in Chriſtus ſünd , un de Deel

de Apenbarung vun Sin Herrlich hett an de Herrlichkeit, de apen

keit ju freuen un juchen doht. bart warrn chall.

Matth. 5, 10. Apoſt. 5, 41. Röm. 8, 17. Lut. 24, 48. Röm. 8, 17.

2. Cor. 1 , 7. 8. Jak. 1, 2 . 2. Hör Chriſtus Sin Heerde, as

14. Selig ſünd ji , wenn ji ju anbefahln is un paßt gud up,

idimpt ward wegen Chriſtus Sinnich dwungen, ſonnern friewillig;

Nam, denn de GEiſt, de en GEiſt nich wegen ſchändlichen Gewinn,

vun de Herrlichkeit un vun GOtt íonnern ut Hartensgrund .

is, ruht up ju. Bi de Lüd ward
Joh. 21, 16. Apoſt. 20, 28.

he läſtert, awer bi ju warð he 3. Nich as wenn ji öwer dat

lapt. 3ef. 51, 7. Matth. 5 , 11 .
Volk herrſchen doht, ſonnern ward

15. Nüms mank ju ſhall as Vörbilder för de Heerde.

Mörder, oder Deef, oder Övel i , Cor. 3, 5. 17. 2. Cor. 1 , 24.

doer, oder as Een, de in en fremde Phil. 3, 17. 2. Theff. 3, 9. Tit. 2, 7.

Amt griepen deiht, lieden . 4. So ward ji (wenn de Erz

25 *
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harr kamen ward) de unverwelk- 1 de Glov ; un weet, dat deſülvigen

liche Ehrenkron kriegen. Lieden ömer ju Bröder in de Welt

Joh . 40, 11. 1. Pet. 1 , 4 . gaht. Eph. 6, 12. 18 .

5. Gliekerwies ji jungen Lüd, weſt 10. De GOtt awer, pun ben

unnerdahn de Olen. Weſt allto- all Gnad is, de uns beropen hett

ſamen de een den annern unner- to Sin ewigeHerrlichkeit in Chriſtus

dahn un holt faſt an de Demoth . JEſus, de ward ju, de ji en lütt

Denn Gott will Nicks mit de Tied to lieden hebbt, vulbereiten,

Hochfarigen to dohn hebben , de ſtark un kräftig maken , gründen .

Demödigen awer gift He Gnad. 11. Denſülvigen wcſ Ehr un

Eph. 5, 21. Matth. 23, 12. lut. 1 , 52. Macht vun Ewigkeit to Ewigkeit !
Jaf. 4, 6. Amen.

6. So makt ju nu ganz lüit 12. Đörd ju truen Broker Čil

unner GOtt Sin gewaltige Hand, vanus hef ik, ſo denk ik, ju en

up dat He ju grot maken deiht beten ſchreven, to vermahnen un

to Sin Tied . fiob 22, 29. 3af. 4 , 10 .
to betügen, dat dat de rechte Gnad

7. Al ju Sorg leggt up Em, vun GOtt is, in de ji ſtahn toht.

denn He ſorgt för ju. Ebr. 13, 22.

Matth. 6, 25. Weigh. 12, 13. 13. Ju gröt , de mit ju utwählt

8. Weſt nüd)tern un wakt, denn ſünd to Babylon un min Söhn

ju Wedderſaker, de Düvel, geiht Marcus. Apoft. 12, 12. 25 .

umher as en brüllende Löw un 14. Gröt' ju, de een de nannern ,

föcht, wen he ömerſluken kann . mit den Kuß vun de Leev . Freden

Luk. 21, 36. 1. Theff. 5, 6. weſ ' mit ju au, de ji in Chriſtus

9. Gegen den wehrt ju gud in Jeſus ſünd ! Amen. 1. Cor. 16, 20.

De anner Epiſtel St. Petri.

Dat 1. Kapitel. GOtt un JEſus Chriſtus, unſen

HErrn .
1 . imon Petrus , JEfus 3. Wiel Sin göttliche Macht uns

Chriſtus Sin Knecht geven hett Auns, wat to dat Leven

un Apoſtel, an de, de mit uns
un den göttlichen Wandel gehört

denſülven düren Glov annahmen dörch de Erkenntnis vun den , de

hebbt in de Gerechtigkeit, de uns uns beropen hett dörch Sin Herrlich

Gott gift un de HEiland JEfus feit un Tugend;
1. Pet. 2, 9.

Chriſtus.
Röm . 1 , 12.

4. Dörch weť uns geven ſünd

2. GOtt gev ju veel Gnad up de dürſten un allergrötſten Tojagen ,

Freden dörch de Erkenntniß vun nämlich, bat ji dörch datſülvige
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Andeel kriegt an de göttliche Natur, | 15. Ik will awer mit Fliet toſchn ,

wenn ji flücht ſünd pör de Welt dat ji na min Aficheed allerwärts

ehr vergängliche Luſt: wat hebbt, düt int Gedächtnis to

5. So wend all ju Fliet daran ropen.

un bewieſt in ju Glov Tugend 16. Denn wi hebbt keen kloke

un in de Tugend Beſchedenheit, Fabeln makt, as wi ju kund makt

Gal. 5, 6. 22. hebbt unſen HErrn JEſus Chriſtus

6. Un in de Beſchedenheit Mäßig- Sin Kraft un Sin Tokunft, ſonnern

keit, un in de Mäßigkeit Geduld wi bebbt Sin Herrlichkeit fülbſt

un in de Geduld Gottſeligkeit, Tehn, 1. Cor. 1 , 17. 1. Cor. 2, 4.

7. Un in de Gottſeligkeit bröder- 17. As He vun GOtt den Vader

liche Leev un in de bröderliche Ehrun Pries kreeg dörch en

Leev algemeene Leev. Stimm, de ſik hören leet, alſo vun

8. Denn wenn all düt rieklich de grote Herrlichkeit: Dütik

bi ju is, ward dat ju nich ful Min leeve Söhn, an den Ik Wol

noch unfruchtbar weſen laten in gefalln hef . Matth. 3, 17. 17, 6.

de Erkenntnis vun unſen HErrn lut. 9, 35. Eph. 1 , 6.

JEſus Chriſtus. Tit. 3, 14. 18. Un de Stimm hebbt wi

9. Wokeen düt awer nich hett, vun den Himmel ſchaun hört, as

de is blind un ſüht nich wiet un wi mit Em up den billigen Barg

vergitt de Reinigung vun ſin weern. Matth. 17, 5.

vörige Sünden . 1. Joh. 2, 9 11 . 19. Wi hebbt en faſte prophe

10. Darum, leeve Bröder, nehmt tiſche Wort un ji doht gud, darup

ju deſto mehr toſamen, ju Berop to achten, as up en Licht, dat an

un Erwählung faſt to maken. en düſtern Ort ſchienen deiht, bet

Denn wenn ji dat doht, wardwarð ji de Dag anbridt un de Morgen

nich utglieden, Ebr. 3, 14. ſteern upgeiht in ju Harten.

11. Un denn warð ju rieklich Pſ. 119, 105. 2. Cor. 4, 6 .

geven warrn de Ingang to unſen 20. Un dat ſchüllt ji toeerſt

HErrn un HEiland Sin emig Riek. weten, dat keen Vörherſeggen in de

12. Darum wil ik nich nalaten, Schrift dörch egen Utleggung ge

ju an all düt to erinnern, wenn ſchüht. Röm . 12, 7. 2. Tim . 3, 16.

ji dat ok weten doht un ſtark makt 21. Dean en Vörherſeggen is

ſünd in de gegenwärtige Wahr- noch nie ut minſchlichen Willen

heit . Röm . 15 , 14. 15. toweg' brocht, ſonnern GOtt Sin

13. Denn ik hol dat för recht, billige Minſchen hebbt redt vun

ſo lang ik in düſſe Hütt bün, ju den hilligen GEiſt dreven .

uptowecken un to erinnern. Weish. 7, 27. Apoft. 28, 25 .

14. Denn ik weet, dat ik bald

ut min Hütt rut mutt, as mi
Dat 2. Kapitel.

denn ok unſ' HErr Chriſtus ſeggt 1 . D ar weern awer of falſche

þett. Joh. 21, 18. 19. Propheten mank dat
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Volk, as of mank ju falſche Lehrer 9. De HErr weet de Gottſeligen

weſen ward , de inföhrn ward ut de Verſökung to erlöſen , de

Secten ton Verdarven , un ver- Ungerechten awer uptowahrn för

leugnet den HErrn, de ſe kofft den Dag vun dat Geridit, ſe to

hett , un föhrt öwer ſik ſülbſt heel pienigen ; 1. Cor. 10, 13.

bald dat Berbarven.
10. Am meiſten awer de, de dar

Matth. 24, 11. 1. Tim . 4 , 1 .
wandelt na dat Fleeſch in unrein

2. Un Veele ward ehr Verdarv Luſt un de Herrſchaft veracht, frech,

nafolgen, dörch weke de Wahrheit egenſinnig, fik nich ſchuet, up de

ehr Weg läſtert ward . 2. Tim . 4,8. 4. Majeſtäten to ſchimpen ;

3. Un ut Giez ward ſe Lehren , 11. So doch de Engel, de mehr

de updicht ſünd , verſchachern, ehr Stärk un Macht hebbt, nich ver

Ordeel warð awer vun lang her dregt dat läſterliche Gericht gegen

nich up fik töven laten un ehr Ver
ſe vun den HErrn.

dammnis ſlöpt nids.

4. Denn wenn GOtt de Engel, nünftige Deerder, de vun Natur

12. Awer ſe ſünd as unver

de ſündigt hebbt, nich verſchont
darto gebarn ſind, dat ſe infungen

hett, ſonnern hett ſe mit dat Düſter,

fin Keden in de Höll ſtött um wat je nich kennt un ward in ehr
un ſlacht ward, ſchimpt öwer dat,

öwergeven , dat ſe to dat Gericht
verdarpliche Weſen umkamen,

verwahrt war .

Jer. 12, 3. Juda 0. 10.

5. Un hett de ole Welt nich
ſdfont un bewahrte blot Noah, den 13.Un den Lohn för de Unge

Prediger vun' de Gerechtigkeit, Wolleven vun hüt för Wolluſt

,

rechtigkeit kriegen . Se holt dat

fülbſt acht, un föhr de Sündflot ie ſünd Schand un Laſter, un

öwer de Gottloſen . ehr Wut.
drievt Bedregeri in ehr Wolleven,

Nap. 3 , 6. 1. Moj. 7, 7. 8.

wenn ſe mit ju to Diſch ſitt,
6. Un hett de Städ, Sodom un

Judä v. 12.

Gomorra to Aſd makt, umkehrt

14. Hebbt Ogen vull vun Ehe
un verdammt un darmit de Gott

brekeri , lat ſit de Sünd nich wehrn,

loſen, de naher kamen ward, en

Erempel ſett ; 1. Moj. 19, 24. Ebr. 11, 7 .
loďt de lichtfarbigen Seelen an

7. Un hett den gerechten lot fik un hebbt en Hart, dörchdreven

mit Giez, dat ſünd verfluchte Lüd;
erlöſt, den de ſchändlichen Lüd all

dat Leed, wat man möglich weer, 15. Gaht vun den rechten Weg

dän mit ehr untüchtigen Wandel ; af un verbieſtert ſik un folgt Balam,

8. Denn wiel he gerecht weer Baſor ſin Söhn , ſin Weg , de

un mank ſe wahnen Gä un dat den Lohn för de Ungerechtigkeit

Offenb. 2 , 14.
he dat ſehn un börn muß, quälten geern harr,

ſe de gerechte Seel vun Dag to 16. He kreeg awer de Straf

Dag mit ehr ungerechte Warke, för ſin Ömertredung, denn dat

Pſ. 119, 158. Ezech. 9, 4. Iſtumme laſtbare Deerd re’mit Min:

Judä 6. 6.
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í henſtimmun hinner den Pro- | 2. Dat ji denkt an de Wör',

pheten ſin Dohrheit. 4. Moj. 22, 28. de ju fröher ſeggt ſünd vun de

17. Dat ſünd Borns abn Water billigen Propheten un an unſe

un Wolken, de de Wind umher Gebot, de wi den HErrn un HEi

drift; en dichte Düſternis is för land Sin Apoſtels ſünd ;

ſe up bewahrt in Ewigkeit. 3. Indem ji tonächſt bedenkt,

18. Denn ſe redt ſtolte Wör' , dat in de leşte Dag’ Spötters

wo Nicks achter is un reizt de kamen ward, de na ehr egen Lüſt

dörch Untucht to fleeſchliche Luſt, wandelt,
1. Tim. 4, 1 .

de up den rechten Weg weern 4. Un ſeggt : Wo is de Toſag

un nu umber irrt;
vun Sin Tokunft ? Denn nadem

19. Un verſprekt ſe Frieheit, de Vaders ſtorven ſünd, blift dat

obglieť ſe fülbſt Knechte vun dat Auns, as dat vun de Kreatur ehr

Verdarven ſünd. Denn vun wen Anfang weſen is . 3ef. 5 , 19.

Jemand unner kregen is , den fin 5. Se verget awer mit Willn ,

Knecht is he. Joh . 8, 34 . dat de Himmel vör Tieden ok

20. Denn wenn ſe rut ſünd ut weer, darto de Eer ut dat Water

de Welt ehrn Schmuş dörch de kamen is un dat je int Water

Erkenntnis vun den HErrn un beſteiht dörd GOtt Sin Wort ;

HEiland Jeſus Chriſtus, vermengt 1. Moj. 1 , 2. 6. Pf. 24, 2.

ſik awer wedder darmit un ward | 6. Doch ward to de Tied de

unner kregen, ſo is dat Leşte mit Welt dörch deſülvigen mit de

ſe duller warn , as dat Eerſte. Sündflot perdarvt. 1. Moj. 7, 21.

Bhil. 3 , 7. 8. Matth. 12, 45. Ebr. 10, 26. 27. Weish. 10, 4. Matth. 24, 39.

21. Denn dat weer beter för 7. So ward nu op de Himmel

ſe , ſe harrn den Weg vun de un de Eer dörch Sin Wort up

Gerechtigkeit gar nich kennt, as ipart, dat ſe to dat Füer upbe

dat ſe em kennt un ſit af kehrt wahrt warð up den Gerichtsdag

vun dat hillige Gebot, dat je geven un de gottloſen Minſchen ehr Ver

is . ºut. 12. 47. 48. dammnis. Ber8 10.

22. Up ſe paßt dat wahre Sprick 8. Eens awer ſchüllt ji weeten,

wort : „De Hund fritt wedder, wat min Leeven , dat een Dag vör

be utſpiet hett“ un „ DeSög wälzt den HErrn is as duſend Jahr un

ſik, nadem ſe wuſchen is , wedder duſend Jahr as een Dag.

in den Dreck . " Spr. 26, 11. Pf. 90, 4.

Dat 3. Kapitel.

9. De HErr vertögert de Toſag?

nich, as wek dat för en Vertögern

1. Düt is de anner Breef, de holt, ſonnern He hett Geduld mit
iť ju ſchriev , ji leeven, uns un will, dat Nüms verlarn

in weke dörch Vermahnen ik ju ward, ſonnern dat Jedereen Buß

uprichtigen Sinn upwecken doh, dohn kann . Hab. 2, 3 .

Kap. 1 , 13 . Ezech. 18, 23. 1. Tim. 2 , 4 .
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10. Den HErrn Sin Dag ward | bat ji vör Em rein un unſträflich

awer kamen as en Deef in de funn ward . 1. Theſſ. 3, 13. 1. Cor. 1 , 8.

Nacht, an weken de Himmel ver- 15. Un holt den HErrn Sin

gahn ward mit grote Krachen, de Geduld för ju Seligkeit, as of

Elemente warð vör Hitt ſmölten, unſe leeve Broder Paulus na de

un de Eer un de Warke, de darin Wiesheit , de em geven is , ju

ſünd, ward verbrennen . 1. Teff. 5, 2.8.ſchreven hett. Röm. 2, 4.

2. Pet. 3, 7. lut. 21, 33. Ebr. 1 , 11. 12. 16. As he ok in all ſin Breev

11. Wenn nu all düt vergahn darvun reden deiht , in de weke

ſchall, wa ſchült ji denn dar ge- Ding (war to verſtahn ſünd, weke

ſchickt weſen mit billigen Wandel de Ungelehrigen un de, de nich

un gottſeligen Weſen ? faſt ſtaht, to ehr egen Verdary

12. Dat ji tövt un ielt na de verwirrt as ok de annern Sæhriften.

17. Ji awer, mine Leeven , wiel
Tokunft vun den HErrn Sin Dag

ji dat vörut weten doht, ſo nehmt

hen, an weken de Himmel vun
Füer vergahn un de Element vör ju in Acht, dat ji nich dörch de

ruchloſen Lüd ehrn Jordom ſamt ſe
Hitt ſmölten ward ?

verföhrt warð un ut ju faſten Stand

13. Wi tövt awer up en nie punktrutfaUn doht. Mart.18, 5. 9. 88 .

Eer un en nien Himmel, na Sin
18. Waßt awer in de Gnad un

Toſag’, in weke Gerechtigkeit wahnen de Erkenntnis vun unſen HErrn

deiht . 3ef . 66, 17. 66, 22. Offenb. 21 , 1. un HEiland JEſus Chriſtus. Den

14. Darum, mine Leeven, wiel ſülvigen weſ? Ehr, nu un in ewige

ji töven ſchüllt, ſo gevt ju Möh, Tieden ! Amen.

De eerſte Epiftel St. Johannis.

dat ewig is , wat bi den Vader

Dat 1. Kapitel. weer un hett fik bi uns ſehn laten ;)

Joh. 1 , 4.1, 1 .

1. Dat bar vun Anfang weſt 3. Wat wi ſehn un hört hebbt,
is, dat wi hört hebbt, dat verkündigt wi ju, up dat ok

dat wi ſehn hebbt mit unſe Ogen, ii mit uns Gemeenſchaft hebbt ;

dat wi bekeken hebbt un unſ' Hann un up dat unſe Gemeenſchaft mit

beföhlt hebbt, nämlich dat Levens den Vader un mit Sin Söhn

Wort ; Joh. 1, 1. 1 , 14. lut. 24, 39. Jeſus Chriſtus is .

2. (Denn dat Leven hett Sik 4. Un alt düt ſchrievtwi ju ,

ſehn laten, un wi hebbt ſehn un up dat ju Freud völlig weſ ' .

betügt un verkündigt ju dat Leven , Joh. 15, 11. 16, 24.
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5. Un dat is de Verkündigung, 4. Wokeen tar ſeggt : jk kenn

de wi vun Em hört hebbt un ju Em un hollt Sin Gebote nich,

verkündigen doht , dat GOtt en de is en Lögner un in den is

Licht is un in Em keen Düſternis . keen Wahrheit. Rap. 1. 6. 4, 20.
$ . 104, 2. Joh . 8 , 12.

5. Wokeen awer Sin Wort hollt,
6. Wenn wi nu ſeggt, dat wil in den is wirklich GOtt Sin Leev

Gemeenſchaft mit Em hebbt, un vullkamen . Daran erkennt wi,

wandelt in de Düſternis, ſo leegt dat wi in Em ſünd. Joh.14, 21 , 23.

wi un doht nich de Wahrheit.

7. Wenn wi awer in dat Licht brieven deiht, de ſchall okwandeln,
6. Wokeen ſeggt , dat he in Em

ſo hebbtwi Gemeenſchaft mit as He wandelt hett. Joh . 15, 4.6.

eenanner un dat Blod vun JEfus 7. Bröder, ik ſchriev ju nich en
Chriſtus, Sin Söhn, makt uns nie Gebot, ſonnern dat ole Gebot,

rein vun all Sünd . dat ji vun Anfang hatt hebbt .

8. Wenn wi ſeggt, wi hebbt keen Dat ole Gebot is dat Wort, dat

Sünd, ſo verföhrt wi uns fülbſt |ii vun Anfang hört hebbt.

un de Wahrheit is nich in uns. 8. Doch wedder ſchriev ik ju en

9. Wenn wi awer unſ Sünd nie Gebot, dat wahrhaftig is bi

bekennt, ſo is He tru un gerecht, em un bi ju, denn de Düſternis

dat He uns de Sünd vergeven is vörbi, un dat wahre Licht ſchient

un uns vun al Untugend rein nu. Röm. 13, 12.

maken deiht.Spr.28, 13. 1. Theff. 5, 24. 9. Wokeen ſeggt, dat he in dat

10. Wenn wi ſeggt, wi bebbt licht is , awer ſin Broder haßt, de

nich fündigt, ſo makt wi Em ton is noch in de Düſternis.

Lögner un Sin Wort is nich in
Stap. , 15, 4, 20.

uns. 10. Wokeen ſin Broder leef bett,

Dat 2. Kapitel. de blift in dat licht un keen Argernis

i8 bi em. Kap. 3, 14 .

1. Min luer lütt Kinner, itſchriev ju düt, up dat ji 11. Wokeen awer fin Broder

nich fündigen doht. Un ' wenn nu haßt, de isin Düſternis un wan

Jemand fündigt, ſo hebbt wi Een delt in Düſternis un weet nich,

bi den Vader, de för uns ſpridt, wo he hengeiht, denn de Düſternis

JEſus Chriſtus, de gerecht is .
hett ſin Ogen blind makt .

Röm.8, 84. Ebr.7, 25. 12. Min leeve lütte Kinner, it

2. Un deſülvige is de Verſöh- ſchriev ju, dat ju de Sünd ver

nung för unſe Sünd ; nich blot geven ward dörch Sin Nam.

för unſe Sünd, ſonnern för de Lut. 24, 47. Apoſt. 4, 12 .

ganze Welt ehr. Kol. 1 , 20. 13. Ik ſchriev an ju, Vaders,

3. Un daran markt wi, dat wi denn ji kennt den, de vun Anfang

Em kennen doht, wenn wi Sin is. Ik ſchriev an ju , Junggeſellen,

Gebote holt. denn ji hebbt den Böſewicht unner
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Vers 7.

kregen. Ik ſchriev an ju, Rinner, 22. Wokeen is en Lögner, wenn

denn ji kennt den Vader. nich de, de verleugnen deiht, dat

14. Ik hef an ju, Vaders ,ſchreven, JEſus de Chriſt is ? Dat is de

wiel ji den kennt, de vun Anfang Wedderchriſt, de den Vader un

is. Ik hef an ju , Junggeſellen, den Söhn verleugnen deiht.

ſchreven , wiel ji ſtark ſünd un
23. Wokeen den Söhn leugnet ,

GOtt Sin Wort bi ju blift un de hett ok den Vader nich. Kap. 4 , 15.

ji den Böſewicht unnerkregen hebbt .
24. Wat ji nu hört hebbt vun

Eph. 6 , 10. Anfang, dat lat bi ju blieven .

15. Ji ſchüllt de Welt nich leef Wenn dat bi ju blift, wat ji vun

hebben, noch wat in de Welt is . Anfang hört hebbt , ſo ward ji

Wenn jemand de Welt leef hett, ok bi den Söhn un den Vader

in den i8 nid den Vader Sin Leev. blieven.

16. Denn Auns, wat in de Welt
25. Un dat is de Toſag’ , de

is (ik meen dat Fleefd ſin Luſt
, He uns makt hett, dat ewige leven .

un de Ogen ehr Luſt un hoffärtig 26. ad düt hef ik ju ſchreven

Leven) is nich vun den Vader, vun de, de ju verföhrn deiht .

ſonnern vun de Welt.
27. Un de Salvung, de ji vun

17. Un de Welt vergeiht mit
Em kregen hebbt, blift bi ju , un

ji brukt Keen, ju wat to lehrn ,
ehr Luſt, wokeen awer GOtt Sin

ſonnern Alns , wat ju de Sal

Willen deiht, de blift in Ewigkeit
. vung lehrt, dat is wahr un keen

18. Min luer lütt Kinner, dütis lög, un as ſe ju lehrt hett, darbi

de leßte Stund, un as ji hört hebbt, líchüllt ji blieven.

dat de Wedderchriſt kummt, un nu
V. 20. Joh. 14, 26. 16, 13 .

veele Wedderchriſten warn ſünd , ſo 28. Un nu, Kinner, bliebt bi

is dat uns klar, dat de leßte Stund Em, up dat, wenn He apenbart

bar is . Matth, 24, 5. 24.
ward, wi Friemodigkeit hebbt un

19. Se ſünd vun uns utgahn, nich to Schann ward vör Em bi

awer ſe weern nich von uns, denn Sin Tokunft. Kap. 3, 21. 4 , 17. 5. 14 .

wenn ſe vun uns weſt weern, weern 29. Wenn ji weet, dat He ges

ſe ja bi uns bleven, awer up dat recht is, ſo ſchall ju dat ok klar weſen,

ſe apenbar ward, dat ſe nich au dat, wokeen recht deiht, de is vun

pun uns ſünd .
Em gebarn . Map . 3, 7. 10.

Apoft. 20, 30. 1. Cor. 11, 19 .

20. Un ji hebbt de Salvung Dat 3. Kapitel.

vun den, de billig is un weet

Auns. 1. Seht,watför en leev hett
uns de Vader bewieſt,

21. Ik hef ju nich ſchreven, as dat wi GOtt Sin Kinner heeten

wüßt ji de Wahrheit nich, ſonnern |íchült! Darum kennt de Welt

ji weet ſe un weet, dat keen Lög | ju nich, denn ſe kennt Em nich.

ut de Wahrheit kamen deiht . Joh . 17, 26

Ber8 27.
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2. Mine Leeven, wi fünt nul , 11. Denn dat is de Botſchaft,

GOtt Sin Kinner, awer wat wide ji hört hebbt vun Anfang, dat

weſen ward, is noch nich apenbar . wi enanner leef hebben ſchüllt.

Wi weet awer , bat , wenn dat Joh. 13, 34 .

apenbar warın ward , wi Em gliek 12. Nich as Kain, de vun dat

weſen ward, denn wi ward Em Böſe weer un ſin Broder um

ſehn, ſo as He is. broch. Un worum broch he em

Joh. 1 , 12. Röm. 8 , 18. um? Wiel ſin Marke bös weern

3. Un Jedereen, de ſon Hoff- un ſin Broder ſin gerecht.

nung hett to Em, de makt ſik 1. Moj. 4, 8. Matth. 23, 35. Zudä v. 11 .

rein, ſo as He ok rein is . 13. Wunnert ju nich daröwer,

4. Wokeen Sünd deiht, de deiht mine Bröder, dat de Welt ju haſſen

ok Unrecht, un de Sünd is dat deiht . Matth. 5, 11. Joh. 15, 18. 19.

Unrecht.
14. Wi weet, dat wi ut den

5. Un ji weet , dat He kamen Dod in dat Leven kamen ſünd,

is, up dat He unſe Sünden weg
denn wi hebbt de Bröder leef.

nehmen dä, un dar is keen Sünd Wokeen den Broder nich leef hett,

in Em .
de blift in den Dob.

Jeſ. 53. 4. 1. Pet. 2, 24 .

Kap . 2, 11. 3. Moj. 19, 17.
6. Wokeen in Em blift, de jün

digt nich, wokeen fündigt, de hett is en Dodſläger un ji weet, dat
15. Wokeen ſin Broder haßt,

Em nich ſehn noch kennt.

7. Rinner, lat ju vun Nüms bi em blievend Hett .
en Dodſläger nich dat ewige leven

verföhrn. Wokeen recht deiht, de
16. Daran hebbt wi de Leev

is gerecht, gliek as He gerecht is . Kennt, dat He Sin Leven för uns

8. Wokeen Sünd deiht, de is laten hett, un wi ſchült ok dat

vun den Düvel, denn de Düvel Leven för de Bröder laten .

ſündigt vun Anfang. Darto is 17. Wenn awer Jemand düſſe

GOttes Söhn kamen, dat He den Welt ehr Göder hett un ſüht ſin

Düvel ſin Wark tonicht maken dä. Broder Noth lieden, un ſlutt fin

3oh. 8 , 44. Hart vör em to, wa blift Gott

9. Wokeen ut GOtt gebarn is , Sin Leev in em?

de deiht keen Sünd, denn Sin 18. Min luer lütt Kinner, lat uns

Samen blift bi em , un he kann nich leef hebben mitWör’, noch mit

nich fündigen , denn he is vun de Tung, ſonnern mit de Daht un

GOtt gebarn. V. 6. Sap. 5 , 18. mit de Wahrheit. Jat. 1, 22. 2, 15.

10. Daran ward dat apenbar, 19. Daran kennt wi, dat wi

weke GOtt Sin Kinner un weke ut de Wahrheit ſünd un künnt

den Düvel ſin Kinner ſünd. Wo- unſe Hart vör Em ſtill maken,

keen nich recht deiht, de is nich | 20. Dat, wenn unſe Hart uns

vun GOtt un wokeen ſin Broder verdammen deiht, GOtt grötter is ,

nich leef hett . as unſe Hart un alle Ding' kennt.
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em.

21. Ji Leeven, wenn unſe Hart wunden, denn de in ju is is grötter

uns nich verdammt, ſo hebbt wi as de , de in de Welt is .

Friemodigkeit to GOtt . Kap. 2, 28. 2. Kön. 6, 16. 2. Chron. 32, 7.

4, 17. 5, 14. Eph . 3, 12. Ebr. 4, 16. 5. Se ſünd vun de Welt, darum

22. Un wat wi bitten doht, redt ſe vun de Welt, un de Welt

ward wi vun Em nehmen , denn hört ſe. Joh. 3, 31. 15 , 19.

wi holt Sine Gebote un doht, 6. Wi ſünd vun GOtt, un wer

wat Em wol gefallt. Mart. 11 , 24. GOtt kennt , de hört uns ; wer

23. Un dat is Sin Gebot, dat nich vun GOtt is, de hört uns

wi glovt an Sin Söhn, JEſus nich . Darup kennt wi denn de

Chriſtus, Sin Nam , un hebbt Wahrheit ehrn Geiſt un den Irrdom

uns leef cen den annern, as He ſin Geiſt. Joh. 8 , 47.

uns en Gebot geven hett. 7. Ji, Leeven , lat uns Een

Joh . 6, 29. Mart. 12, 31 . den Annern leef hebben ; denn de

24. Un wokeen Sin Gebote holn Leev is vun GOtt, un wokeen

deiht, de blift in Em, un He in leef hett, de is vun GOtt gebarn

Un daran kennt wi , dat He un kennt GOtt. Joh. 8 , 42.

in uns blift , an den GEiſt, den 8. Wokeen nich leef hett , de kennt

He uns geven hett. GOtt nich, denn GOtt is de Leev.

Joh. 14, 23. 1. Joh. 4, 13. Röm. 8, 9. 9. Daran hebbt wi GOtt Sin

Leev ſehn, dat GOtt Sin een

Dat 4. Kapitel. gebarn Söhn ſchickt hett in de

Mine
ine Leeven , glovt nic Welt, dat mi törch 'Em leven

ſchüllt . Joh. 3 , 16. Tit. 2 , 11.

jeden GEiſt, ſonnern
10. Darin beſteiht de Leev : nich

verſökt de Geiſter, ob ſe vun GOtt

ſünd, denn veele falſche Propheten
dat wi GOtt leef hatt hebbt, ſon

ſünd in de Welt utgahn.
nern dat He uns leef hatt hett

un Sin Söhn ſchickt hett to en

2. Daran ſchült ji GOttes GEiſt Verſöhnung för unſe Sünden .

kennen : En jede Geiſt, de be
Röm. 5, 10. 2. Cor. 5 , 19. Kol. 1, 20 .

kennen deiht, dat JEſus Chriſtus 11. Mine Leeven , hett uns GOtt

in dat Fleeſd kamen is, de is ſo leef hatt , ſo ſchüllt wi enanner

pun GOtt. 1. Cor. 12, 3.
ok leef hebben . Matth. 18, 33.

3. Un en jede Geiſt, de nich 12. Nüms hett GOtt jemals

bekennen deiht , dat Jeſus Chriſtus ſehn. Wenn wi enanner leef hebbt,

in dat Fleeſch kamen is, de is ſo blift GOtt in uns, un Sin

nich vun GOtt. Un dat is den Leev is ganz in uns. 2. Moſ. 33, 20.

Wedderchriſt ſin Geiſt, vun den Joh. 1, 18. 1. Tim. 6, 16.

ji hört hebbt, dat he kamen ward 13. Daran erkennt wi, dat mi

un is nu all in de Welt.
in Em blieven doht, un He in uns

4. Min luer lütt Kinner, ji ſünd blift, dat He uns vun Sin GEiſt

vun GOtt un hebbt de Welt öwer- geven hett .

1.
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14. Un wi hebbt ſehn un be- 1 2. Daran kennt wi, dat wi GOtt

tügt, dat de Vader den Söhn Sin Rinner leef hebbt, wenn wi

ſchickt hett to en HEiland för de GOtt leef hebbt un Sine Gebote

Welt. holt. Kap. 3, 19.

15. Wokeen nu bekennen beiht, 3. Denn dat is de Leev to

dat Jeſus GOttes Söhn is, in GOtt, dat wi Sine Gebote holt,

den blift GOtt un he in GOtt. un Sine Gebote fünd nich ſwar .

Kap. 5 , 5. Joh. 14, 15. 23. 24. Matth. 11 , 30.

16. Un wi hebbt erkennt un
4. Denn AXns, wat vun GOtt ge

glovt de leer, de GOtt to uns barn is , öwerwindt de Welt, un unſe

hett.

17. Darin is de Leev vulkamen ömerwunnen hett . Joh. 1 , 18. 16. 33.

Glov is de Sieg , de de Welt

bi uns, up dat wi en Friemödig

keit hebbt up den Dag vun dat
5. Wokeen is awer, de de Welt

Gericht, denn gliek aš He , ſo öwerwindt, wenn he nich gloven

ſünd of wi in düſſe Welt .
deiht, dat Jeſus GOtt Sin Söhn

18. Furcht is nich in de Leev,
is ? Kap. 4, 4. 1. Cor. 15, 57.

ſonnern de vulle Leev drift de Furcht | 6. Düſſe is dat , de kamen deiht

ut , Idenn de Furcht hett Pien. mit Water un mit Blod, Jeſus

Wokeen ſik nu awer fürchten deiht, Chriſtus, nich blot mit Water,

de is nich vulkamen in de Leep . ſonnern mit Water un Blod . Un

19. Lat uns Em leef hebben, de GEiſt is dat, de betügen deiht

denn He bett uns toeerſt leef hatt. dat de Geiſt Wahrheit is.

Joh. 19, 34. 35.

20. Wenn jemand ſprickt: JE 7. Denn dree ſünd, de in den

hef GOtt leef, un haßt ſin Broder, Himmel tügen doht : de Vader,

de is lögner. Denn wokeen ſin dat Wort_un de billige GEiſt,

Broder nich leef hett, den he ſüht, un düſſe dree ſünd eens .

wa kann he GOtt leef hebben ,
Matth. 28, 19 .

den he nich füht ? Rap. 2, 4. 11. -
8. Un dree ſünd, de tügen doht

21. Un düt Gebot hebbt wi up de Eer : de GEiſt un dat Wort

run Em, dat, wokeen GOtt leef un dat Blod, un de dree ſünd

hett, ok ſin Broder leef hebben toſamen.

ſchau. Mart. 12, 31 .
9. Wenn wi de Minſchen ehr

Dat 5. Kapitel.

Tügnis annehmt , ſo is Gott

Sin Tügnis grötter , denn Gott

1. Wokeen gloven deiht, dat Sin Tügnis is dat, wat He vun
JEſus de Chriſt is, de Sin Söhn tügt hett . Joh. 8, 17.

is vun GOtt gebarn. Un wokeen 10. Wokeen an GOtt Sin Söhn

den leef hett, de Em gebarn hett, gloven deiht, de hett dat Tügnis

de hett of den leef, de vun Em in ſik. Wokeen GOtt rich gloven

gebarn is . 3oh. 1 , 12. 13. Ideiht, de makt Em to en Lögner ;

Ver8 10 .
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denn he glovt nich dat Tügnis , |Dod, de mag bitten, ſo ward He

dat GOtt vun Sin Söhn tügt. geven dat Leven de , de ſündigt

Röm. 8, 16. 3oh 3, 36 . nich ton Dod. Wenn dat en Sünd

11. Un dat is dat Tügnis, dat ton Dod is , darför ſegg ik nich ,

GOtt uns dat ewige leven geven dat Jemand bitten ſchat. Matth. 12, 31.

hett un ſon Leven is in Sin Söhn. 17. AU Undugend is Sünd, awer

Joh. 1 , 4.
dat gift en Sünd, nich ton Dod.

12. Wokeen GOtt Sin Söhn
18. Wi weet, dat, wokeen pun

hett, de hett dat Leven ; wokeen GOtt gebarn is , de fündigt nich ;

Gott Sin Söhn nich hett, de jonnern de vun GOtt gebarn is ,

hett dat Leven nich.
de nimmt ſik in Acht, un de Bös

13. Au düt hef ik ju ſchreven, warð em nich anfaten.

de ji an GOtt Sin Söhn Sin
Kap . 3, 9. 2. Theſſ. 3, 3.

Nam gloven doht, up dat ji weet, 19. Wi weet, dat wi vun GOtt

dat ji dat ewige leven hebbtun ſünd, un de ganze Welt liggt int

dat ji glovt an GOtt Sin Söhn Arge. Gal. 1 , 4.

õin cam.
20. Wi weet awer, dat Gott

14. Un dat is de Friemödigkeit
, Sin Söhn kamen is un hett uns

de wi hebbt to Em, dat, wenn en Sinn geven, dat wierkennt

wi wat bitten doht na Sin Willn, den Wahrhaftigen un ſünd in den

He uns hört . Kap. 2, 28.
Wahrhaftigen, in Sin Söhn, JEſus

3, 21. 4, 17. Eph. 3, 12. Ebr. 4, 16. Chriſtus. Düſſe is dewahrhaftige

15. Un wenn wi weet, dat He Gott un dat ewige Leven .

uns hörn deiht, wat wi of bitten,
Joh. 1 , 1. 4. Upoft. 3, 15. 20, 28.

ſo wect wi, dat wi de Bitt hebbt, Röm. 9, 5. 1. Tim . 8, 16. Ebr. 1 , 8.

de wi pun Em beden hebbt. 21. Kinner, höft ju vör de Af=

16. Wenn jemand Sin Broder götter. Amen.

ſündigen ſübt, en Sünd nich ton 2. Moj. 20 , 3. 1. Cor. 10, 14.

De anner Epiftel St. Johannis.

uns blift un bi uns weſen ward

1. De Duſte an be uterwählte inEwigkeit.
Fru un ehr Kinner, de

3. Gnade , Barmhartigkeit, Freden

iť leef hef in de Wahrheit un vun GOtt den Vader un vun den

nich it alleen, ſonnern of au, de HErrn JEfus Chriſtus, den Vader

de Wahrheit kennen lehrt hebbt, Sin Söhn, in de Wahrheit un

3. Joh. v. 1 .
in de Leev, weſ ' mit ju ! 1. Tim. 1, 2 .

2. Wegen de Wahrheit, de in 4. Dat freut mi öwer de Maten,
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dat ik mank din Rinner wekel 8. Seht ju vör, dat wi nich

funnen hef, de in de Wahrheit verleert , wat wi arbeit hebbt, ſon

wandelt, ſo as wi en Gebot vun nern vullen Lohn kriegt.

den Vader kregen hebbt. Mart. 13, 9. Gal. 8, 4. 4 , 11.

5. Un nu bitt ik di , Fru (nich 10. Wenn Jemand to ju kummt,

as en nie Gebot ſchriev ik di, un bringt düſſe Lehr nich , den

ſonnern dat wi hatt hebbt vun íchült ſi nich in dat Hus nehmen

Anfang), dat wi uns leef hebbt, un of nich gröten. 2. Teff. 8 , 6.

de een den annern. Mark. 12, 31 .
11. Denn wokeen em gröten

6. Un dat is de Lecp, dat wideiht, de hett Andeel an ſin böſe
wandelt na Sin Gebot. Dat is

Marke .

dat Gebot, as ji bat hört hebbt

vun Anfang, up dat ji ümmer 12. Ik harr ju wol veel mehr

darin wandeln doht . 1. Joh . 6, 3.
to ſchrieven , awer ik wull nich mit

7. Denn veele Verföhrerzfünd it höp na ju hen to tamen un
Breev un mit Bla & ſchrieven ,ſonnern

in deWeltkamen, de vun JEfus mündlich mit juto ſpreken, up

Chriſtus nich bekennt, dat He in bat ju Freuð vullkamen warr.
bat Fleeſch kamen is . Düſſe is

8. Joh . 0. 18.

de Verföhrer un de Wedderchriſt.
13. De Kinner vun din Sweſter,

Matth. 24 , 5. 24. 2. Bet. 2, 1. 1. Joh. 2, 18 .

Kap. 4, 1-3. de uterwählte, gröt ' di ! Amen.

De drüdde Epiftel St. Johannis.

1 .

De
e Ölſte an Gajus, denan Gajus, den 5. Min Leeve , du deihſt dat

Lecven, den ik leef hef tru, wat du deihſt an de Bröder

in de Wahrheit. 2. Joh. v . 1 . un an de Fremden,

2. Min Leeve, ik wünſch in all 6. De vun din Leev tügt hebbt

Stück, dat di bat gud geiht, un vör de Gemeen, un du deihſt wol,

du geſund büſt; ſo as dat din wenn du ſe dat Geleit gifſt, as

Seel gud geiht. fik dat vör GOtt ſchicken deiht.

3. gt freu mi awer öwer de Tit. 3, 18.

Maten , as de Bröber feemen un
7. Denn wegen Sin Nam ſünd

vun din Wahrheit tügten, woans ſe uttrocken un hebbt vun de Heiden
Nids nahmen .

du in de Wahrheit wandeln deihſt.
Matth. 10, 8. 1. Cor. 9, 12. 15.

2. Joh. v . 4.
8. So ſchüüt wi ſe nu upnehmen,

4. Ik hef feen grötter Freud, up dat wi ehr Helpers för de

as wenn ik hör, dat min Kinner Wahrheit waró.

in de Wahrheit wandeln doht. Matth. 10, 14. Lut. 10, 8. Ebr. 18, 2.



888 Ebraer 1.

9. Ik hef an de Gemeen ſchreven , wokeen Böſes deiht, de qüht GOtt

awer Diotrephes, de mank ſe will nich. Pf. 37 , 27. 1. Joh. 3, 6. 9.

hodh holn weſen, nimmt uns nich an. 12. Demetrius hett Tügnis vun

10. Darum , wenn iť kam, wil Jedereen unvun deWahrheitſülvſt,

iť em jo denken helpen an jine un mi tügt ok, un ji weet, dat

Warke, de he deiht,bardörch dat unſe Tügnis wahr is .
Joh. 19, 35. 21 , 24 .

he mit böſe Wör' vun uns redt

un hört of darmit noch nich up: awer ik will nich mit Black un
13. Ik harr veel to ſchrieven ,

He ſülvſt nimmt de Bröder nich Fedder an di ſchrieven.

án un wehrt de , de dat dohn ) " 14. j¥ höp, đi bald to ſehn,
wüllt un ſtött ſe ut de Gemeen.

denn wüllt wi pun Mund to

Matth. 23, 13.
Mund mit enanner reben .

11. Min Leeve, folg nich dat 15. Freden weſ ? mit ju. De

Bös na, ſonnern dat Gude. Wo- Fründ gröt di . Gröt de Fründ'

keen Gudes deiht, is vun GOtt, mit Namen . 1. Bet. 5, 14 .

De Epiftel an de Ebräers.

Dat 1. Kapitel. 4. Un is ſo veel beter warn as

1. Nadem pör Tieden GOtt deEngelun hett en ſogar veel
mennigmal un up man- högern Nam vör ſe arvt.

cherlie Wieſ redt hett to de Vaders
5. Denn to weken Engel hett

dörch de Propheten :

2. Hett He toletzt in düſſe Dag' Söhn,hüt hef ik di tügt? Un ok
He jemals ſeggt : Du büſt min

to uns ſpraken dörch den Söhn, noch: gt warr ſin Vader weſen

den He ſett hett to en Arv öwer
un He ward min Söhn weſen.

Alns, dörch den He ok de Welt
PT . 2 , 7. 2. Sam. 7, 14.

makt hett .

B1.2, 8. Matth.21, 38. 3oh.1, 10. 6. Un awermal, as He inföhrt

3. Wek, wiel He is dé Glanz den Eerſtgebaren in de Welt , ſpriđt

vun Sin Herrlichkeit un dat Eben- He: Un alle GOttes Engel ſchüllt

bild vun Sin Weſen un frigtem anbeden ! Röm. 8, 29. Pf. 97,

alle Ding mit Sin kräftiges Wort 7. Vun de Engel ſpriđt He twar :

un hett uns rein makt vun unſe He makt Sine Engel to Geiſter

Sünden dörch Sik Sülvſt, hett un Sine Deeners to Füerflammen .

He Sik ſett to de rechte Hand Bj. 104, 4.

vun de Majeſtät in de Högde ;
8. Awer vun den Söhn : GOtt,

Weish. 7 , 26. 2. Cor. 4 , 4. Rol. 1, 15 ,

Ebr. 9, 14, 26 . Din Stohl blift vun Ewigkeit to

7.
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Ewigkeit. Dat Scepter vun Din achten doht ? weke, nadem ſe uns

Riek is en richtig Scepter : toeerſt predigt warn is dörch den

Pf. 45, 7 . HErrn, up uns kamen is dörch

9. Du heſt Gerechtigkeit leef un de, weke dat hört hebbt ;

haßt en gottlos Weſen , darum Kap. 10 , 29. 12, 25.

hett Di GOtt, Din GOtt, ſalvt | 4. Un GOtt hett ehr Tügnis

mit Freudenöl, mehr as din Helpers .geven mit Teken , Wunner, un

Pf. 45, 8. allerhand Kräft un mit Utdelung

10. Un „Du, HErr, heſt vun vun den billigen GEiſt na Sin

Anfang de Eer gründt un de Himmel Willen . Mark. 16 , 20. Apoſt. 2, 4 .

ſünd dat Wark vun Din Hann.
1. Cor. 12, 11 .

Bi. 8 , 4. 102, 26 . 5. Denn He hett nich de Engel

11. Deſüldigen ward vergahn, öwer de tokünftige Welt ſett, vun

Du awer warıſt blieven, un je de wi reden doht . 2. Bet. 3, 13.

ward all old warrn, as en Kleed, 6. Dat betügt awer Een an en

12. Un as en Mantel warrſt annern Ort un ſprickt: Wat is

Du ſe uprullen un ſe ward fik de Minſch, dat Du an em denken

verwandeln ; Du awer büſt deſül- deihſt un bat Minſchenkind, dat

vige un Din Jahrn warð nich Du up em achten deibſt? Pſ. 8 , 6.

uphörn .“ 3eſ. 34, 4, 51 , 6 . 7. Du beſtem en korte Tied

13. To wefen Engel awer hett lütter makt as de Engeln : mit

He jemals ſeggt : Sett di to min Pries un Ehr heſt Du em krönt

rechte Hand, bet ik din Fiende un heſt em ſett öwer Din Hann

to din Föt ehr Fotbank leggen ehr Wark ; Matth. 28, 18. Eph. 1, 22.

dob ? Matth. 22, 44 . 8. Auns heſt Du unner ſin Föt

14. Sünd ſe nich alltoſam deenſt - bahn. Darin, dat He ſik Alins

bare Geiſter, weke utſchickt ſünd hett unnerdahn makt, hett He Nicks

to deenen de, de arpen ſchüllt de laten, dat Em nich unnerbahn is ;

Seligkeit ? Pf. 34, 8. 91 , 11 . nu awer ſeht wi noch nich, dat

Em Allns unnerdahn is . Matth. 11 , 27 .

Dat 2. Kapitel. 9. Den awer, de en korte Tied

lütter as de Engel weer, ſeht wi,

D
arum ſchüllt wi deſto mehr dat He JEſus is , dörch dat Ut

paſſen up dat Wort, dat ſtahn vun den Dod krönt mit

wi nich darhen fehrt . Spr. 3, 21. Pries un Ehr, up dat He vun

2. Denn wenn dat Wort faſt GOtt Sin Gnad för Alle den

makt is , dat de Engeln redt hebbt | Dod ſmecken dä. Phil. 2, 8. 9 .

un jede Öwertredung un Unge- 2. Cor. 5, 14. 1. Joh. 2, 2.

horſam hett ſin rechten Lohn kregen : 10. Denn dat keem den to, wegen

Apoft. 7, 53. Gal. 3, 19 den all Ding ſünd un dörch den

3. Woans wülltwidarpun kamen , all Ding ſünd , de veel Kinner

wenn wi ſo en Seligkeit för Nicks na de Herrlichkeit hen föhrt hett,

1 .

26



390 Ebräer 2. 3.

dat He den Hertog vun ehr Seelen dörch den himmliſchen Berop, nehmt

dörch Lieden vullkamen maken dä. den Apoſtel in Hohenpreſter den

Joh. 1 , 3. wi bekennen doht , Chriſtus JEſus,

11. Wiel ſe All vun Een kamen , in Ogenſchien , Kap. 4 , 14.

beide, de hilligen deiht un de 2. De tru is den , de em makt

hilligt ward. Darum ſchamt He hett, as of Moſes in ſin ganzes

ſik ok nich, ſe Bröder to heeten, Hus. 4. Moj. 12, 7.

Mart. 3, 34. 35. 3. Düſſe awer is grötter Ehr

12. Un ſprickt: „ Ik will ver- werth , ſo as de grötter Ehr an

kündigen Din Nam an min Bröder dat Hus hett, de dat but, as dat

un midden in de Gemeen Din Hus ſülyſt.

Lof ſingen . “ Pf. 22, 23. Joh . 20, 17. 4. Denn jedes Hus ward vun

13. Un awermals : „Ik will Icmand but, de awer Auns buen

min Vertruen up Em ſetten un deiht, dat is GOtt.

awermal : Süb dar, ik un deKinner, 2. Cor. 5, 5. 17, 18.

de GOtt mi geven bett . “ 5. Un Moſes twar weer tru in

Pſ. 18, 3. Jef . 8, 18. ſin ganze Hus, as en Knecht, to

14. So as nu de Kinner Fleeſch en Tügnis vun dat , wat leggt

un Blod hebbt, hett He dat ok warrn ſchull;

annahmen , up dat He dörch den 6. Chriſtus awer as en Söhn

Dod de Madht nehm vun den , öwer dat Hus; wek Hus wi.ſünd,

de den Doo Sin Gewalt harr, wenn wi blot dat Vertruen un

dat is , vun den Düvel, 2. Tim . 1 , 10.de Hoffnung de unſe Ehr is, faſt

15. Un erlöſen dä , de , de dörch beholn doht.

Furcht vör den Dod ehr ganze 7. Darum , as de hillige GEiſt

Leven lang Knecht weſen muſſen. Iprickt : „Hüt, wenn ji Sin Stimm

Luk . 1 , 74. hörn ward,

16. Denn He nimmt nirgends | 8. So verſto & t ju Hart nich,

de Engel an Sik, ſonnern Abraham as geſchehn dä in de Verbitterung,

Sin Samen nimmt He an Sik. an den Dag vun de Verſökung,

17. Darum muß He in all Ding in de Wüſtenic;

Sin Bröder gliek warrn , up dat 9. As Mi ju Vaders verſöken

He barmhartig war un en true dän, ſe verſöchten Mi un ſeegen

Hohepreſter vör GOtt, to verſöhnen Min Warf veertig Jahr lang ;

dat Volk ſin Sünd. kap. 4 , 15 . 2. Moj. 17, 7 .

18. Denn worin He wat utſtahn 10. Darum war Ik tornig ömer

hett un verſöcht is , kann He de dat Geſlecht un ſprok: In Een

helpen , de verſöcht ward. fort verbieſtert ſe mit dat Hart ,

awer ſe wuſſen Min Weg nich;
Dat 3. Kapitel.

11. Dat Ik of ſwören dä in

1. Darum , ji hillige Bröder,Min Torn, je idhullu to Min
de ji mit beropen ſünd Ruh nich kamen ." 4. Moj. 14, 23.28.35.
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7-9.

12. Nehmt ju in Acht, leeve (Wort vun de Predigt hulp de

Bröder, dat nich jemand mank Nics, de nich gloven dän, wat

ju en arge, unglövige Hart hett , je hörten .

dat vun den lebendigen GOtt af- 3. Denn wi, de wi gloven doht ,

gahn deiht , gaht in de Ruh, as He ſprigt :

13. Sonnern vermahnt ju ſülvſt Dat gk ſwören dä in Min Torn ,

all Dag’, ſo lang dat noch Dag ſe ſchüllt nich to Min Ruh her

is , dat nich Jemand mank ju kamen. Un twar as de Wark

verſto & t ward dörch de Sünd ehr vun de Welt ehr Anbeginn makt

Bedrug. Matth. 18, 15. 1.Theff.5, 11. 14. weern, Kap. 3, 11. Pſ. 95 , 11 .

14. Denn wi hebbt Deel an 4. Sprok He an en Stell vun

Chriſtus kregen, wenn wi dat, wat den föbenden Dag alſo : Un GOtt

wi anfungen , bet an dat End be- ruh an den föbenden Dag vun

holn dobt ; Kap. 6 , 11 . al Sin Wark. 1. Moj. 2, 2.

15. So lang as ſeggt ward : 5. Un hier an düſſe Stell awer

Hüt , wenn ji Min Stimm hörn mals: Se ſchüllt nich kamen to

ward, ſo verſtockt ju Hart vich , Min Ruh .

as in de Verbitterung geſcheeg. 6. Wiel dat nu awer noch ſo

Rap. 4, 7. B1. 95, is , dat weť na deſülvige kamen

16. Denn wek, as ſe Em hörn ſchüüt, un de , de dat toeerſt ver

dän , weckten Sin Torn , awer kündigt is , ſünd nich darto kamen,

nich au, de vun Egypten utgahn wegen ehr Unglov :

dän dörch Moſes . 7. Beſtimm He awermal en Dag

17. Öwer wek weer He veertig na all de Tied un ſä dörch Davið

Jahr lang bös ? Weer dat nidh ſin Mund : Hüt , as ſeggt is , wenn

öwer de, de ſündigen dän un de ji Sin Stimm hörn ward, ſo

ehr Liever in de Wüſtenie fulln ? verſtoďt ju Harten nich .

4. Moj. 14, 36. 1. Cor. 10, 10.
Kap. 3, 7. Þi. 95, 7–9.

18. Weke ſwor He awer , dat 8. Denn harr Joſua ſe to Ruh

ſe nich to Sin Ruh kamen ſchulin, brocht , ſo war He naher nich

wenn nich de Unglövigen ? vun en annern Dag ſeggt hebben .

19. Un wi ſeht , dat ſe nich rin
5. Mo. 31 , 7 .

kamen kunnen wegen de Unglov . vorhanden för Gott sin Volt
.

9. Daruin is dar noch en Ruh

Dat 4. Kapitel.
10. Denn wokeen to Sin Nuh

kamen is , de ruht ok pun ſin

1 . o lat uns nu bang weſen , Wark, gliek as GOtt vun Sin .

up dat wi de Toſag’ , to Offenb. 14, 13 .

ſin Ruh kamen, nid) verſümt un 11. So lat uns nu tomaken,

Reen vun uns torügg blift . rintokamen na düſſe Nuh, up dat

2. Denn uns is dat ok verkündigt,nich jemand faln deiht in dat

ebenſo as de Annern, awer dat ſülvige Biſpill vun Unglov.

26 *
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12. Denn GOtt Sin Wort is 3. Darum mutt he ebenſo as

lebendig un kräftig un ſcharper as för dat Volk , ok för ſit fülbſt

en tweeſniedig Swerdt un dringt opfern för de Sünden,

dörch , bet dat Seel un Geiſt, 4. Un Nüms nimmt fik fülyſt

Mark un Knaken ſcheeden deiht, de Ehr ; as blot de oť vun GOtt

un is en Richter vun dat Hart beropen is , gliekerwies as Aaron.

ſin Gedanken un Sinnen . 5. So hett Sik Chriſtus nich

Predig. 12, 11. Jer. 23, 29. Sülvſt de Ehr geven , dat He

13. Un feen Kreatur is un- Hohepreſter is warn, ſonnern de

ſichtbar vör Em , Auns is blot to Em ſeggt hett : Du büſt Min

un updeckt vör Sin Ogen , vun Söhn , hüt hef Jk di tügt.

den reden wi . Sir. 15, 19. 23, 28. PT. 2 , 7. Apoft. 13, 33. Ebr. 1 , 5.

6. As He an en anner Steú

Dat 5. Kapitel. ſprickt: Du büſten Preſter in

Ewigkeit na Melchiſedek ſin Art.

14. Wiel wi nu en groten Hohe
Kap. 6, 20. 7 , 17. Pf. 110, 4.

preſter hebbt , JEſus , GOtt Sin
7. Un He hett in de Dag' vun

Söhn, de gen Himmel fahrt is, lo Sin Fleeſch Gebet un Flehn mit

lat uns holn an dat Bekenntnis. ſtark Geſchrie un Thranen opfert

Kap. 3, 1. 6, 20.7, 26. 8, 1. 9, 11. to den, de Em vun de Dod af

15. Denn wi hebbt nich en Hohen-helpen kunn , un is of erhört ,

preſter , de nid ) kunn Mitleed hebben darum dat He GOtt in Ehren heel.

mit unſe Swakheet , ſonnern de
8. Un obgliek He GOttes Söhn

de perſöcht is allerwärts, gliek weer, hett He doch daran , dat

as wi, doch ahn Sünd. Kap . 2 , 17.
He Veel utſtunn, Gehorſam lehrt.

16. Darum lat uns rantreden
Phil. 2, 8 .

mit Friemödigkeit an den Gnaden
9. Un nadem He vulkamen is,

ſtohl, up dat wi Barmhartigkeit is He för au, de Em gehorſam

kriegen un Gnad finnen up de ſünd, en Orſak to de ewig Selig

Tied, wenn Hülp uns noth dohn

wars. 1. Joh. 3, 21. Röm. 3, 25.

10. Nennt vun GOtt en Hohe

Kap. 5. v. 1. Denn jede preſter na Melchiſedek ſin Art.

Hohepreſter , de mank de Minichen 11. Daröver leet ſik veel ſeggen,

utnahmen ward, de ward ſett för awer dat is ſwar, wiel ji ſo un

de Minjden in de Saken , de bi verſtändig ſünd . Joh. 16 , 12.

GOtt to dohn ſünd , up dat he 12. Un de ji all längſt ſchullt

Gaven un Opfer för de Sünden Meiſters weſen, ju mutt man de

opfern deiht . Kap . 2, 17.
eerſten Bokſtaven vun dat göttliche

2. De mit lieden kann för de, Wort lehrn un mutt ju Melk

de vun Nicks weet in verbieſtern geven un feen ſtark Spies.

doht, wiel he ſülbſt mit Swachheet

keit warn ;

1. Cor. 3 , 1-3.

13. Denn wokeen man noch Melkumgeven is .
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geoen mutt, de is unerfahrn in dicht vör den Fluch, un man ver

dat Wort vun de Gerechtigkeit, brennt je toleşt . Jef. 5, 6.

9. Wi trut ju awer wat Beter

14. De Vulkamen awer deent to, mine Leevſten ; un dat de

ſtarke Spies, de dörch de Gewohn- Seligkeit neeger is , wenn wi ok

heit hebbt övte Sinn, dat Gudello ſpreken doht .

un Böſe to unnerſcheeden. 10. Denn Gott is nich unge

recht, dat He ju Warf un ju

Dat 6. Kapitel. Leevsarbeit vergeten ſchull, de ji

D arum wüllt wi de Lehr vun bewieſt hebbt an Sin Nam as

den Anfang in dat driſt- ji de Hilligen deenen doht as ji

liche Leven nu fahrn laten un na dat noch doht .

dat Vulkamne trachten un nich Mal. 3, 14. 16. Matth. 10, 42.

wedder Grund leggen öwer de Buß | 11. Wi wünſcht awer, dat Jedereen

vun de doden Warke, un vun de vun ju denſülven Jwer bewieſt,

Glov an GOtt, de Hoffnung faſt to holn bet an

2. Vun de Döp, vun de Lehr, dat End, Kap. 3, 14. Phil. 1 , 6.

dun bat Handupleggen , vun de 12. Dat ji nich ful ward, ſonnern

Doden ehr Uperſtahung un vun Nafolgers vun de, de dörch de

dat cwige Gericht. Glov un de Geduld de Toſag’

3. Un dat wüllt wi dohn, wenn arvt .

GOtt dat tolaten deiht . Apoſt. 18, 21 . 13. Denn as GOtt Abraham

4. Denn dat is unmöglich, dat toſeggen dä , un He bi keen Gröttern

de, de eenmal hel makt ſünd un ſwören kunn , ſwor He bi Sik

de himmliſche Gav ſmeđkt hebbt Sülvſt, 1. Moj. 22, 16 .

un an den hilligen GEiſt Deel 14. Un ſprok : Wahrlich, Ik wil

kregen hebbt, Kap. 10, 26 . di ſegen un di vermehrn .

5. Un ſmeckt hebbt GOtt Sin 15. Un ſo kreeg he de Toſag’,

gude Wort un de tokünftige Welt wiel he Geduld harr .

ehr Kraft, 16. De Minſchen ſwört wol

6. Wenn de affallt un wedder bi en Gröttern, as ſe ſünd un

för fik ſülvſt GOtt Sin Söhn de Eed makt en End up alle

krüzigen un ton Narren hebbt, Striederien, wiel he sat Wort

dat de to Buß ſchul wedder verniet faſt makt. 2. Mof. 22, 11 .

Kap. 10, 29. 17. Awer wiel Gott de Arwen

7. Denn de Eer, de den Regen vun de Toſag’ öwer allen Twiefel

drinken deiht, de oft ömer ſe kummt, bewieſen wul, dat Sin Rath faſt

un nüßlich Krut hervörbringt för ſtahn deiht, hett He en Eed darto

de, de ſe anbut, krigt Segen vun dahn,
1. Moj. 22, 16.

GOtt. 18. Up dat wi dörch twee Stück,

8. Wek awer Dorn un Diſteln de faſt ſtaht ( denn dat is un

dregen deiht, de dögt Nicks un is möglich, dat GOtt leegen ſchul)

warrn .
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en ſtarken Troſt hebbt, wo wito nehmen, na dat Geſek, obgliek

Toflucht hebbt un an de anbaden je ok ut Abraham ſin Lenden kamen

Hoffnung faſt holt ; Tit. 1 , 2. ſünd . 5. Moſ. 14, 28. 29 .

19. Weke wi hebbt as en ſekern 6. Awer de, den ſin Geſlecht

un faſten Anker för unſe Seel, nich nennt ward mank ſe , de nehm

de of ringeiht na dat Binnerſte den Teinten vun Abraham , un

achter den Vörhang. ſegen den , de de Doſag’ harr.

20. Wokeen as en Vörlöper för 1. Moj. 14, 19. 20 .

uns ingahn is, JEfus, en Hohe- 1 . 7. Nu is dat ahn al Wedder:

preſter in Ewigkeit, na Melchi- ſpreken ſo, dat de Geringe vun

ſedek ſin Art.
den Betern ſegent ward.Kap. 4, 14.

8. Un hier nehmt den Teinten

Dat 7. Kapitel. Minſchen , weke henſtarvt , awer

dar Een, vun den betügt ward,

1. Düſſe Melchiſedek weer en dat he leven deiht.
König to Salem, Gott 9. Un ſo to ſeggen , Levi fülbſt,

den Allerhöchſten Sin Preſter, de de den Teinten nimmt, hett dörd

Abraham in de Möt gung, as Abraham de Teinte geven.

he vun de Slacht mit de Könige 10. Denn he weer ja noch in

na Hus keem un em ſegen dä ; den Vader ſin Lenden, as Melchi

1. Moj. 14, 18. ſedek em in de Möt gung.

2. Den ok Abraham den Teinten
1. Moj. 14, 18.

geven dä pun al fin Göder. 11. Wenn nu de Vulkamenheit

Sin Nam bedüht toeerſt König in dat levitiſche Preſterdom weer ,

vun de Gerechtigkeit, darna is he denn unner datſülvige hett dat

ok en König to Salem, dat heet Volk dat Geſet kregen, wat brukt

en Fredenskönig ; wi denn to ſeggen, dat en anner

3. Ahn Vader, ahn Moder, ahn Preſter kamen ſchall na Melchi

Geflecht, un ſin Dag' hebbt keen ſedek ſin Art un nich na Aron

Anfang un ſin leven hett keen ſin Art ? V. 18. 19. Gal. 2, 21 .

End ; he is awer en Vörbild vun 12. Denn wo dat Preſterdom

GOtt Sin Söhn un blift Preſter ännert ward, denn mutt ok dat

in Ewigkeit.
Geſet ännert warrn .

4. Seht nu awer, wa grot de 13. Denn de , vun den al düt

weſen mutt, den of Abraham, de lleggt is, de is ut en anner Ge

Patriarch, den Teinten geven deiht |ſlecht, ut weke nümmer Keen de

vun dat, wat he erovert hett . Altar beſorgt hett.

1. Moj. 14, 20. 14. Denn apenbar is io , dat

5. Twar hebbt de Kinner vun vun Juda unſe HErr utgahn is ,

Levi, as ſe dat Preſterdom kregen, to weke Geſlecht Moſes Nicks redt

en Gebot, den Teinten vun dat hett vun dat Preſterdom .

Volk, dat heet , vun ehr Bröder
1. Moj. 49, 10. Jeſ. 11, 1 .
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15. Un dat is noch klarer, wenn 26. Denn ſon Hohenpreſter muſſen

en anner Preſter na Melchiſedek wi hebben, de dar weer billig,

ſin Art upkamen deiht, unſchuldig, rein , vun de Sünners

16. De nich na dat Geſet vun afſonnert, un höger as de Himmel

dat fleeſchliche Gebot makt , ſonnern is ;

na de Kraft vun dat unendliche 27. De nich däglich nödig harr,

Lepen. as de annern Hohenpreſters, toeerſt

17. Denn he betügt : Du büſt för egen Sünd Opfer to dohn,

en Preſter ewiglich na Melchiſedek darna för dat Volk ſin Sünd,

ſin Art . Kap. 5 , 6 . denn dat hett He eenmal dahn,

18. Denn darmit ward dat as He Sik Sülvſt opfern dä .

vörige Geſet uphaven , darum , 3. Moj. 16, 3. 6.

wiel dat to ſwachun Nids nütz 28. Denn dat Geſetz makt Min

weer. ſchen to Hohepreſters, de Swach

19. Denn dat Geſep kunn Nicsheit hebbt, düt Eedeswort awer,

pullkamen maken , un en beter dat na dat Geſetz ſeggt is, ſett

Hoffnung ward inföhrt, dörch de den Söhn de ewig vullkamen is .

wi to GOtt henkamt ; Kap. 5, 1. 2.

20. Un darto, wat Veel is , nich
Dat 8. Kapitel.

ahn Eed . Denn jene ſünd ahn

Ged Preſters warn ;
1. Düt is nu dat Hauptſtück

21. Düſſe awer mit den Eed wovun wi reden doht :

dörd, den , de to Em ſpriđt : De Wi hebbt ſon Hohenpreſter, de

HErr hett (warn un dat ward dar ſitt to de rechte Hand , up

Em nich gerüen : Du büſt en Preſter den Stohl vun de Majeſtät in

ewiglich na Melchiſedek ſin Art. den Himmel, Kap. 4 , 14.

Pf. 110, 4 . 2. Un is en Pleger vun de

22. So is denn JEſus de Voll- hilligen Göder un vun de wahr

ſtreder vun en veel beter Teſtament haftige Hütt, de GOtt upricht hett,

Kap. 8, 6. 12, 24. un keen Minich .

23. Un vun de Annern ſünd 3. Denn en jede Hohepreſter ward

veele , de Preſters warn ſünd, inſett to opfern Gaven un Opfer.

darum, wiel de Dod ſe nich blieven Darum mutt ok düſſe wat hebben,

leet ; dat He opfern kann .

24. Düſſe awer darum, dat He
Kap. 5, 1. Eph. 5, 2 .

ewig blieven deiht , hett He en
4. Wenn He nuup de Eer

unvergänglich Preſterdom . weer, weer He nich Preſter, wiel

25. Darum kann He of ſelig dar Preſters ſünd, de na dat Geſetz

maken ümmerto de dörch Em to de Gaven opfern doht ,

GOtt kamen dont un levt ümmerto
5. Wefe beent as Vörbild un

un bedt för ſe. as Schatten vun de himmliſchen

Joh. 14, 6. 1. Joh. 2, 1 . Göder, as de göttliche Antwort

warn .
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to Moſes ſprok , as he de Hütt | 12. Denn Ik will gnädig weſen

fardig maken ſchull: Süb to, ſä mit ehr Undögd un ehr Sünd,

He, dat du Auns maken deihſt un an ehr Ungerechtigkeit will gk

na dat Bild, dat di up den Barg nich mehr denken . Jer. 31 , 34 ,

wieſt is . Kol. 2, 17. 2. Moj. 25, 40. 13. Wiel He dat ſeggen deiht :

Apoſt. 7, 44.
En nie, “ makt He dat eerſte old .

6. Nu awer hett He en beter

Amt kregen, wiel He de Middels- dat is dicht bi ſin End.
Wat awer old un öwerjährig is ,

mann vun en beter Teſtament is ,

dat ok up betere Toſag' ſtahn deiht .
Dat 9. Kapitel.

Kap. 7, 22. 12, 24. 2. Cor. 3 , 6 .

7. Denn wenn dat anner, dat

eerſte, ahn Tadel weſt weer, weer 1. Dat eerſte harr twar of

dat nich nödig weſt, na en annern
ſin Recht up Gottesdeenſt

to ſöken .
un utwennige Hilligkeit.

8. Denn He tadelt ſe un ſprickt: /. 2. Denn dar weer upricht dat

Süh, de Dag’ kamt, ſpridt de Vörrerdeel vun de Hütt , darin

HErr , dat ik mit dat Hus weer de Lüchter un de Diſch, un

Israel un mit dat Hus Juda en de Shubrod , un düt heet dat

nie Teſtament maken will,
Hillige. 2. Moj. 25, 23, 31 .

Nap. 10, 16. Jer. 31 , 31 .

| 3.3. Achter den annern Vörhang

9. Nich na dat Teſtament, dat awer weer de Hütt de dar heet

ik makt hef mit ehr Vaders den dat Allerhilligſt. 2. Moj. 26 , 33.

Dag , as iť chr Hand faten dä, 4. De harr dat golden Rokfatt

ſe ut Egyptenland to föhrn . Denn un de Lad vun dat Teſtament,

ſe ſünd nich bleven in min Teſta- allermärts mit Gold öwertrocken,

ment, darum hef It ſe ok nid) in weke weer de golden Krog mit

achten wullt, ſprict de HErr. dat Himmelsbrod , un Aaron ſin
2. Moj. 19, 5.

10. Denn dat is datTeſtament, de tafels vun dat Teſtament.
Staf , de grön utſla'n weer un

dat jk
Israel na düſſe Dag, ſprickt de

5. Baben öwer weern de Che

HErr : jk will Min Geſet geven rubims vun de Herrlichkeit, še

in ehr Sinn, un in ehr Hart den Gnadenſtohl beſchatten doht ;

wil jk dat ſchrieven , un wil ehr vun weke nu Nicks beſonners to

GOtt weſen un ſe ſchüllt min leggen is. 2. Mof. 25, 18. 26 , 34.

Volk wcien . Spr . 3 , 3. 3ef. 54, 13. 6. So weer dat nu Auns in:

11. Un ſchall nich Jemand ſin richt, de Preſters gungen ümmer

Neegſten lehrn, noch jemand ſin in de vörſte Hütt un beſorgten

Broder, un ſeggen : Du muſt den ben Gottesdeenſt. 4. Mol. 18, 3.

HErrn kennen. Denn ſe ſchüllt mil 7. In de anner awer gung man

Ad kennen , vun den Lüttſten an een Mal int Jahr blot de Hohe

bet to den Grötſten . preſter rin, nich ahn Blod , dat
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he opfern dä för ſin egen un datmaken vun de doden Warke, to

Volt ſin Öwertredungen. deenen den lebendigen GOtt !

2. Mob. 30, 10. 3. Moj. 16' 2. 1. Pet. 1 , 19 1. Joh. 1 , 7 . Offenb. 1,5

8. Darmit bett de hillige GEiſt
15. Uu darum is He en Mid

andüdt , dat noch nich apenbart weer delsmann vun dat nie Teſtament,

de Weg na de Hilligkeit hen , ſo up dat dörch den Dod, de geſchehn

lang as de eerſt Hütt ſtahn dä, is to Erlöſung vun de Ömer

Kap. 10, 19 tredungen , de unner dat eerſte

9. Weke to deſülvige Tied en Teſtament geſchehn weern , de, weke

Vörbild weſen muß, in weke Gaven beropen ſünd, dat toſeggte ewige

un Opfer opfert warð un kunnen Arv kriegen kunn .

nid vullkamen maken na bat Ge Kap. 12, 24. 1. Tim. 2, 5.

weten den , de den Gottesdeenſt
16. Denn wo en Teſtament is ,

beſorgen deiht .
dar mutt den ſin Dob intreben ,

10. Blot mit Spies un Gedränke de dat Teſtament makt hett.

un allerhand Döpen, un utwennige
17. Denn en Teſtament ward faſt

Hilligkeit, de bet up de Tied pun dörch den Dod , ſunſt bett dat

de Beterung upleggt ſünd.
noch keen Macht, wenn de noch

3. Moj. 11 , 2. 5. Moj. 14, 3.
lept, de bat makt hett . Gal. 3, 15.

18. Darum ward of dat eerſte
11. Chriſtus awer is kamen,

up dat He en Hohepreſter vun

nich ahn Blod ſtift.

de tokünftigen Göder weſ , dörch
19. Denn as Moſes utredt harr

en grötter un vullkamner Hütt , de vun alle Gebote na bat Geſet to

nich mit de Hand makt is, dat al dat Volk, nehm he dat Blog

pun Kalver un Böck mit Water

heet, de nich up ſon Art but is ;
un Purpurwoll un Jſop un bez

Kap. 3, 1. 4, 14. 6 , 20. 7, 27.

ſpreng dat Bok un dat Volk,

12. Ok nich dörch dat Blod vun 2. Mof. 24, 5. 6.

Böck oder Kalver , ſonnern He is 20. Un ſprok : Düt is dat Blod

dörch Sin egen Blod Een Mal vun dat Teſtament, dat GOtt ju

in dat Hillige ingahn un hett en befahln hett. 2. Moj. 24, 8 .

ewige Erlöſung to weg' brocht. 21. Un de Hütt un Alns, wat
Apoft. 20, 28 .

to den Gottesdeenſt hörn dä, be

13. Denn wenn dat Blod vun ſpreng he gliekerwies mit Blod .

Díjen un Böck, un de Aſch vun 3. Mof. 8, 15. 19.

de Koh ſprengt, de Unreinen hilligt| 22. Un binah Auns ward mit

to den Lief ſin Reinheit ; Blod rein makt na dat Geſek .

3. Mof . 16 , 14. 4. Moſ. 19 , 9. 12. 17. 18. Un abn Blodvergeeten is keen

14. Wa veel mehr ward Chriſtus Vergevung. 8. Moj. 17, 11. Eph. 1 , 7 .

Sin Blod, de Sik Sülbſt untadelich 23. So muſſen nu de Vörbiller

dörch den billigen GEiſt GOtt vun de himmliſchen Ding mit

opfert hett , unſe Geweten rein Blod rein makt warın , awer ſe
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13

ſülvſt, de himmliſchen , muſien beter 2. Sunſt harr dat Opfern up

Opfer hebben, as de annern weern . hört, wenn de, de den Gottes

24.Denn Chriſtus is nich in- deenſt doht, Nics mehr vun de

gahn in dat Hillige, dat mit Hann Sünden weten, wenn je een Mal

makt is (wat en Afbild is dun
rein makt ſünd .

dat wahre Hilligdom ); ſonnern in
3. Sonnern dat is blot, dat je

den Himmel ſülüſt, nu to erſchienen an ehr Sünden denken doht alle

vör GOtt Sin Angeſicht för uns. Jahr. 3. Moj. 16, 21 .

4. Denn dat is unmöglich, dörd
1. Joh. 2, 1 .

25. Ok nich, dat He Siť mehr: Blod vun Oſſen un Böd Sünden

mals opfern deiht, as de Hoher weg to nehmen.

preſter alle Jahr mit fremde Blod
3. Moj. 16, 14. 18. Br. 50, 13.

in dat Hillige gahn deiht.
5. Darum ſprickt He, wenn He

in de Welt kummt: Opfer un
2. Mo. 30, 10.

26. Sunſt harr He oft lieden Spiesopfer heſt Du nich wullt,

mußt vun Anfang vun de Welt den Lief awer heſt Du mi bereit .

her. Nu awer an dat End vun
Pf. 40 , 7.

de Welt is He een Mal kamen , 6. Brandopfer un Sündopfer

dörch Sin egen Opfer de Sünð gefallt Di nich.

uptoheven .
7. Do ſprok ik : Süh, ik kam,

1. Cor. 10, 11.

Gal. 4, 4. Ebr. 9, 12.
in dat Bok ſteiht vun mi ſchreven ,

27. Un ſo as dat för de Minſchen dat iť dohn (dall, GOtt, Din

beſtimmt is, een Mal to ſtarven ,
Willen .

darna awer dat Gericht:
8. A. He topör ſeggt harr:

1. Moj. 3, 19.
Opfer un Gaven, Brandopfer un

28. So is Chriſtus een Mar Sündopfer beſt Du nich wullt,

opfert, um Veele ehr Sünden weg noch beſt du Wolgefalln daran,,

to nehmen . Dat anner Mal awer
de doch na dat Geſetz opfert ward ;

ward He ahn Sünd erſchienen för
9. Do ſprok he : Süh , ik kam,

de, de up Em tödt, to de Selig- GOtt, Din Willen to dohn . Do

keit . Kap. 10, 12. hevt He dat eciſte up, up dat He

dat anner inſett.

Dat 10. Kapitel. 10. In düſſen Willen fünd wi

billigt, een Mal geſchehn dörch

Jenn dat Geſet hett den dat Opfer vun Jeſus Chriſtus

Schatten vun de tofünf- | Sin Lief .

tigen Göder, nich dat Weſen vun 11. Un jede Preſter is inſett ,

de Göder ſülvſt. Alle Jahr mutt dat he alle Dag' Gottesdeenſt holn

man opfern ümmer datſülvige dall un oft een un datſülve

Opfer un kann nich de , weke opfern Opfer bring , weke nümmer mehr

boht, vullkamen maken . de Sünden wegnehmen künnt.

Rol. 2, 16. 17. Rap. 7, 19 . 12. Düſſe awer, as He en Opfer

Der
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för de Sünd brocht hett , dat ewig . 23. Un lat uns faſtholn an dat

gelln deiht, ſitt nu to GOtt Sin Bekenntnis vun de Hoffnung un

rechte Hand, Kap. 10, 14. 7, 27 . nich wankelmödig weſen ; denn He

9, 12. 26, 28. Bi. 110, 1. is tru, de ſe toſeggt hett ;

13. Un tövt vun nu an, bet Kap. 4 , 14.

dat Sine Fiende to den Schemel 24. Un lat uns up enanner Acht

pun Sin Föt leggt ward. hebben un uns enanner to Leev

Rap . 2, 8. Pf. 110 , 1 . un to gude Warke anreizen ;

14. Denn mit Een Opfer hett Joh. 13, 34. Mart. 12, 31 .

He för ewig de vulkamen makt, 25. Un nich unſe Verſammlung

de billigt ward. verlaten , as weke to dohn plegt,

15. De billige GEiſt betügt uns ſonnern uns enanner vermahnen ,

dat awer ok. Denn nadem He un bat ſo veel mehr, je mehr ji

fröher ſeggt hett : gewahr ward, dat de Dag neeg

16. „ Düt is dat Teſtament , dat un neeger kamen deiht. 1. Cor. 10, 11 .

It mit ſe maken will na düſſel 26. Denn wenn wi mothwilig

Tag', “ ſprickt de HErr: „It will ſündigen doht, nadem wi de Er

min Geſeß in ehr Hart geven un fenntnis pun de Wahrheit kregen

in ehr Sinn wil jk dat ſcrieven, hebbt, hebbt wivun dar an teenanner

Röm. 11 , 27. Ebr. 8, 10.
Opfer mehr för de Sünd ; Kap. 6, 4.

17. Un an ehr Sünd un Un

gerechtigkeit will ik nich denken . "
27. Sonnern en grulich Töven

up dat Gericht un den Füericver,
Jer. 31, 34.

18. Wo awer de Sünd vergeven
de de Upſeßigen vertehrn ward .

ſünd , bar is keen Opfer mehr
Zeph. 1 , 18 .

nödig för de Sünd .
28. Wenn Jemand Moſes ſin

19. So hebbt wi denn nu, Yeeve Geſet breken deiht, de mutt ſtarven

Bröder, de Friemodigkeit ton In- ahn Barmhartigkeit dörch twec
3oh. 8 , 17.gang in dat Hillige dörch Jejus oder dree Tügen .

Sin Blod, Joh. 14, 6. 29. Wa veel mehr Straf mutt

20. Den He uns bereitet hett de doch verdeenen , fünnt ji ju

ton nien un lebendigen Weg dörch wol denken, de GOtt Sin Söhn

den Vörhang, dat is dördh ſin mit Föten perren un dat Blod

Fleeſch.
Kap. 9, 6. vun dat Teſtament för unrein

21. Un wi hebbt en Hohen- holn deiht, dörch wat he hilligt is ,

preſter öwer GOtt Sin Hus :
un den Geiſt vun de Gnad ſchändt ?

22. Solat uns hento gahn mit en Kap. 2, 3. 12, 25. 1. Cor. 11, 25. 27.

wahrhaftige Hart, in en vullkamen 30. Denn wi kennt den, de dar

Glov , beſprengt in unſe Harten , leggt : „De Rach is Min Sak,

un los vun dat böſe Geweten, un Ik will vergelln ,“ ſprict de HErr.

den Lief wuſchen mit rein Water ;
Un awermals : De HErr ward

Kap. 4, 16. Sin Volk richten .“ Röm . 12, 19.
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31. Schrecklich is dat , in den 2. Dörch den hebbt de Dlen

lebendigen GOtt Sin Hann to falln. Tügnis kregen.

32. Denkt an de vörigen Dag , 3. Dörch de Glov markt wi,

in weke ji , nadem ji hell makt dat de Welt dörch GOtt Sin Wort

fünd , en groten Kampf vull Lieden fardig makt is , dat Alns , wat

hebbt uttoſtahn hatt ; Phil. 1 , 29. 30. man füht , ut Nicks warn is .

33. To en Deel fülvſt Sörch 1. Moj. 1 , 1. Joh. 1 , 10. Ebr. 1 , 2.

Schimp un Bedröfniš to en Schau- 4. Dörch de Glov hett Abel

ſpil warn ſünd ; ton annern Deel GOtt en grötter Opfer brocht, as

Gemeenſchap hatt mit de , de dat Kain, wodörch he dat Tügnis dun

ebenſo geiht . GOtt kriegen dä, dat he gerecht

34. Denn ji hebbt mit min weer, as GOtt to fin Gav Sik

Reden Mitlieden hatt un den Roof bekennen dä , un dörch denſülvigen

vun ju Göder mit Freuden hen - redt he noch, obgliek he dod is .

nahmen, wiel ji weten doht, dat 1. Moj. 4. 4. Matth. 23, 35 .

ji bi ju ſülbſt wat Beters un wat 5. Dörch de Glov war Enoch

Blievendes in den Himmel hebbt. Wegnahmen, dat he den Dod nich
Matth. 6, 20. feeg un war nich funnen , darum

35. Smiet ju Vertruen nich weg, wiel Gott em wegnahmen harr ;

denn dat hett en groten Lohn. denn ehr he wegnahm war, hett

Rap. 11 , 26.

36. Geduld awer deiht ju noth , lieden much.
he Tügnis hatt , dat GOtt em

1. Moj. 5, 24 .

up dat ji GOtt Sin Willen dobt

un de Toſag' kriegt.
6. Awer ahn Glov is dat un

37. Denn ömer en kleene Wiel möglich GOtt to gefalln ; denn

warð de kamen ,de dar kamen ſdal mutt gloven ,dat he is, un för
wokeen to GOtt kamen will, de

un nidh utblieven .

Şagg. 2, 7. 1. Pet. 1 , 6.
de, de Em ſöken toht , en Ver

38. De Gerechte awer ward geller weſen ward .

dörch ſin Glov leven . Wokeen 7. Dörch de Glov hett Noah

awer wieken ward , an den mard GOtt ehrt un de Arch torecht

min Seel keen Gefalln hebben . makt, um ſin Hus to retten , as

Röm. I , 17. he en göttlichen Befehl kreeg vun

39. Wi awer ſünd nich vun de , dat, wat man noch nich ſehn dä ;

de wiekt un verdammtward ,ſonnern dörch weke he de Welt verdammen

vun de, de glovt un ehr Seel dä un hett arvt de Gerechtigkeit,

retten doht . Tob . 2, 18 . de dörch de Glov kummt.

1. Mol. 6, 8. 14. Röm. 4, 20. 3, 22. 24.

Dat 11. Kapitel.
8. Dörch de Glov ward Abraham

1 .

Dee Glov awer is en faſte gehorſam, as he beropen ward, ut

Toverlat up dat, wat to gahn in dat Land, dat he arven

man höpt un nich twiefelt an dat , idhull, un gung ut un wuß nich,

wat man nich ſübt . 1. Cor. 2, 9. wo he hen kamen dä. 1. Moj. 12, 1. 4
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36.

9. Dörch de Glov is he fremd | ham Iſaak, as he verſödyt war ;

bleven in dat gelapte Land, as un gev den Eengebornen hen, as

weer he in fremde Land, un wahn in he all de Toſag’ kregen harr,

Hütten mit Iſaak un Jacob, de 1. Moj. 22, 1.

Mitarven vun de Tojag' . 18. Vun weken ſeggt weer : „In

1. Moj. 14, 13. Sjaak ward di de Samen nennt

10. Denn he töv up en Stadt, warrn .“ Võm. 9, 7.

de en Grund bett, un de GOtt 19. Un dadı , GOtt kunn ok

but un makt hett. wol vun de Doden upwecken, darum

11. Dörch de Glov krecg of he em ok to en Vörbild wedder

Sarah Macht, dat ſe ſwanger war kreeg. Röm. 4, 17.

un öwer de Tied dun ehr Öder 20. Dörch de Glov ſegen Iſaat

hen gebären dä, denn ſe heel Em vun de tokamende Ding' den Jakob

för tru , de dat toſeggt harr. un Ejau . 1. Mol. 27, 27.

1. Moj. 21 , 2. Luk. 1 , 21. Dörch de Glov ſegen Jakob,

12. Darum fünd of dun een as he ſtory, Joſeph ſin beiden

Lief, de tomal afſtorven weer, Söhns un full vör GOtt dal,

Veele gebarn , as de Steern an indem he ſik an ſin Stod holn då.

den Himmel un de Sand an de 1. Moj. 48, 15. 47, 31.

See ehr Rand, de ſik nich tellen 22. Dörch de Glov red Joſeph

lett . Röm . 4, 19. 1. Moj. 15, 5. 22, 17. vun de Kinner Israel ehrn Uttog,

13. Düſſe au ſünd ſtorven in as he ſtorv un gev Order wegen

de Glov un hebbt de Toſag' nich ſin Gebeen . 1. Moj. 50, 24.

kregen, ſonnern ſe blot vun Wieden 23. Dörch de Glov war Moſes,

ſehn, un ſik darmit tröſt un ſünd as he gebarn weer, dree Monat

darmit tofreden weſt uu hebbt be-/ vun ſin öllern verſteken, darum

kennt, dat ſe Gäſt un Fremd up dat ſe ſehn dän, wat he för en

de Eer ſünd. Pf. 39, 13. ſmuck Kind weer un weern bang

14. Denn de ſo wat ſeggt, de för den König ſin Gebot.

gevt darmit to verſtahn, dat ſe 2. Moj. 2, 2. Apoft. 5, 29.

en Vaderland ſökt. 24. Dörch de Glov wul Moſes,

15. Un twar, wenn ſe dat meent as he grot weer, nich mehr en

harrn, vun wo ſe uttrocken weern, Söhn vun Pharao ſin Dochter

harrn ſe ja Tied noch, wedder um heten, 2. Moj. 2, 11. 12.

to kehrn. 25. Un wul leever mit Gott

16. Se begchrt awer en beter, Sin Volk Ungemach utſtahn, as

ik meen, en himmliſches . Darum de Sünd ehr Wolluſt för en Tied

( chamt GOtt Sik nich , ehr GOtt to hebben ; Bi. 84, 11.

to heten ; denn he hett en Stadt 26. Un acht de Smach um

för ſe fardig makt . Chriſtus Sin wegen för gröttern

2. Moj . 3, 6. Matth. 22, 32 . Riekdom as de Schäß vun Egypten :

17. Dörch de Glov opfer Abra- | denn be ſeeg up de Belohnung.
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27. Dörch de Glov gung he ut de annern awer ſünd tonicht ſla'n

Egypten un weer för den König un hebbt keen Erlöſung annahm,

ſin Torn nich bang, denn he heel up dat je de Uperſtahung kregen,

ſik an den, den he nich ſehn dä, de beter is .

as wenn he Em ſeeg ! 36. Weke hebbt Spott un Släg?

2. Moj. 2, 15. Apoſt. 7, 29. utſtahn, darto Reden un Gefängnis ;

28. Dörch de Glov heel he Oſtern 1. Moj. 39, 20. Fer. 20, 2.

un dat Blodvergeten, up dat de 37. Se ſünd ſteenigt , intweihackt,

de Eerſtgeburten umbroc), ſe nich dörchſtaken , dörch dat Swerdt dod

drapen bä. 2. Moj. 12, 12. 18.
makt, je ſünd rumgahn in Pelz

29. Dörch de Glov gungen fc un Ziegenfell, mit Mangel, mit

dörch de rode See , as dörch drög Bedröfnis, mit Ungemach,

Land ; wat de Egypter of ver- 1. Kön. 21, 13. Apoft. 7, 58. 59.

ſöken dän un verſopen . 2. Moj. 14,22 . 38. (De de Welt nich werth

30. Dörch de Glov fulln de weer) un ſünd in Elend rumgahn

Muern pun Jericho, nadem je in de Wüſtenien, up de Bargen un

ſöben Dag' darum lopen harrn . in de Klüft un Löcker vun de Eur.

Joſ. 6, 20.
39. Düſſe Au hebbt förch de

31. Dörch de Glov war de Hor Glov Tügnis un nich de Toſag'

Rahab nich verlarn mit de Un
kregen.

glödigen , as ſe de Rundſdşafters | 40. Darum , dat GOtt wat

fründlich upnehmen dä.
Beters för uns tovör utſehn harr,

Jof. 2, 18. 6, 17. 23. Jat. 2, 25.
dat ſe nich ahn uns to de Vuu

32. Un wat ſchall ik noch mehr endung kamen dän. Kap. 7, 22.

ſeggen ? De Tied war to kort

weſen, wenn ik ſchull vertelln vun Dat 12. Kapitel.

Gideon un Barat un Simſon,

un Jephta un Davið un Samuel arum lat oť uns, de wi

un de Propheten ; Rich. 4, 6. 15 , 20. ſon Hupen Tügen um

6,11 . 11 , 6. 9. 2. Sam. 2, 4. 1.Sam .7,15. uns hebbt , de Sünd afleggen, de

33. Wefe hebbt dörch de Glov uns ankleven deiht un uns ful

Königrieke dal ſmeten , Gerechtig- makt un lat uns lopen mit Ge

keit wirkt, de Toſag kregen, de duld in den Kampf, de uns ver

Löwen dat Mul ſtoppt, 2. Sam . 8, 1. ordnet is , Röm . 6 , 4. 1. Cor. 9 , 24 .

34. Dat Füer utlöſcht, ſünd vun Ebr. 10, 36 .

dat blote Swerdt wegkamen , ſünd 2. Un up JEſus ſehn, de de

kräftig warn ut de Swachheit, ſünd Glov anfungen un vollenden deiht ,

ſtark warn in den Striet , hebbt de , ob He of Freud harr hebben

de Fremden ehr Heer dal ſmeten. kunnt, duld ve dat Krüz, frog

Dan . 3, 23-25 . Nicks na de Schand un ſitt nu

35. De Fruens hebbt ehr Dodento de rechte Hand up GOtt Sin

vun de Uperſtahung wedder kregen ; Stohl. Jeſ. 53, 4. 7 .

1.D
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22.

3. Denkt an den , de Sik ſo veel | 12. Darum richt de tragen Hann

vun de Sünders hett wedder- un de möden Knee wedder up ;

ſpreken laten, dat ju Moth nich 13. Un makt ſekere Tritt mit

matt ward un ji weglopt . fut. 2, 34. ju Föt, dat Keen ſtrukeltas en

4. Denn ji hebbt noch nich bet lahm, ſonnern veel mehr geſund

up dat Blod utholn in de ſämpf ward ! Pf. 73, 2 .

gegen de Sünd; 14. Jagt na den Freden gegen

5. Un hebbt den Troſt all ver- jeden een un de Hilligung, ahn

geten, de to ju reden deiht , as weť Nüms den HErrn ſehn ward .

to de Kinner : Min Söhn, acht Röm. 12, 18. 2. Tim.

nich gering de Tüchtigung dun 15. Un lebt darna, bat Reen

den HErrn un weſ nich bang, GOttes Gnad verſümen deiht, dat

wenn du vun Em ſtraft warrſt. nich en bitter Wuttel upwaſſen
fiob 5 , 17.

6. Denn , weken de HErr leef
un Unfreden anrichten deiht , un

hett, den tüchtigt He ; He ſleiht Veele dörd defülvige fit unrein
makt ; 5. Moj. 29, 18 .

awer jeden Söhn, den He upnimmt.

Offenb. 3 , 19 . 16. Dat nich jemand en Horer

7. Wenn ji bi de Tüchtigung oder en Gottloſe weſ, as Eſau,

ganz ſtill holt, ſo ſüht GOtt ju de för en Gericht Eten ſin Eerſt

as Sin Kinner an, denn wo is geburtsrecht verkoff. 1. Moj. 25, 33.

en Söhn, den de Vader nich tüch- 17. Ji ſchült awer weten, dat

tigen deiht ?
he darna , as he den Segen arven

8. Sünd ji awer ahn Tüchtigung, wull, verſtött war, denn he funn

de ſe mu to Deel warn is, 10 teen Plaß to de Buß, obgliek he ſe

ſünd ji Baſtards un keen Kinner. mit Thranen ſöken då. 1.Moj. 27, 30.

Pf. 73, 14. 15.

9. Ok ſo as wi pun uns lieflichen 18. Denn ji ſünd nich kamen

Vaders Sdläg kreegen hebbt to den Barg, den man anrögen

un ſünd bang för ſe weſt, ſchüllt funn un mit Füer brenn , noch

wi denn nich veel mehr den geiſt- 1to dat Dunkel un de Düſternis

liden Vader unnerdahn weſen , up
un dat Unwedder ; 2. Moj. 19, 12.

dat mi leven dobt ? 19. Noch to den Schall vun de

10. Jene hebbt uns ſchlagen weke Baſunen un to de Stimm vun

Tag ', as je dat för gut beeln , de Wör’ , um weke de, de ſe hörn

düſſe awer uns to Nutz, up dat dän , nich wulln , dat ſe dat Wort

wi Sin Hilligung kriegen .
jeggt war. 2. Moj. 19, 16. 20, 19 .

11. All Tüchtigung awer, to del 20. Denn ſe kunnen nich utholn,

Tied , wenn wi ſe lieden doht dücht wat dar ſeggt war : Un wenn en

uns nich Freud, ſonnern Bedröfnis Deerd den Barg anrögen dä, ſchull

to weſen, awer naſten ward ſe geven dat ſtenigt oder dod ſchaten warrn . "

en fredjame Frucht vun Gerechtigkeit 2. Moj. 19, 12. 13.

an de, de dardörch övt ſünd . 21. Un ſo ſchrecklich weer dat Ge



404 Ebraer 12. 13.

ſicht, dat Moſes ſprok : jk bün Em to gefalln, mit Tucht un

bang un bever ! Furcht. Jef. 9, 7. Dan . 2, 44. 7, 14

22. Sonnern ji ſünd kamen to
Phil. 2, 12.

den BargZion un to den leben- 29. Denn unſe GOtt is en per

digen GOtt Sin Stadt, to dat tehrend Füer. 5. Moj. 4 , 24. Kap. 9, 3.

himmliſche Jeruſalem in to de

Meng vun veele duſend Engel,
Dat 13. Kapitel.

Pl. 68, 17. Jef. 2, 2. 5. Moſ. 33, 2.
1. Olievi faſt in de bröderliche

23. Un to de Gemeen pun de
Leev .

Eerſtgebarnen, de in den Himmel Röm. 12, 10. Eph. 4, 3. 1. Theſſ. 4 , 9.

anſchreven ſind, un to GOtt, den 2. Gaſtfrie to weſen verget nich,

Richter öwer Ale, un to de vull- denn dardörch hebbt Enige, ahn

kamen Gerechten ehr Geiſter; dat to weten , Engels beharbargt.

2. Moj. 4 , 22. Luk. 10, 20. Jeſ. 58, 7. Nöm . 12, 13. 1. Pet. 4, 9 .

24. Un to den Middelsmann 1. Moj. 18, 3. 19, 2. 3 .

vun dat nie Teſtament, Jeſus, 3. Denkt an de, de bunden ſünid ,

un to dat Blod vun de Beſpren- as de ok mitbunden ſind , un

gung, dat beter reden deiht, as an de , de Bedröfnis liedt, as de

Abel ſin . Kap. 8, 6. 9, 15. de of noch up de Eer levt.

1. Tim. 2, 5. 1. Moj. 4 , 10. Matth. 25 , 36 .

25. Nehmt ju in Acht, dat ji | 4. De Eh ſchall ehrbar holn

den nich verachten doht, de dar warrn bi Au, un dat Ehbett un

redt . Denn ſo as jene nich weg- befleckt; de Horer awer un Ehe

kamen ſünd, de verachten dän, as brekers ward GOtt richten.

He up de Eer reden dä, ſo veel 1. Cor 6, 9. Gal. 5, 19. 21. Eph. 5, 5 .

weniger wi, wenn wi den ver- 5. Ju Wandel weſ? ahn Giez

acht, de vun den Himmel redt . un lat ju dat nog weſen , wat

Rap. 2, 1-3. 3, 17. 10, 28. 29. ji hebbt. Denn He hett leggt :

26. Den Sin Stimm to de Tied Ik will di nich verlaten noch

de Eer beweg. Nu awer ſeggt verſümen ." Joſ. 1 , 5 .

He to un ſprickt: Noch eenmal 6. Alſo dat wi ſeggen könnt:

will it bewegen , nich alleen de „De HErr is min Helper, un ik

Eer, ſonnern ok den Himmel. will nich bang weſen. Wat ſchuu

Hagg . 2, 7 . mi en Minich dohn ? “ Pf. 56,5. 118,6 .

27. Awer düt „ noch eenmal " 7. Denkt an ju Lehrer, de ju

düdt an, dat dat Bewegliche ſchall GOttes Wort ſeggt hebbt , de ehr

ännert warrn, as dat makt is , End ſeht an un folgt ehr Glov na.

up dat dat Unbewegliche blieven Vers 17. 1. Cor. 4, 16. Kap. 11 , 1.

deiht . 8. JEſus Chriſtus, güſtern un

28. Darum , wiel wi en unbe- hüt un deſülvige of in Ewigkeit .

weglich Riek kriegt, hebbt wi Gnad, 1. Cor. 3, 11. Offenb. 1 , 17.

dörch weke wi GOtt deenen ſchült, ! 9. lat ju nich vun allerhand
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fremde Lehren umdrieven, denn dat geven ſchüllt, up dat je dat mit

is en föſtlich Ding, dat dat Hart Freuden dont un nich mit Süfzen ,

faſt ward , wat dörch Gnad ge- denn dat is ju nich gut. Phil. 2,29.

ſchüht, nich dörch Eten , wovun de 1. Theff. 5, 12. Ezech. 3, 18. 33, 2. 18 .

keen Nußen hebbt, de darmit um 18. Bebt för uns. Unſe Troſt

gahn doht. Jer. 29, 8. Matth. 24, 4. is , dat wi en gudes Geweten hebbt,

Spr. 16 , 2. 21 , 2. Röm. 14, 17. un beflietigt uns , en guden Wandel

10. Wi hebbt en Altar, yun to föhrn bi au . 2. Cor. 1 , 12.

den de nich eten könnt, de in de 19. Ik vermahn ju awer deſto

Hütt upwahrt. mehr düt to dohn, up dat ik deſto

11. Denn delieknamsvunde Deer- ehr bi ju weſen kann .

ter, de ehr Blod vun den Hohenpre- 20. GOtt awer vun den Freden,

ſter na dat Hillige rin dragen ward be vun de Doden rutföhrt hett den

för de Sünd, de ward buten vör groten Harr vun de Schap dörch

dat Lager verbrennt . 3. Moj. 16, 27. bat Blod vun dat ewige Teſtament,

2. Moj. 29, 14. 4. Moj. 19, 3. unſen HErrn JEſus , Jef. 40, 11 .

12. Darum hett of JEſus, up Ezech. 34, 23. Joh . 10, 12. 1. Pet. 2, 25.

dat He dat Volk dörch Sin egen 21. De ſchall ju fardig maken

Blod hilligen dä, buten vör dat in alle gude Warke , Sin Willn

Dohr leden . Mart. 12, 8. Joh. 19, 17. to dohn, un in ju ſchaffen, wat

13. So lat uns nu to Em buten Em gefaUn deiht, dörch Jeſus

rut gahn ut dat Lager un Sin Chriſtus ! Den weſ Ehr vun Ewig

Smach dregen. keit to Ewigkeit ! Amen .

Kap. 11, 26. 12, 2. 1. Pet. 4, 14.
2. Cor. 3, 6. Eph. 2, 10.

14. Denn wi hebbt hier keen 22. Ik vermahn ju awer, leeve

blievende Stadt, ſonnern de to- Bröder, nehmt dat Wort vun de

künftige ſökt wi . Pf. 39, 13. 14 . Vermahnung an, denn ik hef ju

15. So lat uns nu opfern dördh kort ſchreven.

Em dat Lofopfer GOtt alletied , 23. Ji ſchüllt weten, dat Broder

dat is de Frucht vun de Lippen, Timotheus wedder frie is , mit em ,

de Sin Namen bekennt . wenn he bald kummt, will it ju

3. Mol. 7 , 12. Br. 50, 28 . ſehn.

16. Gudes to dohn un geern 24. Gröt all ju Lehrer un all

to geven verget nich, denn ſon de Hilligen; de Bröder ut Italien

Opfers mag Gott lieden . gröt ju .

Sir. 41 , 17. Phil. 4, 18. 25. De Gnad weſ' mit ju all !

17. Gehorcht ju Lehrer un folgt Amen. 2. Tim. 4, 22. Tit. 3, 15 .

ſe , denn ſe holt Wacht öwer ju Schreven ut Italien dörch Ti

Seelen as de darpun Rekenſchaft motheus.

27
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De Epiftel St. Jatobi.

Jakobus,

Dat 1. Kapitel. 11. De Sünn geiht up mit de

1 . akobus, een vun GOtt un Hitt, un dat Gras verdrögt, un

den HErrn Jeſus Chriſtus de Blom fallt af un ehr ſchöne

Sin Knechts an de twölf Geſlechter, Geſtalt verdrögt, ſo ward de Rieke

de dar ſündhen un her, Freud toeerſt in ſin Hand verwelken .

2. Min leeven Bröder, holt dat
12. Selig is de Mann, de de

för lütte Freud , wenn ji in aller: Anfechtung utholn deiht , denn na

hand Anfechtung falln doht,
dem he bewährt is , ward he de Kron

Apoſt. 5, 41. Röm . 5, 3. vun dat Leven kriegen , weke GOtt

3. Un lat ju leggen , dat ju de toſeggt hett, de Em leef hebbt .

Glov , wenn he rechtichaffen is,
Offenb. 3, 19. 2. Tim . 4, 8.

Geduld mit ſit bringt. Röm. 5, 8. 13. Nüms ſcall leggen, wenn

4. De Geduld awer ſchall be- he verſöcht ward, dat he vun GOtt

ſtändig blieven bet an dat End , verſöcht ward. Denn Gott is

up dat ji vullkamen ſünd un ganz nich en Verſöker to dat Böſe, GOtt

un gar keen Mangel hebbt. verſöcht Nüms ; 1. Cor. 10, 13.

5. Wenn awer Jemand mank 14. Awer Jedereen warð ver

ju Wiesheit entbridt, de ſchall löcht, wenn he vun ſin egen Luſt

GOtt beden , de rieklich jeden Een reizt un lockt ward .

geven deiht un dat Nüms vormitet 15. Darna wenn de Luſt em:

ſo ward ſe em geven warrn. pfungen hett , gebärt je de Sünd,

Spr. 2, 3. 4. Mark. 11 , 24. de Sünd awer, wenn ſe vullbrocht

6. He ſhall awer in de Glov is, gebärt ſe den Dod. Röm. 6, 23.

beden un nich twiefeln , denn wo 16. Irrt ju nich , leere Bröder,

keen twiefeln beiht, de is as de 17. Al gude Gav un all vull

See, be vun den Wind dreven famen Gav kummt vun baben dal,

un hen un her ſmeten ward. vun dat licht ſin Vader, bi weken

Mark. 11 , 24. Sir. 7, 10 . keen Verännerung is , noch Weſſel

7. Son Minſdh brukt nich tovun Licht un Düſternis.

denken , dat he wat vun den HErrn Sir. 38, 8. Mal. 3, 6.

kriegen ward. 18. He hett uns tügt na Sin

8. En twiefelmödige Minſch is Willn förch dat Wort vun de

unbeſtändig in all ſin Weg' . Wahrheit, up dat wi weern de

9. En Broder awer, de gemeen is , Eerſtlinge vun ſin Kreaturen.

ſchall grot ſpreken vun ſin Högde . Joh. 1 , 13. 1. Pet. 1 , 23.

10. In de rief is , ſchall wichtig 10. Darum, leeven Bröder, jede

dohn mit ſin Niedrigkeit; denn Minſch weſ' flink to hörn , langſam

as en Blom vuri Gras warð he awer to reden , un langſam bös

vergahn. 1. Pet. 1, 24.
to warrn . Pred. 7. 10.
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20. Denn wenn de Minſdh bös Dat 2. Kapitel.

is, deiht he nich, wat vör GOtt

1. Lleeve Bröder, holt nich dar
recht is .

för, dat de Glov an JEſus

21. Darum leggt af al Unrei- Chriſtus , unſen HErrn vun de

nigkeit un Bosheit un nehmt dat Herrlichkeit, up de Perſon Rück

Wort an mit Sachtmoth, dat in jicht nimmt :

ju plant is, dat ju Seelen ſelig 2. Denn wenn in ju Verſamm

maken kann.
lung kamen då en Mann mit en

Röm . 13, 12. Rol. 8, 8. 1. Cor. 3, 6. golden Ning un en ſmuck Kleed,

22. Doht awer na bat Wort un ok en arm Mann keem in en

un hört dat nich blot, womit ji ſmußig Kleed ;

ju ſülbſt bedregen doht. 3. Un ji up den ſchn dät, de

Matth. 7, 21. lut. 6, 46. Röm. 2, 13. dat ſmucke Kleed an harr, un

23. Denn wenn Jemand dat ſprokt to em : Sett bi hier up

Wort blot hört, un nich darna den beſten Platz “ un ſprokt to

deiht, de is as en Mann, de fin den Armen : „ Blief du dar ſtahn,

lieflich Angeſicht in en Spegel be- oder ſett bi hier to min Föt; "

ſüht . Lut. 6, 49. 4. Hebbt ji denn nich bi ju ſülvſt

24. Denn, nadem he fik beſehn en Unnerſcheed makt un ſünd Rich

hett, geiht he vun Stunn an dar- ter warn , de ungerechte Grundſätz

vun un vergitt, woans he utſehn hebbt?

deiht . 5. Hört to, min leeven Bröder ,

25. Wokeen awer dörcſehn deiht hett Gott nich utwählt de Armen

in dat vullkamen Geſetz vun de up düſſe Welt, de riek an Glov

Frieheit un darin blift un ver- ſünd un Arven vun dat Riek, dat

gitt nich, wat he hört hett, ſonnern He de toſeggt hett, de Em leef

deiht darna, de ward ſelig weſen hebbt? 1. Cor. 1 , 26. 2. Mof. 20, 6.

in ſin Dohn. Kap. 2, 12. Joh. 13, 17.
6. Ji hebbt awer den Armen

26. Wenn awer Jemand mank Unehr dahn. Sünd dat nich de

ju ſik bedünken lett, dat he GOtt Nieken, de Gewalt an ju övt un

Seenen deiht, un hollt ſin Tung " 7. Läſtert 'ie nich den guden
ju vör Gericht tređen doht ?

nich in Tom, ſonnern verföhrt ſin Namen, mit den ji nennt ſünd?

Hart, den ſin Gottesdeenſt is Nicks
8. Wenn ji doht na dat fönig

nüş . Pſ. 34, 14 .

27. En Gottesdeenſt rein un din Neegſten leef as di ſülvſt,“
liche Geſeß, na de Schrift : „Hef

ahn Placken vör GOtt den Vader ſo doht ji wol. Mart. 12, 31.

is de: De Waiſen un Wetfruens ' 9. Wenn ji awer up de Perſon

in ehr Bedröfnis to beſöken un ſeyn doht , ſo doht ji Sünd un

fik ahn Placken vör de Welt toward ſtraft vun dat Geſek, as

holn. de Öwertreders. 3. Moj. 19, 15 .

6. Moj. 1 , 17. Rap. 16, 19.

27 *
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10. Denn wenn Jemand dat 19. Du glovſt, dat en enig GOtt

ganze Geſetz hollt un an Een ſün- is , dat is recht, de Düvels glovt

digen deiht , de hett fik an dat dat ok un bepert .

ganze ſhüllig makt . 20. Wullt du awer weten, du

5. Moj. 27, 26. Matth. 5, 19.
vergängliche Minſch, dat de Glov

11. Denn de bar ſeggt hett: ahn Warke dod is ?

Du ſchaſt nich chebreken, de hett 21. Ja nidh Abraham , unſeVader ,
ok ſeggt : Du ſchaſt nich dod maken .

Wenn du nu nich ehebreken awer
Görch de Warfe gerecht warn, as

dod maken deihſt
, büſtdu denn nið he ſin Söhn Iſaak up den Altar

dä?

en Öwertreder vun dat Geſetz ?
1. Moj. 22, 9-12.

2. Mof. 20, 13. 14 . 22. Dar ſühſt du, dat de Glov

12. Nedt alſo un doht ſo , as mitwirkt hett an ſin Wart, un

de dar dörch Sat Geſetz vun de Sörch de Wark is de Glov pull

Frieheit richt warrn ſchüllt.
kamen warn.

Kap. 1 , 25 . 23. Un hett de Schrift fik er

13. En unbarmhartig Gericht fült, de ſpreken beiht: Abraham

ward awer öwer den gahn, de bett GOtt glovt un dat is em

nich Barmhartigkeit dahn hett : delas Gerechtigkeit torekent un is

Barmhartigkeit awer berömt fik en Fründ vun GOtt heten.

wedder dat Gericht.
Röm. 4 , 3 .

Matth. 5, 7. 18, 30. 34.

14. Wat helpt dat, leeve Bröder, förch de Warke gerecht ward, nich
24. So ſeht ji nu , dat de Minch

wenn Jemand ſeggt, he hett de dördí de Glov alleen .

Glov un hett doch de Warke nich? ) 25. Deſſülvigenglieken de Hor

Kann ok de Glov em ſelig maken ?

Matth . 7, 26.
Rahab, is ſe nich dörch de Warte

15. Wenn awer en Broder ober gerecht warn , as je de Baden

en Sweſter nakt weer un keen upnehmen då un ſe en annern

däglich Nahrung harr, lut. 3, 11 .
Weg rut let ? Ebr. 11 , 31 .

16. Un Jemand mank ju ſprok 26. Denn ſo as de Lief ahn

to ſe : GOtt berad ju, warmt ju Geiſt dod is, ſo is de Glov ahn

un mať ju ſatt, he geev ſe awer Warke dod.

nid ), wat dat Lief ſin Nothdurft Dat 3. Kapitel.

is , wat hölp ſe dat ?

17. So of de Glov, wenn be 1. Lleeve Bröder, Jedereen ſkall
keen Wark hett , is he bod in ſik ſik nich rutnehmen, Lehrer

ſülvſt. to weſen, un ji ſhüllt weten, dat

18. Awer Jemand kunn ſeggen : wi deſto ſdharper Gerichtsordeel

Du heſt de Glov un ik de Wark, kriegen ward.

wies mi din Glov mit din Warke, 2. Denn wi fehlt Al up allerlei

ſo will it ok di min Glov wieſen Art. Wokeen awer in keen Wort

mit min Warke.
Gal. 5, 6. lfehln deiht, de is en vulkamen
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Mann un kann ok den ganzen Born nich ſolt un ſöt Water

Lief in Tom holn. geven.

3. Seht, de Peer holt wi in 13. Wofeen is mies un klok

den Tom, dat ſe uns gehorcht, mank ju? Lat den mit ſin guden

un lenkt den ganzen Lief . Wandel ſin Wark bewieſen in

Pſ. 82, 9 . Sachtmoth un Klokheit. Eph. 6, 16.

4. Seht, de Scheep wenn ſe ok 14. Hebbt ji awer bittern Nied

noch ſo grot ſünd, un vun ſtarke un Striederie in ju Hart, ſo maft

Wind dreven ward, ward ſe doch ju nich wichtig un lecgt nich gegen

mit en lütt Stüer lenkt, wo de de Wahrheit. Eph. 4 , 31 .

ben will, de ſe regeert . 15. Denn dat is nich de Klok

5. So is de Tung ok en lütt heit, de vun baben dal kummt,

Lidmat un richt grote Ding' an. jonnern irdiſch, minſchlich, düvelſch .

Se is as en lütte Füer, dat en
16. Denn wo Nied un Hader

Wold anſtigt. Pſ. 12, 4. 5. 57, 5.

6. Un de Tung is ok en Füer, as bös Ding .
is, dar is Unordnung un Nicks

en Welt vun Ungerechtigkeit . So
17. De Klokheit awer vun baben

is de Tung mank unſe lidmaten her, de is eerſtens küſch, darna

un makt den ganzen Lief pladig |fredjam , fründlich, lett fik wat

un ſtiđt all unſen Wandel an, lieggen , vull vun Barmhartigkeit

wenn ſe vun de Höll anfängtis. un gude Frücht, unpartiiſh, ahn

Matth . 15, 11. 18. 19.
Hüchelie.

7. Denn all Natur vun de
18. De Frucht awer

Deerder un vun de Vageln un Gerechtigkeit ward in Freden ſei't

vun de Slangen un vun de See- för de, Še den Freden holt.

deerder ward tam makt un ſünd

tämt vun de minſchliche Natur; Dat 4. Kapitel.

8. Awer de Tung kann keen

Minſch tämen, dat unruhige Öwel, 1. Woherkummt Striet un
vull vun dödlich Gift . Þi. 140, 4. Krieg mank ju ? Kummt

9. Dördh de lavt wi GOtt den dat nich ut ju Wolluſt , de in ju

Vader un dörch ſe verflucht wi de Lidmaten ſtrieden deiht ?

Minſchen, de na GOtt Sin Bild 2. Ji ſünd begierig un kriegt

makt ſünd . 1. Moj. 1 , 27 . darmit nich, wat ji hebben wöllt;

10. Ut denſülvigen Mund geiht | ii haßt un beneidt un gewinnt

Laven un Fluchen . Dat ſchall darmit Nicks; ji hebbt Striet un

nich , leeve Bröder, ſo weſen. Krieg un darum kriegt ji nich ,

11. Quilt ok en Born ut een um wat ji beden doht.

Lock föt un bitter ? 3. Ji bedt nu kriegt Nics, darum

12. Kann ok, leeve Bröder, en dat ji öwel beden doht, nämlich

Fiegenbom Öl un en Wienſtoď darto, dat ji dat in ju Wolluſt

Fiegen drägen ? So kann ok een vertehrn wüllt. Pf. 18, 42.

vun de
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4. Ji Ehebrekers un Ehebrekerſchen, 13. Wolan , de ji leggen doht :

weet ji nich dat de Welt ehr Fründ- Hüt oder morgen wült wi gahn

ſchop Fiendichop mit Gott is ? in de oder de Stadt un wüllt

Woteen de Welt ehr Früud weſen een Jahr dar liggen un hanteeren

will, de ward Gott Sin Fiend un wat verdeenen ; Spr. 27, 1.

weſen. 14. De ji nich weten doht, wat

5. Oder lat ji ju bedünken , dat morgen weſen ward. Denn wat

de Schrift umſunſt ſeggt : Ward de is ju leven ? En Damp is dat,

GEiſt de in ju wahnt,mit Sin Luſt de en korte Tied duert, darna

to den Neid brieven ? Gal. 6 , 17. awer is he weg. fut. 12, 20 .

6. Un He gift rieklich Gnad. Denn
15. Woför ji ſeggen ſchüllt: So

de Schrift jeggt : GOtt wedder- de HErr will , un wi leven doht,

ſteiht de Hoffärtigen , awer de wüût wi düt oder dat dohn.

Demödigen gift He Gnad.
Apoſt. 18, 21 .

Hiob 22, 29. Matth. 23, 12.
16. Nu awer prahlt ji in ju

7. So weſt nu GOtt unnerdahn. Hochmoth. Awerſon Prahlen

Wedderſtaht den Düvel, ſo ward söcht Nics. 1. Cor. 5, 6.

he vun ſu weg gahn. Eph. 6, 12. 17. Denn wokeen weten deiht

8. Naht ju to GOtt, ſo holt Gudes to dohn un beiht dat nich,

He Siť to ju . Makt ju Hann den is dat Sünd. Put. 12, 47.

rein , ji Sünners, un makt ju

Harten keuſd, ji Wanfelmödigen. Dat 5. Kapitel.
Zach. 1, 3. Jeſ. 1, 16 .

9. Weſt elend, weſt trurig un 1. Molan denn, ji Riefen , weent

weent ; ju Lachen ward ſik in un hult öwer ju Elend,

Weenen verkehrn un ju Freud in dat öwer ju kamen ward.

Trurigkeit . Spr. 11, 28. lut. 6 , 24.

10. Demödigt ju vör GOtt, ſo 2. Ju Riekdom is verfult, ju

ward He ju hoch maken . Kleder hebbt de Motten freten .

1. Bet. 6, 6. Matth. 6, 19.

11. Makt ju nich unner enanner 3. Ju Gold un Sülver is ver

ſlecht, leeve Bröder. Wokeenſin Bro- roſt warn , un ehr Roſt ward ju

der ſlecht makt un ſin Broder öwle to en Tügnis warın un ward ju

Nared makt, de makt dat Geſet Fleeſch freten , as en Füer. Ji

ſleđýt un richt dat Geſek. Richſt hebbt ju Schäg ſammelt up de

du awer dat Geſet , ſo deihſt du nich legten Dag’ .

na dat Geſetz, ſonnern ſteihſt öwer 4. Seht, de Lohn för de Ar

bat Geſez . Pf . 15, 3. 1. Pet. 2, 1 . beiders , de ju Land inarnt hebbt

12. Dar is blot een Geſetzgever, un de ji den Lohn fört hebbt, de

de ſelig maken un verdammen kann. Ichriet, un de Arbeiders ehr Schrien

Wokeen büſt du, de du en Annern is vör den GOtt Zebaoth Sin

afordeelſt ? Matth. 7, 1. Ohren kamen. 3. Moj. 19, 13.
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regen tummt.

5. Ji hebbt gut levt up de Eer, up dat ji nich in Hüchelie falln

un ju Wolluſt hatt un ju Harten doht.
Matth. 5 , 34.

nährt as up en Slachtdag. 13. Hett Een mank ju wat ut

Lut. 16, 19. 25. toſtahn, lat den beden, is Een bi

6. Ji hebbt den Gerechten ver- guden Moth, lat den de Pſalmen
ordeelt un dod makt, un he hett ſingen . Bi. 50, 15. Rol. 3 , 16.

ſit nich wehrt. 14. Wenn awer Een krank is,

7. So weſt nu geduldig, leeve de ſchall de önſten vun de Ge
Bröder, bet de HErr kummt. Süh, mecn to fik ropen un öwer ſik

en Acersmann töpt up de köſt- beden laten un ſik mit Öl ſalven

liche Frucht vun de Eer, un hett laten in den HErrn Sin Nam .

Geduld bet de Fröh- un Spät Mart. 6, 18.

15. Un dat Gebet in Slov ward

Luk. 21 , 19. Ebr. 10, 36.
den Kranken helpen un de HErr

8. Weſt ji ok geduldig un ſtark ward em uprichten ; un wenn he

vun Harten , denn de HErr kummt Sünden begahn hett, ward ſe em

bald. vergeven weſen. Pf. 30 , 3 .

9. Beklagt ju nich de Een öwer
16. Een ſchal den Annern ſin

den Annern, leeve Bröder, up dat Sünd bekennen un för enanner

ji nich verdammt ward. Scht, beden, dat ji geſund ward. Den

de Richter is vör de Döhr. Gerechten ſin Gebet kann veel dohn,
Matth. 24 , 33.

10. Nehmt, min leeve Bröder, wenn dat eernſtlich is. Þi. 145, 18.

to en Vörbild vun Lieden un Ge
17. Elias weer en Miních as

duld de Propheten, de to ju redt wi, un he bä en Gebet, dat dat

hebbt in den HErrn Sin Nam .nich regen ſchul, un dat regen

Matth. 5 , 12 . nich up de Eer dree Jahr un föß

11. Seht, wi prieſt ſelig de ge
Monat . luk . 4, 25.

duldig leden hebbt . Vun Hiob 18. Un be bä awermals , un de

ſin Geduld hebbt ji hört un den Himmel gev Regen, un de Eer

HErrn Sin End hebbt ji ſehn ; broch ehr Frucht. 1. Stön. 18, 42.

denn de HErr is barmhartig un
19. leeve Bröder, wen: Een

en Erbarmer . mant ju irren ſchul in de Wahr

Hiob 1 , 21. 22. P. 103, 8. heit, un en Anner bekehr em ;

12. Vör Au awer, leeve Bröder, 20. De ſchall weten , dat, wokeen

ſwört nich, weder bi den Himmel, den Sünner afbrocht hett vun den

noch bi de Eer, noch mit keen Jrrdom in den he gung, de hett

annern Eed . Lat awer ju Ja en en Seel vun den Dod rett un ward

ja weſen, un ju Nee en nee weſen, darmit en Barg Sünden todecken .

-1 1
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Epiſtel Judä.

De Epiftel St. Judä.

Jubas,
1 . Yudas , een

vun Jeſus ſett ſünd un de Pien vun dat

Chriſtus Sin Knechts, ewig Füer lieden doht .

awer en Broder vun Jakobus, de 1. Moj. 19, 24. 25 .

dar hilligt ſünd in GOtt den 8. Deſſülvigenglieken ſünd ok düſſe

Vader un in JEſus Chriſtus be- Drömers, de dat Fleeſch beſmutzt,

wahrt. Matth. 13, 55. Luk, 6, 16. de Herrſchaften veracht, un de

2. GOtt gev ju veel Barmhartig- Majeſtäten läſtern doht .

keit un Freden un Leev ! 2. Moj. 22, 28. 2. Pet. 2, 10. 11 .

3. Min Leeven, nadem ik vör 9. Michael awer, de Erzengel,

harr, ju to ſchrieven vun uns all as he mit den Düvel ſtreed, un

ehr Heil, heel ik dat för nödig, mit em öwer Moſes ſin Lieknam

ju mit Schriften to vermahnen, reden dä, dörf dat Ordeel vun de

dat ji vör de Glov kämpfen doht, | Läſterung nich fäln, ſonnern ſprok :

de eenmal de Hilligen öwergeven De HErr ward di ſtrafen !

is . Phil. 1 , 27. 1. Tim. 1, 18 .
Dan. 12, 1. Zach. 3, 2.

4. Denn weke Minſchen hebbt 10. Düſſe awer läſtert, wo ſe

ſik nebenbi inſleken, vun de vör Niks vun af weet un verdarvt

Tieden ſchreven is, to ehr egen in Alns , wat ſe fleeſchlich kennt,

Straf ; de ſünd gottlos un tredt as de unvernünftigen Deerder.

unſen GOtt Sin Gnad up Moth
2. Pet. 2, 12.

willen, un ſtriedt GOttaf un unſen 11. Weh ſe ! Denn ſe gaht Rain

HErrn JEſus Chriſtus, den eenigen fin Weg un fallt in Balaam ſin

Herrſcher. Tit. 1 , 16.

Irrdom , blot um to geneeten, un

5. It will ju awer daran denken Famt um in Korah ſin Wedderſpreken.

helpen, dat ji weeten doht, dat 1. Moj . 4, 8. Offenb . 2, 14. 4. Moj . 16,1.81

de HErr, as He dat Volk ut
12. Düſſe ſünd Schannplacken

Egypten hulp, ton annern Mal
bi 1 Leevtieden , indem ſe ohne

de umbroch , de nich gloven dän.
Schann toſamen fret, un fik ſülvſt

4. Moj. 14, 35. 1. Cor. 10, 5 .

6. Ok de Engel ,de ehr Fürſten- plegt, ſe ſünd Wolken ahn Water,

dom nich bewahrt hebbt
, ſonnern ehr Fahle un unfruchtbare Bön ,twee

de de Wind umher drieven deiht,

Wahnung verlaten, holt He be
Mal ſtorven un ahn Wottel.

wahrt mit ewige Reden in Düſternis

to den groten Dag ſin Gericht. 13. Wilde Waggen up de See ,

Joh. 8, 44. 2. Pet. 2, 4. de ehr egen Schann utſchömt. Grr

7. Glief as Sodom un Gomorra , Iſteerns, för weke upbewahrt is

un de umliggenden Städ ’ , de gliek Dunkel vun Düſternis in Ewigkeit .

as düſſe uthort hebbt un na anner 14. Vun düſſe hett awer ok

Fleeſch gahn ſünd, to en Erempel | prophezeit Enoch, de ſöbente vun
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Adam , un ſpraken : Süh, de HErr | ſonnert ; Fleeſchliche, de keen Geiſt

kummt mit veele duſend Hillige, hebbt. Spr. 18, 1 .

1. Moj. 5 , 21. 20. Ji awer, min Leeven, but

15. Gericht to holn öwer Au, ju up ju alerhilligſten Glov, Sörch

un to ſtrafen all ehr Gottloſen , den billigen GEiſt un bedt,

för al ehrn gottloſen Wandel ſin v . 3. Rol. 1, 23. 2, 7 .

Wark, womit ſe gottlos weſt ſünd, 21. Bewahrt ju in de Leed to

un för all dat Harte , dat de GOtt un tövt up unſen HErrn

gottloſen Sünders gegen Em redt JEſus Chriſtus Sin Barmhartig

hebbt . Matth. 25, 31. 12, 36. keit to dat ewige leven. 1. Cor. 1, 7 .

16. Düſſe ſünd de Querköpp , 22. Un hebbt Mitleed mit weke,

untofreden mit GOtt un Welt, nadem ji ſe pun de Annern af

de na ehr Luſt wandelt, un ehrſonnnert,

Mund ſprickt grothalſige Wör' un 23. Makt wek mit Furcht ſelig

acht dat Anſehn vun en Perſon un riet ſe ut dat Füer un haßt

na den Nutzen darvun . Þj. 17, 10 . dat Fleeſch ſin placigen Rock.

Amos 4, 11. Zach. 3, 2. Röm . 11 , 14 .
17. Ji awer, min Leeven, denkt

Jat. 5, 19. 20. Jeſ. 64, 6.

an de Wör’, de fröher ſeggt ſünd : 24. Den awer , de ju ahn Fehler

vun unſen HErrn JEfus Chriſtus behöden un vör dat Angeſicht vun
Sin Apoſtels ;

Sin Herrlichkeit ahn Straf init
18. As ſe ju fän , datto de Freud ſtellen kann ;

leyte Tied Spöttersweſen ward,
25. Den GOtt, de alleen klok

de na ehr egen Lüſt an dat gott- is, unſen HEiland, weſ? Ehr un

loſe Weſen wandelt.

Majeſtät un Gewalt un Macht,
1. Tim. 4 , 1. 2 Pet. 3 , 3.

nu un in alle Ewigkeit ! Amen .

19. Düſſe ſünd dat, de fik af
Röm. 16, 27. 1. Tim. 1 , 17 .

De Apenbarung vun St. Johannes, de Theolog.

Dat 1. Kapitel. GOtt un bat Tügnis vun JEſus

1 . üt is de Apenbarung vun Chriſtus , wat he ſehn hett .

JEſus Chriſtus, de Em
Kap . 6 , 9.

GOtt geven hett, ſin Knecht fund
3. Selig is de, de de Wör' vun

to dohn , wat in Korten geſchehn de Prophezeiung leſen un hörn un

ſchall, un hett ſe utdüt un ſchickt beholn doht, wat darin ſdreven

dörch Sin Knecht Johannes,
is, denn de Tied is neeg bi .

Joh . 3, 32. v . 19. 22, 6. 7 . Kap. 22, 7. 10. Röm . 13, 11. 1. Pet. 4, 7.

2. De betügt hett dat Wort vun 4. Johannes an de föben Ge
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meenen in Aſien . Gnad weſ mit un dat D, de Eerſte un de Leşte,

ju un Freden vun den , de dar un wat du ſehn deihſt, dat ſchriev

is, de dar weer un de kamen deiht, in en Bok un ſchick dat in de

un vun de ſöben Geiſter, de dar Gemeenen in Aſien, na Epheſus

ſünd vör Sin Stohl ; un na Smyrna un na Pergamus

2. Mof. 3, 14. Ebr. 18, 8. Jef. 11 , 2. un na Thyatira un na Sardes

5. Un vun JEſus Chriſtus, weke un na Philadelphia un na Laodicea.

is de true Tügʻ un Eerſtgebarne Kap. 22, 13.

pun de Doden un de Königs up 12. Un it dreih mi um , na de

de Eer ehr Fürſt, de uns leef hatt Stimm to ſehn, de mit mi reden

hettun wuſchen vun de Sünden dä. Un as ik mirum freihn

mit Sin Blod,
Kap. 3 , 14 . dä, ſeeg ik föben golden Lüchters ;

Apoſt. 26, 28. Gal. 2, 20. Ebr. 9, 14. 13. Un merrn mank de föben

6. Un hett uns to Königs un Lüchters Een, de weer as en Minſch

Preſters makt vör GOtt un Sin ſin Söhn, de harr en Kleed an

Vader, denſüldigen weſ Ehr un un cn golden Görtel um de Boſt.

Gewalt vun Ewigkeit to Ewigkeit! Kap. 2, 1. Ezech. 1 , 26.

Amen . Kap. 6, 10. 1. Pet.2, 5. 9. 14. Sin Kopp awer un ſin

7. Süh, He kummt mit deWolken , Haar weern witt as witte Wull

un alle Ogen ward Em ſehn , ok un as de Snee, un ſin Ogen as

de, weke Em förchſtaken hebbt un en Füerflamm , Kap. 2, 18.

all de Geſlechter vun de Eer. Ja, 15. Un ſin Föt as Miſchen ,

Amen. 3ach. 12, 10. 3oh. 19, 37. dat in den Aven glöht un ſin

8. Ik bün dat A un dat D, Stimm as dat Bruſen vun grote

de Anfang un dat End, ſprict Waters,

de HErr, de dar is, de dar weer 16. Un harr föben Steerns in

un de dar kummt, de Almächtige. ſin rechte Hand , un ut ſin Mund

Kap. 22, 18. Jef. 41 , 4. 44, 6. 48, 12. gung en ſcharpetweeſniedige Swerdt

9. Jl, Johannes , de ik ju Broder un fin Angeſicht ſchien as de helle

bün un Deel hef an ju Bedröfnis Sünn .

un an dat Kieť unan de Geduld 17.Un as ik em ſchn dä,full
vun Chriſtus Jeſus, weer up de it för em dal as wenn ik doo

Inſel , de Patmos heten deiht, weer, un he lä ſin rechte Hand

wegen dat Wort vun GOtt un up mi un ſprok to mi : Weſ' nich

dat Tügnis vun JEſus Chriſtus. bang! Ik bün de Eerſte un de

Röm. 8, 17 . Letzte,

10. Ik weer in den Geiſt up 18. Un de Lebendige . Ik weer

den HErrn Sin Dag un bör achter dod, un füh, ik bün lebendig vun

mi en grote Stimm, as vun en Ewigkeit to Ewigkeit un hef de

Slötel to Sat Dodenriet un to

Vers 15. den Dod . Röm . 6, 9.

11. De ſproť: 3k bün dat A ] 19. Schriev up , wat du ſehn heſt,

Baſun ,
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un wat dar isun wat geſchehn | 7. Wokeen Ohrn hett , de hör

ſhall pun nu af an ;
wat de GEiſt to de Gemeenen

Rap. 14, 13. 4, 1 . ſeggt: Wokeen öwerwinnt , den

20. Dat Geheemnis vun de ſöben will ik to eten geven vun den

Steerns, de du ſehn heſt in min Levensbom , de in GOtt Sin Pa

rechte Hand un de ſõben golden radies ſteiht.

Lüchters. De föben Steerns ſünd Matth. 11 , 15.

de Engels vun de ſöben Gemeenen, 8. Un an den Engel vun de

un de ſöben Lüchters, de du ſehn Gemeen in Smyrna idhaſt du

heſt, ſünd föben Gemeenen . ſchrieven : Dat ſeggt de Eerſte un

Mal. 2, 7 .
de Letzte, de dod weer un lebendig

Dat 2. Kapitel. warn is : Rap. 22, 18.

9. Ik kenn din Warke un din

1 . n an den Engel vun de

Gemeen to Epheſus idaſt Bedröfnis
, un din Armoth (du büſt

du ſchrieven : Dat ſeggt de , de

awer riek) un dat Schimpen pun

ſöben Steerns in ſin rechte Hand be, de ſeggen doht, dat ſe Juden

hollt un merrn mank de ſöben
ſünd , un ſünd dat uich, ſonnern

ut den Satan ſin Schol.
Lüchter wandeln deiht :

Rap. 3 , 9.

Kap. 1 , 18. 16, 20 .

2. gk kenn din Warke un din
10. Weſ' nich bang vör dat,

Arbeit un din Geduld un dat du wat du lieden ichaſt . Süh, de

de Leegen nich verdrägen kannſt Düvel ward wek vun ju in dat

un heſt de verſöcht, de ſeggen doht, Sto& hus ſmieten, up dat ji ver

dat ſe Apoſtels ſünd un ſünd dat ſöcht ward, un ward Beðröfnis

nich un heſt ſe as Lögners funn. hebben tein Dag'. Weſ? tru bet

in ben Dod , ſo wil ik di be

1. Joh. 4, 2. 3.

3. Un dat du verdrägen, un

Lepenskron geven .

(Geduld hebben un arbeiden deihſt

Matth. 10, 28. Offenb. 3 , 11 .

wegen min Namun nich möd
11. Wokeen Ohren hett, de hör

warn büſt. Gal. 6 , 9. Ebr. 12, 5. 12, 15. wat de GEiſt to de Gemeenen

4. Awer dat hef ik wedder si, leggt: Wokcen öwerwinden deißt,

dat du de eerſte leev verlaten heſt. den ſchall de anner Dod Nics to

5. Bedenk, wovun du affuln neeg dohn.

büſt un doh Buß un dob de eerſten
12. Un an den Engel vun de Ge

Warke. Deibſt du dat awer nich, meen in Pergamus ſchaſt du ſchrie

warr it bald to di hen kamen, ven : Dat ſeggt, de bat ſcharpe

un din Lüchter wegſtöten vun fin tweeſniedige Swerdt hett :

Stell, wenn du nich Buß deihſt. ap . 1, 16. Eph. 6, 17. Ebr. 4, 12 .

6. Awer dat heſt du, dat du
13. Ik weet, wat du deihſt un

de Nicolaiten ehr Wark haſſen wo du wahnſt, dar wo den Satan

deihſt, weke it ok haß .
ſin Stohl is , un houſt faſt bi min

Vers 15. Pf. 139, 21 . Nam un heſt min Glov nich ver
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leugnet, of in de Dag’, in weke | deiht, lehren un min Knecht ver

Antipas, min true Tüg', bi ju föhren, Horerie drieven un Gößen

dod makt is , dar wo de Satan opfer eten letſt. v . 4. 1. Kön. 16 , 31 .

wahnen deiht . Kap. 13, 2. 3, 8. 21. Un ik hef ehr Tid geven,

14. Awer ik hef en lütt beten dat je ſchul Buß dohn för ehr

wedder di , dat du weke heſt, de Horerie, un je deiht keen Buß .

an Balaam ſin Lehr holn doht, de

lehrn dä dörch Balak en Anſtot un de mit ehr de Ehe braken hebbt,
22. Süb , ik ſmict ſe in en Bett

antoridhten bi de Rinner Israel, in grote Bedröfnis , wenn je nich

to eten de Götzen ehr Opfer un | Buß doht för ehr Warke.

Horerie to drieven .
Nap. 18, 9.

4. Moj. 25, 2. 31 , 16. 2. Pet. 2, 15 16 .

Jud. v. 11 . 23. Un ehr Kinner will jk dod

15 So heſt du ok wel, de an
ſla'n . Un alle Gemeenen ſchüllt

de Nicolaiten ehr Lehr holt , dat inſehn, dat Ik dat bün, de de

haß ik. Neeren un Harten unnerſöcht un

16. Doh Buß ; deihſt du dat ward geven Jeden vun ju na ju

awer nich, ſo ward ik bald to si Warke. Pſalm 7, 10.

hen kamen un mit ſe Krieg föhrn 24. Ju awer ſegg ik un to de

Görch dat Swerdt vun min Mund. Annern, de in Thyatira ſünd , de

Kap. 19, 15. 21 . ſo'n Lehr nich hebbt un de den

17. Wokcen Ohren hett, de hör, Satan ſin Deepen nich kennen

wat de GEiſt to dé Gemeenen lehrt hebbt (as ſe ſeggen doht) :

ſeggt : Wokeen öwerwinden deiht , Ik will up ju keen anner Laſt

den will it to eten geven vun dat leggen .

verborgen Manna un will em geven 25. Wat ji awer hebben doht,

en gude Tügnis un mit dat Tüg- dat holt faſt, bet Ik kam .

nis en nien Namen ſchreven, den Kap. 3, 11 .

Nüms kennt as de , de em krigt. 26. Un wokeen öwerwinden un

18. Un an den Engel vun de min Warť bet an dat End holn

(Gemeen in Thyatira idaſt du deiht, den will ik Macht geven öwer

ſchrieven : Dat ſcggt GOtt Sin de Heiden. Pſalm 2, 8. 49, 15 .

Söhn , de Ogen hettas Füer- 27. Un he ſchall ſe höden mit

flammen un den ſin föt ſünd as en iſern Staff, un as en Pötter

Miſchen : Kap. 1 , 14. 19, 12 . ſin Pött ſchall be ſe tweiſmieten.

19. Ik kenn dine Warke un din Kap . 12, 5. Pſalm 18, 39.

Leev un din Deenſt un din Glov, 28. As ik vun min Vader kregen

un din Geduld, un dat du je Hef un will em geven den Morgen

länger je mehr deihſt. ſteern . Lut. 22, 29.

20. Awer ik hef en lütt beten 29. Wokeen Ohren hett , de hör,

wedder di , dat du de Fru Joſabel , wat de GEiſt to de Gemeenen

de fik vör en Prophetin utgeven ſeggt. Rap. 3, 6.
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1. U "

Dat 3. Kapitel. ik hef en Döhr för di apen makt

n an den Engel vun de

un Nüms kann ſe toſluten, denn

Gemeen in Sardes chaſt
du beſt man wenig Kraft un heſt

min Wort beholn un heſt min
du ſchrieven : Dat ſeggt, de GOtt

Namen nich verleugnet.
Sin Geiſter hett unde föben

Kap. 2, 2. 9. 1. Theff. 1 , 3.

Steerns : Ik kenn dine Warke , denn

du heſt den Namen , dat du leven
9. Süh , ik ward kamen laten

deihſt un büſt dod .
ut Satan ſin Schol, de dar ſeggen

Kap. 1 , 16 .

2. Paß up un mať dat Anner doht
, dat ſe Juden ſünd, un ſünd

dat nid ), ſonnern leegt . Süh , ik
ſtark, dat ſtarven will, denn ik

hef dine Warke nich ſo funn' , as

will maken, dat je kamen düllt

un anbeden to din Föt, un er
ſe ſien ſchüllt vör GOtt. v. 19.

kennen, dat ik di leef hatt hef .
3. So bedenk nu, woans du dat

Kap. 2, 9.

kregen un hört heſt un hol dat
10. Dewiel du beſt beholn dat

un doh Buß . Wenn du nich Wort vun min Geduld , wil ik

maken beibſt , warr ik öwer di di of bewahren vör de Stund vun

kamen, as en Deef un du warrſtde Verſökuug , de kamen ward

nich weten, to weke Stunn ik öwer öwer den ganzen Welt -Kreis , to

di kamen warr. 1. Theff. 5 , 2.
verſöken, de up Erd wahnen doht .

4. Du heſt ok wenig Namen in

Sardes de ehr Kleeder nich ſmutzig . 11. Süh, ik kam bald . Hol

makt hebbt ; un de ward mit mi faſt
, wat du heſt, dat Nüms šin

wandeln in witte Kleeder, denn ſe Kron wegnehmen deiht .

ſünd dat werth .
Kap. 1 , 3. 2 , 5.

5.Wokeen ömerwinden deiht, den . 12.Wokeen öwerwindt, den wir

chüllt witte Kleeder antrocken warın | Gott Sin Tempel un he ſchall
ik maken to en Pieler in min

un ik warr ſin Namen nich ut
dohn in dat Levensbok, un it will nich mehr rut gahn . Un it will

ſin Namen bekennen vör min up em ſchrieven min GOtt Sin

Vader un ſin Engels . Phil. 4. 3.

Namen , un den Namen vun dat

6. Wokeen Ohren hett, de hör, Stadt, de vun den Himmel dal

nie Jeruſalem , min GOtt Sin

wat de GEiſt to de Gemeenen
kummt, vun min GOtt , un min

ſeggt .
7. Un an den Engel vun de Namen, den nien .

Gemeen in Philadelphia ſchaſt du
Rap. 2, 7. 11. 17. 14, 1 .

ſchrieven : Dat ſeggt de Hillige, 13. Wokeen Ohren hett, de hör,

de Wahrhaftige , de David ſin wat de GEiſt to de Gemeenen

Slötel hett, de upmakt, un Nüms leggt.

ward toſluten, de toſlutt, un Nüms 14. Un an den Engel vun de

ward upmaken. Hiob 12.14. 3ef. 22,22. Gemeen to Laodicea ſchaſt du

8. Ik kenn din Wark. Süh , lichrieven : Dat ſeggt de, de Amen is ,
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true un wahrhaftige Tüg’ , de An- Dat 4. Kapitel .

fang vun GOtt Sin Creatur .

15. Ik kenn din Warke, bat du 1. Darna ſeeg ik hen, un ſüb,

meder folt noch warm büſt. 3 in den Himmel, un de eerſte
en Döhr war upmatt

wul, du weerſt folt oder warm !
Kap. 2, 2. 9 . Stimm , de ik hört harr mit mi

16. Wiel du awer luwarm büſt, redenas en Bajun , de ſprok:

un nid kolt oder warm , warr St Stieg herup, It will di ſehn

di utſpien ut Min Mund. laten, wat naber geſchehn ſchall.

17. Du ſpriđſt: Ik bün riek
Kap. 1 , 10.

un hef Auns full up , un bruk
2. Un gliek darup weer ik ent

Nicks, un du weeſt nich, dat du zückt in'n Geiſt . Un ſüh , de ſetten

büſt elend un erbärmlich, arm , blind en Stohl in'n Himmel hen un

un nakend. Hof. 12, 9. 1.Cor. 4,8. up den Stohl ſeet Een.

18. jk ra ' di , top Gold vun
3. Un de darup ſitten dä, ſeeg

Mi , dat dörch bat Füer dörch- ut , as de Steen Jaspis un Sar

glöht is, dat du riek warrſt; un dis; un en Regenbagen weer um

witte Kleeder, dat du wat antos de Stohl, de ſeeg ut as en Sma

trecken heſt un nich apenbar ward ragd.
Ezech. 1 , 26.

de Schand vun din Naktheit, un 4. Un rund um de Stohl weern

ſalv din Ogen mit Ogenſalv, dat veer un twintig Stöhl ; un up

du ſehn kannſt. de Stöhl ſecten veer un twintig

1. Pet. 1 , 7. Offb. 17, 15. Ödſte, se harrn witte Kleeder an

19. Weke Ik leef hef, de ſtrafun op ehr Röpp golden Kronen.

un tüchtig it. So weſ ' nu flietig Kap . 11 , 16.

un doh Buß . Hiob 5, 17. Spr.3,12. 5. Un vun den Stohl gungen

Sir. 2, 1. 1. Cor. 11, 32. Ebr. 12, 6. Blitz, Dunner un Stimmen ut ;

20. Süh, ſtah vör de Döhr un ſöben Fadeln mit Füer brenn

un klopp an. Wokeen Min Stimm ten vör den Stohl , weke ſünd

hörn ward un de Döhr apen makt, GOtt Sin ſöben Geiſter.

to den wil jk ringahn, un dat Kap. 11 , 19. Zach. 1, 24 .

Abendmahl mit em holn un he 6. Un pör den Stohl weer en

mit Mi.

Hohel. 5, 2. lut. 12, 36. Joh. 14, 23 .
See vun Glas as Kryſtall, un

21. Wokeen öwerwinden deiht , merrn in den Stohl un um den

den will It geven, mit Miup Stohl rumStohl rum vcer Deerder , vul

Min Stohl to ſitten ; gliek as gt vun Ogen, vör un achter. Kap. 15 ,2.

öwerwunden hef un ſeten hef mit 7. Un dat eerſte Deerd leeg ut

Min Vader up Sin Stohl. as en Löw, un dat anner ſeeg ut

Matth. 19, 28. as en Kalf, un dat drüdd ' harr

22. Wokeen Ohren hett, de hör, en Geſicht as en Minſch, un dat

wat de GEiſt to de Gemeenen veerte Deerd weer as en Adler.

ſeggt. Ezech. 1, 10 .
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8. Un jede vun de veer Deerder | Bok uptomaken un to leſen, noch

harr ſöß Flünken um un weern na darin to kiefen.

binnen to vull Ogen un harın 5. Un Een vnn de Ouſten ſpriđt

keen Ruh Dag un Nacht un to mi : Ween man nich ! Süh, de

ſproken : Hillig, hillig, billig is Löw, de vun Juda ſin Geſlecht

GOtt, de HErr,de Almächtige, is, vun David ſin Wuttel, hett

de dar weer, de dar is un de öwerwunnen un Macht kregen,

kamen deiht. 3eſ. 6. 3 . dat Bok uptomaten un to breken

9. Un as de Deerder geden ſin föben Seegels . 1.Moj.49, 9. 10.

Pries un Ehr un Dank den, de Jeſ. 11, 1. 10 .

up den Stohl ſitten dä, de dar 6. Un it ſeeg hen , un ſüh,

levt vun Ewigkeit to Ewigkeit, merrn in den Stohl un mank de

10. Fullen de veer un twintig peer Deerder un merrn mank de

ÖUſten vör den, de up den Stohi Ölſten ſtunn en lamm, as wenn

ſitten dä, dal un beden den an, dat ſlacht weer, un harr föben

de leven deiht vun Ewigkeit to Hörner un főben Ogen, wat de

Ewigkeit un ſmeten ehr Kronen föben Gciſter vun GOtt ſünd,

vör den Stohl un ſproken : utſchickt in alle land ' .

Rap. 5 , 14 . | 7. Un dat keem un nehm dat

11. HErr, Du büſt werth, to Bok ut de rechte Hand vuu den,

nehmen Pries , Ehrun Kraft, de up ben Stohl ſitten dä.

denn Du heſt all Ding makt un Kap. 4, 2. 9 .

dörch Din Willen hebbt ſe bat 8. Un as dat dat Bok nehmen

Weſen un ſünd makt. dä, fullen de veer Deerder un de

veer un twintig Ouſten vör dat

Dat 5. Kapitel. Lamm dal, un harrn Jeder Har:

In ik ſceg in de rechte Hand pen un golden Schalen mit Rot

vun den , de up den werk, wat de Hilligen ehr Sebete

Stohl ſitten dä , en Bok, inwennig
ſünd .

un utwennig vul ſchreven , mit
9. Un ſungen en nie Leed un

ſöben Seegels tomakt.
ſproken : Du büſt würdig to neh

Kap. 4 , 2. Ezech. 2, 9. 10.
men bat Bot un breken de See

2. Un iť ſeeg en ſtarken Engel gels, denn Du büſt ſlacht, un

predigen mit grote Stimm : Wo- heſt uns to GOtt kofft mit Din

keen is würdig, dat Bok upto- Blod ut allerhand Geſlecht un

maken un ſin Seegel to breken ? Tungen un Volk un Heiden ,

3. Un Nüms in den Himmel, 10. Un heſt uns to Königs un

noch uppe Eer, noch unner de Eer Preſters vun unſen GOtt makt,

kunn dat Bok upmaken un rin un wi ward Königs up de Eer

kiefen . ſien . Rap. 1 , 6. 20, 6. 22, 6 .

4. Unik ween veel , dat 11. Un ik leeg hen un hör de

Nüms würdig funn war , dat Stimm vun deel Engels um den

1. Un
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Stohl un um de Deerder un um dat ſe fik enanner dod maken dä'n

de Ölſten her, un ehr Tal weer un em war en grote Swerdt geven .

vele Duſend mal Duſend , Dan. 7,10. Zach. 1 , 8. Jef . 9, 20. 21 .

12. Un ſproken mit grote Stimm : 5. Un as He dat drüdbe Seegel

Dat Lamm , dat ſlacht is , is brok, hör ik dat drüdde Deerd

würdig to nehmen Kraft un Riek- ſeggen : Rumm , un kiek to ! Un

bom un Macht un Ehr un ik ſeeg en ſwart Peerd , un de

Pries un Lof. darup ſitten dä , harr en Wag

13. Un all Creatur , de in'n lichal in ſin Hand .

Himmel is , un uppe Eer un unner 6. Un ik hören Stimm mank

de Eer un in de See, un Auns, de veer Deerder ſeggen : En Maat

wat darin is, hörik ſeggen to Weeten för en Groſchen, un dree

den, de up den Stohl ſitten dä Maat Gaſten för en Groſchen,

un dat Lamm : Weſ? Lof un Ehr un dat Del un den Wien Soh

un Pries un Gewalt vun Ewig- Nics to nah .

keit to Ewigkeit! 7. Un as He dat veerte Seegel

14. Un de veer Deerder ſproken : brok, hör ik de Stimm vun dat

Amen ! Un de veer un twintig veerte Deerd ſeggen : Rumm un

Ölſten fulln dal un beden an den , kiek to !

de leven deiht vun Ewigkeit to
8. Un it ſeeg en geel Perd un de

Ewigkeit !
darup ſitten dä , den fin Nam

weer Dod un dat Dodenriek folg

Dat 6. Kapitel. em na. Un ſe war Macht geven

dod to maken dat veerte Deel up

1 : Unit ſeeg, Sat Sat Lamm /he Eer dörch Swerdt un Hunger
een vun de Seegels up un dörch den Dod un de Deerder

dä. Un ik hör een vun de veer up de Eer .

Deerder ſeggen, as weer dat en 9. Un as He dat föfte Seegel

Dunnerſtimm : Kumm her, un kiek brok, ſeeg ik unner den Altar de
to ! Kap. 4, 6. 5, 6. 8 . Seelen vun de , be dod makt weern

2. Un ik keek hen, un ſüh, en wegen dat Wort vun GOtt un

witt Peerd, un de darup ſitten wegen dat Tügnis, dat ſe harrn.

dä harr en Bagen, un en Kron 10. Un ſe ſchregen mit grote

war em geven, un he trock ut, Stimm un ſproken : HErr, Du

to öwerwinden un dat he ſiegen dä. Hillige un Wahrhaftige, wa lang

3. Un as he dat anner Seegel wullt Du nich richten un unſe

updä, hör ik dat anner Deerd Blod nich rächen an de, de up

ſeggen : Rumm un kiek to ! de Eer wahnen doht ?

4. Un een anner Peerd keem Luk. 18, 7. Pf. 35, 17.

rut, dat weer roth, un den , de 11. Un Jeden vun ſe war en

darup ſitten dä, war geven, den witte Kleed geven un ſe war

Freden to nehmen vun de Eer un ſeggt, ſe ſchuln noch en beten ut
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ruhn , bet all ehr Mitknecht un 2. Un ik leeg en annern Engel

Bröder, de ok noch ſchulln dod upſtiegen vun de Sünn ehren

makt warrn gliek as ſe , hento Upgang, de harr den lebendigen
kamen weern. Kap. 3 , 5. GOtt Sin Seegel un ſchreeg mit

12. Un il ſeeg, dat dat Lamm dat grote Stimm de veer Engels an ,

fößte Seegel brok un füh, bar weke geven is, de Eer un de

war en grote Eerdbewen un de See Schaden to dohn.

Sünn war ſwart as en graue 3. Un he ſprok: Doht Nicks

Sack, un de Maan war as Blod. de Eer, noch de See, noch de

13. Un de Steerns fulln vun Böm , bet dat wi unſen GOtt

den Himmel up de Ecr, grad as Sin Knechts an ehr Vörkopp ver

en Fiegenbom ſin Fiegen afſmieten ſeegelt hebbt . 2. Moje 12, 23.

deiht, wenn he vun en groten Ezech. 9, 4 .

Wind bewegt ward. 4. Un iť hör de Tall vun de,

14. Un de Himmel rul ſik_up de verſeegelt warn , hunnert un

as en Bok, dat man toſamenrullen veer un veertig Duſend, de ver

deiht, un alle Bargen un Inſeln leegelt warn vun all de Geſlechter

warn ut ehr Stelln bewegt. un vun de Kinner Iſrael.

81. 102,27. Ebr. 1,11. 5. Vun Juda fin Geflecht twölf
15. Un de Königs up de Eer, Duſend verſeegelt, vun Nuben ſin

un de Obberſten un de Rieken Geſlecht twölf Duſend verſeegelt,

un de Hauptlüd un de Gewaltigen vun Gad ſin Geſlecht twölf Duſend

un alle Knechts un alle Frien verſeegelt.

verſtekten fik in de Ritzen un 6. Vun Aſer ſin Geflecht twölf

Felſen vun de Bargen. Duſend verſeegelt , vun Naphtali

16. Un ſproken to de Bargen ſin Geflecht twölf Duſend ver

un Felſen : Fallt up uns, un ver- ſeegelt, vun Manaſſe ſin Geflecht

bargt uns vör den Sin Angeſicht, twölf Duſend verſeegelt.

be ир ben Stohl ſitt un vör | 7. Vun Simeon ſin Geflecht

dat Lamm Sin Torn. Luc. 23, 30. twölf Duſend verſeegelt, vun Levi

17. Denn de grote Dag von ſin Goſlecht twölf Duſend ver

Sin Torn is kamen, un wokeen jeegelt, vun Iſaſchar ſin Geflecht

kann beſtahn ? twölf Duſend verſeegelt.

8. Vun Zebulon ſin Geſlecht
Dat 7. Kapitel.

twölf Duſend verſeegelt, vun

1. Un barna ſeeg ik veer Joſeph ſin Geflechttwölf Duſend
Engels ſtahn up de veer verſeegelt, vun Benjamin ſin Ge

Eden vun de Eer, de heeln de ſlecht twölf Duſend verſeegelt .

veer Wind’ vun de Eer, up bat , 9. Darna ſeeg ik en grote Shar,
keen Wind öwer de Eer weihn dä, de Nüms tellen kunn, ut alle

noch öwer de See, noch öwer en Heiden, Völker un Spraken vör

Bom. den Stohl ſtahn un vör dat Lamm ,

28
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andahn mit witte Kleeder un | lerren ,un GOtt ward alle Thranen

Palmen in ehr Hann. kap. 6, 11. vun ehr Dgen afwiſchen . Sap. 5 , 6.

Bl. 23, 2. 21, 4. Jeſ. 25 , 8.

10. De ſchregen mit grote Stimm

un ſproken : Heil weſ den, de up

den Stohl ſitten deiht un bat
Dat 8. Kapitel.

Lamm !

11. Un all de Engel ſtunnen
1. UnasbatLamın dat ſöbente

um den Stohl un um de Ölſten ſtill in den Himmel bi en half
Segel updä, war dat ganz

un um de veer Deerder un fullen Stund. Jeſ. 14, 7. Hab. 2, 20.

pörden Stohl up ehr Angeſicht 2. Un ik ſeeg ſöben Engels, de

un beden GOtt an. Kap. 5 , 11 .

vör GOtt treden un je warn ſöben

12. Un ſproken : Amen , Lof un Baſunen geven .

Ehr un Wiesheit un Dank un
3. Un en anner Engel keem un

Pries un Kraft un Macht wel trä bi den Altar un harr en golden

unſen GOtt, vun Ewigkeit to Rokfatt un em war veel Rokwark

Ewigkeit . Amen ! Kap. 5, 12.
geven, dat he dat geven dä to alle

13. Un een vun de Ölſten ant- Hilligen ehr Gebete up den golden

wort un ſprok to mi : Wokeen Altar vör den Stohl Kap. 5, 8.

ſünd düſſe, de witte Kleeder an 4. Un be Rok pun bat Röker:

hebbt ? Un wo ſünd de her kamen ? | wark vun de Hilligen ehr Gebet

14. Un ik ſprok to em : HErr, gung up vun den Engel ſin Hand

Du weetſt dat . Un he ſprok to vör GOtt.

mi: Dat ſünd düſſe, de kamen 5. Un de Engel nehm dat Rok

ſünd ut grote Bedröfnis un hebbt fattun füll dat mit Füer vun

ehr Kleeder wuſchen un hebbt ehr den Altar un ſchüdd bat up de

Kleeder hell makt in dat Lamm ſin Eer. Un bar keemen Stimmen

Blod. Joh. 21 , 15. Ebr. 9, 14. un Donner un Blitzen un Eerd :

15. Darum ſünd ſe vör Gott beven . Kap. 4 , 5 .

Sin Stohl un deent Em Dag 6. Un de föben Engel mit de

un Nacht in Sin Tempel. Un delſőben Baſunen harrn ſik fardig

up den Stohl ſitten deiht, ward makt to blaſen .

öwer ſe wahnen.
7. Un de eerſte Engel blaſ. Un

16. Se ward nich mehr hungern dar keem en Hagel un Füer mit

noch döſten, de Sünn ward of Blod mengt, de ful up de Eer.

nich up ſe falln , oder en anner | Un de drübde Deel vun de Böm

Hitt . Jef. 49, 10. Pſ. 121 , 6. verbrenn, un all dat gröne Gras

17. Denn bat Lamm merrn in verbrenn.

den Stohl ward ſe höden un na 8. Un de anner Engel blaſ ' . Un

de lebendigen Waterborn hen- I dat weer, as wenn en groten Barg
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in Füer brenn un in de See fahr. 2. Un he ſlot den Born vun

Un de drüdde Deel vun de See den Afgrund up. Un en Rok

war Blod .
ſteeg up ut den Born, as de Rok

9. Un de drübde Deel vun de vun en groten Aven un de Sünn

lebendigen Creaturn in de See war düſter makt un de Luft vun

ſtorp un de drüdde Deel vun de den Rok ut den Born .

Schep war tonicht makt. 3. Un ut den Rok keemen Heu

10. Un de drüdde Engel blaſ. Iſchrecken up de Eer. Un ſe war

Un en grote Steern full dal vun Macht geven, as de Scorpionen

den Himmel ; de brenn as en up de Eer Macht hebbt.

Fa&el un full up den drüdden 4. Un dat war to ſe ſeggt, dat

Deel vun de Waterſtröm un ömer ſe bat Gras oder dat Gröne, oder

de Waterborns. de Böm up de Eer Nicks to nah

11. Un den Steern ſin Nam dä’n , ſonnern blot de Minſchen,

is Wermuth, un dat drübde Deel de GOtt Sin Seegel nich an ehr

war Wermuth. Un veele Min- Vörkopp hebbt. Kap. 7, 8.

ſchen ſtorven vun de Waters, dat 5. Un dat war ſe geven, dat

ſe ſo bitter warn weern. ſe ſe nich dod maken, ſonnern ficf

12. Un de veerte Engel blaſ'. Monat quälen dä’n, un ehr Qual

Un de drüdde Deel vun de Sünn, weer as en Qual vun en Scor

un de drübde Deel vun de Maan pion , wenn he den Minſchen ſti & t.

un de brüdbe Deel vun de Steerns 6. Un in beſülvigen Dag' ward

war drapen, ſo dat ehr drüdde de Minſchen den Dod ſöken un

Deel düſter war un de Dag den nich finn'n, ward begehren to ſtar

drüdden Deel nich ſchienen dă un pen, un de Dod ward för ſe weg

de Nacht ebenſo.
fleegen . Lut. 23, 30.

13. Ún ik ſeeg hen un hör en 7. Un de Heuſchrecken ſünd as

Engel fleegen mitten dörch den de Peer, de in den Krieg utrüſt

Himmel un ſeggen mit grote Stimm: fünd, un up ehr Kopp hebbt je

Wehe, wehe, wehe för de , de up
Kronen as vun Gold un ehr An

de Eer wahnt för de annern geſicht füht ut, as en Miních ſin .

Stimmen vun de Baſunen dun
Joel 2, 4.

de dree Engels, de noch blaſen
8. Un harrn Haar as Fruns

ſchüllt.
Rap. 9. 12. haar un ehr Tähn weern as de

Löwen ehr. Joel 1 , 6 .

Dat 9. Kapitel. 9. Un harrn Panzers as iſern

Panzers un bat Raſſeln vun ehr

1. Un de föfte Engel blaf. Flunken as dat Raſſeln an de
Un ik leeg en Steern Wagen mit veele Peer, de in den

fallen vun den Himmel up de Eer ; Krieg lopt .

un em war de Slötel geven to 10. Un harrn Steerten as de

den Born vun den Afgrund. Scorpionen, un an ehr Steerten

28 *
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Vers 1 .

weern Stacheln , un ehr Macht jut as Slangen un harrn Köpp

weer , de Minſchen fief Monat un mit beſülvigen dän ſe Schaden ,

lang to ſchaden. 20. Un dar bleeven noch Lüd,

11. Un harrn öwer ſik en König, de nich dod makt warn vun düſſe

en Engel ut den Afgrund, den ſin Plagen , noch Buß dän för de

Nam heet up Ebräiſch Abaddon , Warke vun ehr Hann , dat ſe nich

un up Griechiſch hett he den Nam anbeden dä'n de Düvels un de

Apollyon.
golden , ſülvern , iſern , ſteenern

12. Een Weh is öwer, nu kamt un holten Gößen, de weder ſehn,

twee Weh mehr na de.
noch hörn , noch gahn könnt.

13. Un de fößte Engel blaſ . 21. De ofkeen Buß dä’n för ehr
Kap. 16, 11. 21. Pf. 106, 37, 115 , 4. 135 , 15

Un ik hör en Stimm ut de veer
Exen vun den golden Altar vör Mord,Toverie,Horerie un Deeperie.

GOtt, Dat 10. Kapitel.

14. De ſprok to den fößten En

gel, de de Baſun harr : Mak de
1. Un ik ſeeg en annern ſtarken

veer Engel los, de an den groten sal kamen, de weer mit en Wolk
Engel vun den Himmel

Waterſtrom Euphrat faſt bunn'n
antrocken un en Regenbagen up

ſünd .15. Un de veer Engel warn los fin Ropp un ſin Angeſicht as se

Sünn un ſin Föt as de Fier
makt, de redig weern up en Stunn

pielers . Kap. 5, 2. 4 , 8.

un up en Dag un up en Monat

2. Un he harr in ſin Hand en
un vp en Jahr, den drüdden Deel

lütt Bok upſla'n, un he ſett ſin
vun de Minſchen dod to maken .
16. Un de Tall vun de Ritters rechten Fot up de Séé un sen

linken up de Eer ; Rap. 5 , 1 .

weer veel Duſend mal Duſend,
3. Un he ſchreeg mit grote Stimm ,

un ik hör ehr Tal .
ſo as en Löw brüln deiht, un

17. Un in dat Geſicht ſeeg it as he ſchreeg, ſproken ſöben Dunner

alſo de Peer un de darup ſitten ehr Stimmen Jer. 25, 30 .

dä’n , dat ſe harrn fürige , geele |4. Un as de főben Dunner ehr

un ſweveliche Panzers, un de Peer Stimmen ſpraken harrn, wul ik

ehr Köpp weernas de Löwen ſe ſchrieven . Do hör ik en Stimm

ehr un ut ehr Mul gung Füer vun den Himmel to mi ſeggen :

un Rok un Swefel. Verſeegel wat de föben Dunners

18. Vun düſſe dree war de redt hebbt, beſülpigen (driev nich.

drüdde Deel vun de Minſchen Dan . 8. 26. 12, 4. 9.

dod makt, vun dat Füer, vun del 5. Un de Engel , de it ſtahn

Rok, vun de Swefel, de ut ehr ſeeg up de See un up de Eer,

hev ſin Hand up gen Himmel.

19. Denn ehr Macht weer in 1. Moj. 14, 22.

ehr Mund un ehr Steerten ſeegen 6. Un ſwor bi den Lebendigen

Mund gung.



Apenbarung Johannis 10. 11 . 4253

Ber8 2.

dun Ewigkeit to Ewigkeit, de den / dat nich, denn dat is de Heiden

Himmel makt hett un wat darin geven, un de hillige Stadt ward

is un de Eer un wat darin is ſe dalperren twee un veertig Monat .

un de See un wat darin is, dat Kap. 13, 5 .

pun nu af an keen Tied mehr Dat 11. Kapitel.

ſin ſhuu. 5. Moſ. 32, 40.

7. Sonnern in de Dag' vun 3. Un it will min twee Tügen

den ſöbenten Engel ſin Stimm, geven , dat ſe ſchüllt pro

wenn he de Baſun blaſen ward, phezien duſend twee hunnert un

ſchau vollendet warrn GOttes Ger fößtig Dag’, mit Säck andahn.

heemnis, as He Sine Knechte, de
Kap . 12, 6. 14 .

Propheten, verkündigt hett.
4. Düſſe ſünd de twee Ölhöm

Nap. 11 , 15. 1. Cor. 15, 51. un de twee Fackeln, de vör de

8. Un it hören Stimm vun Eer ehrn GOtt ſtahn doht.

den Himmel awermals mit mi
Zach. 4, 3. 11. 14 .

reden un ſeggen : Gah hen, nimm 5. Un wenn jemand ſe beleidigen

bat apen Boť vun den Engel ſin will, ſo geiht Füer ut ehrn Mund

Hand, de up de See un de Eer un vertehrt ehr Fiende, un wenn

ſteiht. Jemand ſe beleidigen will, de mutt

9. Un it gung hen to den Engel up düſſe Art dod makt warrn .

un ſprok to em : Gif mi dat lüttedat lütte 6. Düſſe hebbt Macht, den Himmel

Bok. Un he ſptok to mi: Nimm totoſluten, ſo dat in de Dag vun

dat un ſluk dat öwer , un dat ehr Prophezieung keen Regen kamen

ward di in den Buk fraueln , awer deiht, un hebbt Macht öwer dat

in din Mund ward dat föt weſen Water, datſülvige in Blod to wan

as Honnig. Ezech. 3, 1-3. beln un de Eer mit allerhand Plag'

10. Un ik nehm dat lütte Bok io oft ſe wüllt, to ſla’n .

vun den Engel fin Hand 'un ſlok 1. Kön. 17, 1. 2. Moj. 7 , 19. 20.

dat öwer, un dat weer ſöt in min 7. Un, abenn ſe mnit ehr Prophe

Mund un as ik dat eten harı, zieung to End ſünd, ward dat

Frauel mi dat in min Buk. Deerd, dat ut den Afgrund up

11. Un he ſproť to mi : Du ſtiegen deiht, mit ſe ſtrieden, un

mußt awermals prophezien för ward ſe unnerkriegen un ſe dod

de Völker un Heiden un Spraken maken. Kap. 13, 1. 13, 7 .

un veele Königs. 8. Un ehr Lieknams ward liggen

Kap . 11 v . 1. Un ' mi warup de Strat vun de grote Stadt,

en Rohr geven gliek en Stock un de geiſtlich de Sodoma un Egypten

He ſprok : Stah up un medtGOttes heeten deiht,“ wo uns HErr krü

Tempel 'un den Altar un de, darin zigt is . Kap. 18, 10. lut. 13, 34.

anbeben . 9. Un weke vun de Völker un

2. Awer den Vörhof buten vör Geflechter un Spraken ward ehr

den Tempet (miet rut un medt Lieknams dree Dag’ un en halven
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ſehn un ward nich tolaten , dat ehr | 17. Un ſproken : Wi dankt Di,

Lieknams in de Rul leggt ward . allmächtige GOtt, de du büſt un

10. Un de up de Eer wahnen weerſt un tokünftig büſt, dat Du

deiht, ward ſik öwer ſe freuen un annahm heſt Din grote Kraft un

gut leven un ſik enanner Geſchenke |herrſchen beibſt;

maken , denn düſſe twee Propheten 18. Un de Heiden ſünd tornig

quälten, de up de Eer wahnen dän. un Din Torn is kamen un de

Rap. 8, 13. Tied, de Doden to richten un to

11. Un na de dree un en halven geven Dine Knechte, de Propheten,

Dag ' fohr Levensgeiſt vun Gott un de Hilligen, un de, de Din

in ſe un ſe ſtunnen wedder up ehr Nam fürchten doht, de Lütten un

Föt un grote Angſt keem öwer de, de Groten ehrn Lohn ; un to ver

de e ſehn fän . Lut. 7, 16. darven, de de Eer verdarvt hebbt.

12. Un ſe hörn en grote Stimm
Kap. 6 , 16. 17.

vun den Himmel to ſe ſeggen : 19. Un GOttes Tempel war

Stiegt herup ! Un ſe ſtegen rup updahn in den Himmel un de

in den Himmel in en Work un Arch vun Sin Teſtament war in

ehr Fiende ſeegen dat. Sin Tempel ſehn, un dar keemen

13. Un to deſülvige Stund war | Bliz un Stimmen un Dunner

en grot Eerdbeven, un de teinte un Gerdbeven un en grote Hagel.

Deel vun de Stadt ful un ſöben
Kap. 15, 5.

duſend Minſchen bleven 008 bi Rap . 12 v . 1. Un dar keem

düt Eerdbeven, un de annern warn en grot Teken in den Himmel,

bang un geven Ehr den Himmels- en Wief mit de Sünn bekleedt,

GOtt. un de Maan unner ehr Föt, un

14. Dat anner Weh is ömer, up ehr Kopp en Kron vun twölf

ſüh, dat drüdbe Weh kummt gliek.
Steerns.

2. Un ſe weer ſwanger un ſchreeg

Dat 12. Kapitel.
un weer in Kindesnoth, un harr

grote Qual to gebärn. Mich. 4 , 10.

15 .

Unn de föbente Engel blaſ. 3. Un dar keem en anner Teken

Un bar warn grote in den Himmel, un füh, en grote

Stimmen in den Himmel , de rode Drak, de harr föben Köpp

ſproken : De Welt ehr Rieke ſünd un tein Hörner un up ſin Kopp

unnerbahn warn unſen HErrn un ſöben Kronen .

Sin Chriſtus un He ward regeern 4. Un ſin Steert trock den drüdben

vun Ewigkeit to Ewigkeit. Deel vun de Steerns un (meet

Dan. 2 , 44. 7, 27. ſe up de Eer. Un be Drat trä

16. Un de veerunveertig Duſten ,ſvör dat Wief, de gebärn ſchull,

de vör GOtt up ehr Stohl ſitten up dat he dat Rind upfreten dä,

dän , fulln up ehr Angeſicht un wenn dat to Welt keem .
beden GOtt an.

Kap. 4 , 4. 10. 5. Un ſe brochen Söhn to
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Welt , en lütten Jung, de alle un up de See, denn de Düvel

Heiden höden ſchull mit en iſern kummt to ju dal un is bannig

Staff. Un ehr Kind war weg: vertörnt un weet, dat he nich heel

nahm to GOtt hen un Sin Stohl. veel Tied hett . Pf. 96 , 11 .

B1. 2, 9. 13. Un as de Drak ſehn dä,

6. Un dat Wief flücht in de dat he up de Eer dalſtött weer,

Wüſtenie rin, wo ſe en Ort harr, verfolg he dat Wief, de den lütten

dun GOtt för ſe redig holn, dat Jung gebarn harr. 1. Moj . 3, 15.

ſe dar ernährt war Duſend twee 14. Un dat Wief war twee

Hunnert un fößtig Dag. Flögels geven, as en groten Adler

Matth . 2, 13. Apb. 11 , 3 . ſin , dat ſe na de Wüſtenie hen

7. Un dar fung en Striet an in ( flcegen kunn, na den Ort, wo ſe

den Himmel ; Michael un fin En- ernährt war en Tied lang un

gel ſtreden mit den Draken un twee Tieden un en halve Tied

de Drať ſtredt un ſin Engel, vör de Slang chr Angeſicht.

Dan. 10, 13. 21. 12, 1 . Dan. 7, 25 .

8. Un ſe ſiegten nich, ok weer 15. Un dc Slang ſchot na dat

ehr Stä in den Himmel nich mehr Wief ut ehrn Mund en Water

funn'n. as en Strom, dat he ſe verſupen

9. Un de grote Drak , de ol Sä.

Slang, de Düvel un Satanas 1
16. Awer de Eer hulp dat Wief

heten deiht , de de ganze Welt un ſe dä ehrn Mund up un ver:

derföhrt, war rutſmeten, un warflok den Strom, den de Drak ut

up de Eer ſmeten un ſin Engelſin Mund ſcheeten dä.

war ok barhen ſmeten . Puł. 10, 18.
17. Un de Drať war tornig

Joh. 12, 21. 1. Moj. 3, 1. 14. öwer dat Wief un gung hen, mit

10. Un it hör en grote Stimm de öwrigen vun ehr Samen

de ſprok in den Himmel: Nu is Stried antofangen , de GOttes

bat Heil un de Kraft un bat Gebot holt un dat Tügnis vun

Riek GOtt Sin warn , un de Jeſus Chriſtus hebbt . Kap. 14, 12 .

Macht Chriſtus Sin ; benn 1. Joh. 5 , 10.

unſe Bröder er Ankläger is vers
Dat 13. Kapitel.

ſtött, de ſe verklagt hett Dag un

un Nacht vör GOtt. Rap, 11 , 15,
18. Un ik trä an den Sand

11. Un ſe ſünd em öwer warn vun de Sce,

dörch dat Lamm Sin Blod un Kap . 13 v. 1 . Un ſeeg en

bat Wort vun ehr Tügnis, un Deerd ut de See ſtiegen, dat harr

hebbt ehr Leven nich leef hatt , bet föben Köppun tein Hörns un
an den Dod. Röm . 8 , 37. up ſin Hörns tein Kronen, un

12. Darum freut ju , ji Himmel, up ſin Köpp Namen vun Läſte

un de darin wahnen doht . Weh rungs. Kap. 17, 3. 9. Dan. 7, 7.

öwer de, de up de Eer wahnt . 2. Un dat Deerd, dat ik ſeeg,
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weer as en Parder, un ſin Föt | dod makt warrn . Hier is be

as Barenföt un ſin Mund as en Hilligen ehr Geduld un Glov .

Löw ſin Mund. Un de Drak 1. Moj. 9, 6. Jef. 33, 1. Matth. 26 , 52.

gev em ſin Kraft un ſin Stohl
Offenb. 14, 12.

un grote Macht. 11. Un ik ſecg en anner Deerd

3. Un ik ſeeg een vun ſin Köpp, vun de Eer upſtiegen, dat harr

as weer dat dödlich verwundt, un twee Hörns, as fat Lamm un

de dödliche Wund war heel un ſprok as de Drak.

de ganze Eer wunner fik öwer 12. Un dat deiht Alns, wat

dat Deerd , Rap. 17, 8. dat anner vör em kann , un dat

4. Un beden den Drak an, de dat makt, dat de Eer un de darup

Deerd de Macht gev un beden dat wahnt, anbedt dat eerſte Deerd,

Deerd an ún ſproken: Wokecn den ſin dödliche Wund heel warn

kann fik mit bat Deerd meten ? weer.

Wokeen kann darmit Krieg föhrn ? 13. Un då grote Teken , of dat

5. Un en Mund war em geven he Füer vun den Himmel falun

to reden grote Saken un Gäſte- leet vör de Minſchen . Matth. 24, 24.

rung un war em geven , bat bat 2. Thefl. 2, 9 .

mit em duern idhull tweeunveertig 14. Un verföhrt be, de up de
Maande lang . Eer wahnt mit de Teken, de em

Dan. 7, 8. 11. 11, 36. Offenb. 11 , 2. geden ſünd to dohn vör dat Deerd,

6. Un he dä ſin Mund up to un ſeggt to be, de up de Eer
Läſterung gegen GOtt Sin Nam wahnt, dat ſe dat Deerd en Bild

un Sin Hütt, de in den Himmel maken ſchült, dat de Wund vun

wahnen deiht .
dat Swerðt harr un lebendig warn

7. Un war em geven mit de weer . 5. Moj. 13, 1.

Hilligen to ſtrieben un ſe unner
15. Un bat war em geven ,

to kriegen. Un em war geven dat he dat Deerb ſin Bild

Macht öwer alle Geflechter un den Geiſt gev, ſo dat den Deerð

Spraken un Heiden. ſin Bild reden dä ; un dat dat

Kap. 11, 7. Dan. 7, 21 . maken dä, dat de nich den Deerd

8. Un au, d . up de Eer wahnen ſin Bild anbeden dä’n, dod makt

dän, beden em an, de ehr Nams warn.

nich ichreven ſünd in dat Levens- 16 Un broch farbig, dat he all

bok vun dat Lamm, dat ſlacht is toſamen, Lütt un Grot, Rick un

vun de Welt ehr Anfang. Arm , de Frien un Knechte, en

Kap . 8, 13. 12, 12. Phil. 4, 3. Maalteken gev an ehr rechte Hand

9. Wokeen Dhrn hett, de hör to . oder an ehr Vörkopp. kap. 19, 20 .

10. Wenn Een in dat Gefängnis ! 17. So dat Nüms kopen oder

föhrt, de ward in dat Gefängnis verkopen kann, wenn he nich bat

kamen, wenn Een mit dat Swerdt Deerd ſin Maalteken, oder ſin Nam ,

dod makt, de mutt mit dat Swerdt oder de Tall vun ſin Nam hett.
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1 .

18. Hier is Wiesheit. Wokeen | 7. Un ſprok mit grote Stimm :

Verſtand hett, de mag öwer dat Fürcht GOtt un gevt Em de Ehr,

Deerd ſin Tall nadenken, un dat denn de Tied vun Sin Gericht

is en Miních ſin Tall, denn ſin is kamen, un bedt an den, de makt

Tal is föß hunnert un ſöß un hett Himmel un Eer un de See

fößtig. Kap. 17, 9. 15 , 2. un be Waterborns .

5. Moſ . 32, 3. Apoſt. 14, 15.

Dat 14. Kapitel. 8. Un en anner Engel folg na

un ſprok: Se is fuln , ſe is fulln,

U"n it ſeeg en Lamm ſtahn Babylon, de grote Stadt, denn

up den Barg Zion un lie hett mit den Wien vun ehr

mit em hunnert un veer un veertig | Horerie alle Heiden to drinken geven.

Duſend, de harrn ſin Vader ſin 9. Un de drüdde Engel folg

Nam an ehr Vörkopp.
düſſen na un ſprok mit grote Stimm:

2. Un hör en Stimm vun den Wenn jemand dat Deerd anbeden

Himmel as vun en grot Water deiht un ſin Bild un nimmt dat
un as en Stimm vun en groten Máalteken an ſin Vörkopp oder

Dunner, un de Stimm, de ik hör, an ſin Hand,

weer as vun de Harpenſpeler, de 10. De warð vun den Wien

up ehr Harpen ſpelen doht.
vun GOtt Sin Torn drinken , de

Rap. 1 , 15.

inſchenkt is un unvermiſcht in den

3. Un ſungen en nie Leed vör Relch vun Sin Torn, un warð

den Stohl un vör de veer Deerder quält warrn mit Füer un Swefel

un de Ölſten, un Nüms kunn pör de billigen Engel un vör dat

dat leed lehrn , as blotde hunnert Lamm ; Rap.16, 19. Jef. 51 , 22. 23.

veer un veertig Duſend, de kofft 3er. 26, 16. BR. 60, 5. Offenb. 19, 20.

ſünd vun de Eer.
11. Un de Rok vun ehr Qual

4. Düſſe ſünd de, de mit Fruens ſik warð upſtiegen vun Ewigkeit to

nich unreinmakthebbt,denn ſe ſünd Ewigkeit, un ſe hebbt keen Ruh

Jungfruen un folgt dat Lamm Dag un Nacht, dé dat Deerd an

na, wo dat hengeiht. Düſſe ſündbedt hebbt un ſin Bild, un wenn

kofft ut de Minſchen to Eerſtlings Jemand dat Maalteken vun fin

för GOtt un dat Lamm. Kap. 5, 9. Nam annahmen hett . Rap. 19, 3.

5. Un in ehrn Mund is nids 12. Hier is Geduld vun de

Falſches funn ' , denn ſe ſünd un - Hilligen , hier ſünd, de GOtt Sin

ſträflich vör GOtt Sin Stohl . Gebote un de Glovan Jeſus

6. Un ik reeg en Engel flegen holn doht . Kap. 13, 10. 12, 17.

merrn därch den Himmel, de harr 13. Un ik hör en Stimm vun

en ewig Evangelium to verkündigen den Himmel to mi ſeggen : „ Schriev:

för de, de up de Eer ſitt un Selig ſünd de Doden, de in den

wahnt , un för alle Heiden un HErrn ſtarven doht , vun nu an.

Geflechter un Spraken un Völker. IIa, de GEiſt ſpridt , dat ſe ruhn
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pun

doht vun ehr Arbeit, denn ehr Dat 15. Kapitel.

Warke folgt ſe na. " 1 .

U "( n ik leeg en anner Teken
Kap. 12, 10. Ebr. 4, 10.

in den Himmel, dat weer

14. Un ik ſeeg hen un ſüb, en grot un wunderſam : föben Engel

witte Wolk un up de Wolk Een de harrn de lekten ſöben Plagen,

ſitten, de weer as en Minſchen- denn mit deſülvigen is GOtt Sin

föhn , de harr en golden Kron up Torn to End .
Kap. 22, 1. 3.

ſin Kopp un inſin Hand en
2. Un iť ſeeg wat as en See

ſcharpe Leeh.
vun Glas mit Füer mengt un de

Kap. 1, 13. Ezech. 1 , 26. Dan. 7, 13. den Sieg beholn harrn ömer dat

15. Un en anner Engel gung Deerd un ſin Bild un ſin Maal

ut den Tempel un ſchreeg mit teken un de Tall vun ſin Nam,

ſtarke Stimm den an, de up de un ſe ſtunn'an de See vun

Wolt ſeet : Sla' an mit din Leeh Glas un harrn GOtt Sin Harpen.

un aarn, denn de Tied to aarnen
Kap. 4, 6 .

is kamen, denn de Aarn pun be
3. Un ſungen dat Leed

Ear is drög warn. Matth. 13, 39. Moſes, GOtt Sin Knecht, un dat

16. Un de up de Wolk ſeet, ſlog leed vun dat Lamin un ſproken :

mit ſin Leeh an de Eer, un de Grot un wunderſam ſünd Din

Eer war afaarnt.
Wark, HErr, allmächtige GOtt,

17. Un en anner Engel gung gerecht un wahrhaftig ſünd din

ut den Tempel in den Himmel, Weg', Du, de Hilligen ehr König.

de harr ok en ſcharp Melſ. 2. Moj. 15, 1. 5. Mol. 32, 1 .

18. Un en anner Engel gung 4. Wokeen ſchall Di nich fürchten,

ut den Altar, de harr Macht öwer HErr, un Din Nam prieſen ?

dat Füer un reep mit grot Ge- Denn Du alleen büſt hillig. Denn

ſchrie to den, de dat ſcharpe Meſi alle Heiden ward kamen un an

harr un ſprok: Sla' an mit dat beden dör Di , denn Din Drs

ſcharpe Meff un ſnie de Druven beels ſünd apenbar warn.

af up de Eer, denn ehr Beern
Jer. 10, 7.

ſünd riep. Joel. 3, 18. 5. Darna ſeeg ik hen un ſüh ,

19. Un de Engel ſlog an mit dar war updahn de Tempel vun

ſin Meff an de Eer , un ſned de Hütt vun dat Tügnis in den

de Wiendrupen vun de Eer, un Himmel. Kap. 11 , 19.

ſmeet ſe in de grote Wienpreſt | 6. Un ut den Tempel gungen

vun GOtt Sin Torn. de ſöben Engel, de de ſöben Pla

20. Un de Wienpreſſ' war buten gen harrn, andahn mit rein hell

vör de Stadt perrt un dat Blod Linnen un um ehr Boſt golden

leep vun de Wienprefi' bet an de Görtels . Kap. 1, 13 .

Pcer ehr Töm dördh buſend föß . 7. Un een vun de veer Deerder

hunnert Stadien. gev de ſöben Engel ſöben golden

3ef. 63, 3. Klagel. 1, 15. Schalen vull pun GOtt, de leven
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deiht vun Ewigkeit to Ewigkeit, allmächtige GOtt, Din Gerichte

Sin Corn . ſünd wahrhaftig un gerecht.

8. Un de Tempel war vull
Kap. 19, 2 .

vun Rok vuu GOtt Sin Herrlich 8. Un de veerte Engel got ut

keit un vun Sin Kraft; un Nüms fin Schal in de Sünn un ward

kunn in den Tempel gahn, betem geven , de Minſchen heet to

dat de ſöben Plagen vun de ſöben maken mit Füer.

Engel to End weern. Jeſ. 6 , 4. 9. Un de Minſchen warn heet

vun de grote Hittun läſterten

Dat 16. Kapitel. GOtt Sin Nam, de Macht hett

öwer düſſe Plagen, un dän keen

1. Un it hör en groteStimm Buß, Em de Ehr to geven.
ut den Tempel, de ſprok Kap . 136. 9, 20, 21.

to de ſöben Engel : Gaht hen un 10. Un de föfte Engel got fin

geet ut de Schalen mit GOtt Sin Schal ut up dat Deerd ſin Stohl.

Torn öwer de Eer. Kap. 15, 7 . Un ſin Riel ward verdüſtert un

2. Un de Eerſte gung hen un fe beten ehr Tungen vör Wehdag’.

got ſin Schal ut up de Eer. Un 11. Un läſterten GOtt in den

do kregen de Minſchen , de dat Himmel wegen ehr Wehdag' un

Maalteken vun dat Deerd harın ehr Geſwürn un dän keen Buß

un ſin . Bild anbeden dän en bös vör ehr Werk. Kap. 9 , 20.

arg Geſwür. 2. Mof. 9, 10. 11. 12. Un de fößte Engel got ſin

3. Un de anner Engel got ut Schal up den groten Waterſtrom

ſin Schal in de Sec. ' n dat Euphrat un dat Water drög up,

war to Blod as vun en Doden, up dat de Weg för de Königs

un al dat leven ſtorv in de Sec. vun de Sünn ehrn Upgang far

dig war. Jeſ . 11. 15. 16.

4. Un de drüdde Engel got ut
13. Un ik leeg ut den Drak ſin

ſin Schal in de Waterſtröm un Mund un ut dat Deerd ſin Mund

in de Waterborns. Un ſe warn un ut den falſchen Propheten ſin

to Blod.
Mund dree unreine Geiſter gahn,

5. Un ik hör den Engel vun de de ſeegen ut as Poggen .

Waters ſeggen : HErr, Du büſtHErr, Du büſt 14. Un ſünd Geiſter vun Düvels,

gerecht, de dar is un de dar weer de doht Teken un gaht ut to de

un billig, dat Du ſo ordelt beſt; Königs up de Eer un up den

Bi. 119, 187. ganzen Weltkreis , ſe toſamen to

6. Denn ſe hebbt dat Blod vun baln för den Striet up GOtt den

de Hilligen un de Propheten ver- Almächtigen Sin groten Dag.

gaten , un Blod heſt Du ſe to Kap. 13, 13. Matth. 24, 24. 2. Thelf.2, 9.

drinken geven, denn ſe verdeent dat . 15. Süh, ik kam as en Deef.

7. Un ik hör: en annern Engel Selig is, de waken deiht un ſin

vun den Altar ſeggen : ja, Err,| Kleeder faſt hollt, dat he nich nakt
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to gahn brukt un man ſin Schann wahnen doht, un dun warn ſünd

ſehn deiht . 1. Theff. 5, 2. vun de Wien vun ehr Horerie.

2. Cor . 6. 3.
Kap. 14, 8 .

16. Un he hett ſe tohop brocht| 3. Un he broch mi in'n Geiſt

up een Stä, de heet up Ebräiſch in de Wüſtenie. Un ik ſeeg dat

Harmageddon. Wief ſitten up en idarlachroth

17. Un de ſöbente Engel got ut Deerd, dat weer vull vun Namen

ſin Schal in de Luft. Un dar vun Läſterung un barr föben

keem en Stimm vun den Himmel Köpp un tein Hörns . Matth. 4 , 1 .

ut den Stohl, de ſprok: Dat is
4. Un dat Wief weet antrocken

geſchehn.
mit Purpur un Scharlach un ömer

18. Un dar keemen Stimmen

un Dunners un Bliß un en grote Parlen un harr en golden Beker
güllt mit Gold un Edelſteen un

Eerdbeven, ſo en asnichweſtis, in de Hand, vul vun Gruel un

ſiet Minjthen up de Eerweſt ſünd, Unreinheit vun ehr Horerie
.ſo grot weer dat Eerdbeven.

Kap. 4, 5.
Kap. 18, 16. Jer. 51 , 7.

19. Un ut de grote Stadt warn 5. Un an chr Steern ſchreven den

dree Deel un de Heiden ehr Städ Nam , dat Geheemnis, de grote

fullen um. Un GOtt dach an Ba- Babylon, de Moder to de Horerie

bylon, de grote, ehr den Kelch mit un alle Gruels up de Eer.

den Wien vun Sin grimmigen 2. Theff. 2, 7. Offb. 14, 8. 16,19. 18, 2. 9. 16.

Torn to geven .
6. Un ik ſeeg dat Wief, drunken

Kap . 14, 10.
vun de Hilligen ehr Blod un vun

20. Un alle Inſeln flüchten weg JEſus Sin Tügen ehr Blod. Un

un teen Barg weer mehr to ſehn. it verwunner mi heel, as iť ic

Kap. 6 , 14.
fehn dä. Kap. 18, 24 .

21. Un en grote Hagel, centner

ſwar, full vun den Himmel up
7. Un de Engel ſprok to mi :

de Meinſchen, un de Minichen Tä- Warum verwunnerſt du di ? Je

ſterten GOtt wegen de Plag vun
will di ſeggen dat Geheemnis vun

den Hagel, denn fin Plag is heel dat Wief un vun dat Deerd, dat

ſe driggt un hett föben Köpp un
grot .

tein Hörns.

Dat 17. Kapitel.
8. Dat Deerd , wat Du ſehn

1 . ' n dar kecm een vun de heſt, is weſt, un is nich un ward

ſöben Engel, de de ſöben wedderkamen ut den Afgrund un

Schalen harrn, rä' mit mi un ſprok ward fahrn in de Verdammnis,

to mi: Kumm , ik will di wieſen un ward fik wuunern de up de

dat Ordeel öwer de grote Hor, Eer wahnt, (de eht Namen nich

de up veele Water ſitten deiht ; ſchreven ſtaht in dat Bok vun dat

2. Mit weke hort hebbt deKönigs Leven vun de Welt ehrn An

up de Eer un de up de Eer | fang ,) wenn ſe feht dat Deerd,

U "
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dat dat weſt is un nidh is , ob- | maken un nakt, un ward ehr Fleeſch

gliek dat doch is . Rap. 11 , 7. 18,3. eten un warð ſe mit Füer ver

Kap. 8, 5. 20, 12, 15. 22, 19. 2. Moj. 82, 82. brenn' . Kap. 18, 18.

Dan . 12, 1. Phil. 4, 3.
17. Denn GOtt hett ſe dat in

9. Un hier is de Sinn , de ehr Hart geven, to dohn na ſin

Wiesheit hett. De föben Köpp Sinn, un na een un denſülvigen

ſünd ſöben Bargen, up de de Fru Sinn to dohn un to geven ehr

ſitt, un ſünd föben Königs. Kiek an dat Deerd, bet dat Gott

Stap. 13, 18. 13, 1 . Sin Wör' vullbrocht fünd.

10. Fief fünd fuln, un een is, 18. Un dat Wief, dat du ſehn heſt,

un de anner is noch nich kamen ; is de grote Stadt, de de Herrſchaft

un wenn he kummt, mutt he en hett öwer de Königs up de Eer.

lütte Wiel blieven .

11. Un dat Deerd, dat weſt is
Dat 18. Kapitel.

un nich is, dat is de acht, un is 1 .

Un
' n barna ſeeg ik en annern

vun de ſõben un fahrt in de
Engel dal vun den Him

Verdammnis.

mel fahrn , de harr en grote Macht,

12. Un de tein Hörns, de du un de Eer war hell vun jin Klar

ſehr heſt, bat ſünd tein Königs, heit ;

de dat Riek noch nich kregen hebbt, 2. Un ſcreeg ut Macht mit

awer as Königs ward ſe en Tied grote Stimm, un ſprok : Se is

lang Macht kriegen mit dat Deerd., fulln, ſe is fulln , Babylon, de

Kap. 13, 1. Dan. 7, 20. 24.
grote, un en Hüfung för de Düvels

13. Düſſe hebbt een Meenung warn un en Gefängnis för alle

un ward ehr Kraft un Macht dat unreine Geiſter un verhaßte Vageln.

Aup. 14, 8. Jef. 21. 9. Jer. 51 ,

14. Düſſe ward ſtrieden mit dat Jeſ. 18. 21. 84, 11. 18. 3er. 50, 3. 39, 40.

Lamm, un dat Lamm ward fel. 3. Denn vun den Wien vun ehr

unnerkriegen, denn dat is en Herrſchändliche Horeriehebbt alle Heiden

öwer alle Herren, un en König drunken, un de Königsup de Eer

öwer alle Königs, un mit Em hebbt mit ehr Horerie dreven, un

de Beropnen, un de Utwählten , ehr Koplüd fünd riek warn vun

un de Glövigen.
ehr grote Wolluſt.

Jer. 61 , 7. Nehem . 3, 4.

15. Un he ſprok to mi : De
4. Un ik hör en anner Stimm

Water, de du ſehn heſt, wo de vun den Himmel, de ſprok : Gaht

Hor ſitt, ſünd Völker,un Schaaren, rut vun ehr min Volk, dat ji nich

un Heiden un Spraken.
Deel hebbt an ehr Sünden, up

Jeſ. 8, 7. 3er. 47, 2.
dat ji nich wat vun ehr Plagen

16. Un de tein Hörns, de du afkriegt. Yeſ. 48, 20. 52, 11 .

ſehn heſt up dat Deerd, de ward 3er. 50, 8. 51 , 6. 45.

de Hor haſſen un warð ſe wüſt 5. Denn ehr Sünden ređt bet

Deerd geven . 8.
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an den Himmel un GOtt denkt allerhand Saken vun köſtlich Holt

an ehr ungerechte Daht. un vun Erz un dun Iſen un vun

9. Betalt ehr, as ſe ju betalt Marmor, Ezech. 27, 12. 13. 22.

hett un doht dat duppelt na chr 13. Un Raneel, un Rökermark

Warke, un mit den Kelch , womit un Salven un Wichrok, un Wien

ſe ju inſchenkt hett, ſchenkt ehrſun Öl un Fienmehl un Weeten un

duppelt in . Veh un Schap un Peer un Wagen

4. Moj. 25, 17. 3er. 50, 15. 29 . un Liever un Scelen vun Minſden.

7. So veel as ſe ſik ſülvſt hoch 14. Un dat Obſt, an dat din

makt hett un üppig levt hebbt, Seel ehr Luſt harr, is vun di

ſo veel Qual un leed ſchenkt ehr weken, un Aüns, wat vullkamen

in . Denn ſe ſprickt in chr Harten : un herrlich is , is vun di weken,

Il ſitt un bün en Königin un un du warrſt all bat nich mehr

warr teen Wetfru weſen un bruk finn '.

keen Truer to drägen .
15. De Koplüd vun ſon Waar,

Jer. 50, 29. Jeſ. 47 7, 8. de vun ehr riek warn ſind, ward

8. Darum ward ehr Plagen up vun wieden ſtahn ut Furcht vor ehr

Een Dag kamen : Dod, Truer un Qual, weenen un klagen.

Hunger, mit Füer ward ſe ver Jeſ. 50, 13. 46 .

brennt warrn . Denn ſtark is GOtt
16. Un ſeggen : Web, weủ öwer

de HErr, de ſe richten ward. de grote Stadt, de bekledt weer

Jef. 47, 9. Jer. 50 , 31. Offenb. 17, 16. mit Sied un Purpur un Scharlach,

9. Un de Könige up de Eer un öwergoldt weer mit Gold un

warð öwer ehr weenen un klagen, Edelſteen un Parlen.

de mit ehr hortun üppig levt 17. Denn in een Stund is all

hebbt, wenn ſe den Rok vun chrn de Riekdom tonicht makt. Un alle

Brand ſehn ward . Kap. 2, 22. 17, 2. Stüerlüd un alle Matroſen un

10. Un warð vun wieden ſtahn Schippslüd un de up de See arbeidt,

ut Furcht vör ehr Qual un ſpreken : ſtunn' vun wieden.

Weh , weh, de grote Stadt Babylon, 3ef. 23, 14. Ezech. 27, 27.

de ſtarke Stadt ! Up een Stund
18. Un ſchreegen, as ſe den Rok

is din Gericht kamen. vun ehr Brand ſehn dän un ſproken :

Rap. 14 , 8. Jef. 21 , 9. Jer. 51 , 18. Wokeen kann fik mit de grote

11. Un de Koplüd up de Eer Stadt verglieken ? Jef. 34, 10.

ward weenen un trurig weſen bi 19. Un ſe lä'nlä'n Eer up ehr

ſit fülbſt, dat Nümsehr Waar Köppun ſchreegen, weenten un

mehr kopen will, Ezech. 27, 36.
klagten, un ſproken : Weh, weh,

12. De Waar vun Gold un de grote Stadt, in weke rief warn

Sülver un Edelſteen un de Parlen ſünd Ade, de Scheep up de See

un de Sied un Purpur un Scharlach barrn, vun ehr Waar. Denn in

un allerhand Thujaholt un aller= | een Stund is ſe tonicht makt.

hand Gefäß vun Elfenbeen, un 3of. 7, 6. Hiob 2 , 12.
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20. Freu di ömer ſe, Himmel, 2. Denn wahrhaftig un gerecht

un ji hillige Apoſtels un Pro- ſünd Sin Gerichte, dat He de

pheten , denn Gott hett ju Ordelgrote Hor verordelt hett, weke de

an ehr richt. Jej. 44, 23. 49, 13. Eer mit ehr Horerie verdarvt un

Per. 51 , 48.
hett Sin Knechte ehr Blod vun

21. Un en ſtarker Engel nehmehr Hand förrert.
Kap. 16 , 7 .

en groten Steen as en Möbl- Fer. 51, 25. Bl. 9, 18. Joel 3, 26 .

ſteen up, ſmeet em in de See un
3. Un ſproken tom tweten Mal :

ſprok : So ward mit en Wurf de Hallelujah! Un de Rok geiht up

grote Stadt Babylon henſmeten
ewiglich. Jef. 34, 10.

un nich mehr funn' warrn.
4. Un de veer un twintig Ölſten

Jer. 51, 63. 64.

22. Un de Sängers, de Saiten- un de veer Deerder fulln dal un

ſpelers, de Flötenſpelers un Baſun- beden GOtt an , de up den Stohl

blaſers ehr Stimm ſchall nich ſitten dä un ſproken : Amen, Halle

mehr in di hört warrn, un keen
lujah ! Pſ. 106 , 48.

Handwarksmann vun irgend en
5. Un en Stimm feem vun den

Handwark ſchall mehr in di funn' Stohl : Lavt unſen GOtt, al Sine

warrn un de Stimm vun de Möht Knechte un de Em fürcht, beide,

ſchall nich mehr in di hört warrn; | Lütte un Grote.
3ef. 24, 8. Ezech. 26 , 18. 6. Un ik hör de Stimm vun

23. Un dat licht vun de Lücht en grote Schaar, as weer dat

ſhall nich mehr in di ſchienen, de Stimm vun grote Waters, un

un den Brüdigam un de Brut de Stimm vun ſtarken Dunner,

ehr Stimm ſchall nich mehr in dil de ſproken : Hallelujah! Denn de

hört warrn , denn din Koplüd , allmächtige GOtt hett dat Riek

weern Fürſten up de Eer, denn innahmen .
Kap. 11. 15 .

dörch din Toverie ſünd verirrt 7. Lat uns freuen un fröhlich

warn alle Heiden. Jer. 7, 84. 16, 9. jien un Em de Ehr geven, denn

25 , 10. Jef. 23, 8.

24. Un de Propheten in de dat Lamm Sin Hochtied is kamen

Hilligen ehr Blod is in ehr funn” un Sin Brut hett fik redig makt.

B1. 118, 24. Matth. 22, 2 , 25, 10.
warn, un all de ehr, de up de Eer

umbrocht ſünd.
8. Un dat war ehr geven, fik to

Kap. 17, 6.

Matth. 23, 35. 37. kleden mit reine un ſchöne Sied

(De Sied awer is de Hilligen ehr

Dat 19. Kapitel. Gerechtigkeit) BI . 45, 14. 15 .

1 .

Darn
arna hör ik en Stimm 9. Un he ſprok to mi : Schriev :

vun grote Schaaren in Selig ſünd, de to dat Lamm Sin

den Himmel, de ſproken: Halles Abendmahl beropen ſünd. Un he

lujah ! Heil un Pries , Ehr un prok to mi: Dütſünd wahrhaftige

Kraft för GOtt, unſen HErrn ! Wör vun GOtt. Lut . 14, 16.

Kap. 11 , 16. 10. Un ik ful dal vör ſin Föt,
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em antobeden . Un he ſprok : Süh | fleegen doht : Kamt un verſammelt

to, doh dat nich , ik bün din Mit- ju to den groten GOtt Sin Abend

knecht un Een vun din Bröder mahl, Ezech. 39, 4. 17.

un vun de , de dat Tügnis vun 18. Dat ji eten ſchüllt dat Fleeſch

JEſus hebbt. GOtt chaſt du vun de Königs un de Hauptlüd

anbeden ! (Dat Tügnis vun JEſus un bat Fleeſch vun de Starken ,

awer is de Geiſt vun de Prophe- un vun de Peer un vuu de, de

zieung) . Apoſt. 10, 25. 26. darup ſitten doht, un dat Fleeſch

11. Un ik ſeeg den Himmel up vun alle Frie un Knechte un vun

makt, un ſüb, en witt Perd, un de Lütten un vun de Groten .

de Sarup ſitten dä, de heet tru Jeſ. 49, 26 .

un wahrhaftig un richt un ſtritt 19. Un ik ſeeg dat Deerd un

mit Gerechtigkeit. Kap . 6, 2 . de Königs up de Eer un ehr

12. Un Sin Ogen ſünd as en Heere verſammelt, Striet to holn

Füerflamm un up Sin Kopp veele mit den, de up dat Peerd ſitten

Kronen un harr en Nam ſchreven, dä un mit Sin Heer.

den Nüms weten dä, as he ſülvſt. 20. Un dat Deerd war grepen

Kap. 1 , 14 un mit em de falſche Prophet, de

13. Un harr en Kleed an , dat de Teken vör em dä, dörch weke

weer mit Blod beſprengt, un Sin be verföhrn dä, de dat Deerd ſin

Nam is GOttes Wort. Maalteken nehmen unde dat Deerd

1. Moj. 49, 11. Jeſ. 63, 1. Joh. 1 , 1.ſin Bild anbeden : lebendig warn de

14. Un dat Heer in den Himmel beiden in den fürigen Pohl ſmeten,

folg Em na up witte Peer, kleedt de mit Swefel brenn.

mit witte, reine Sied an. Kap. 4, 4. Kap. 13, 1. 5. 20, 10. Jeſ. 30 , 33 .

15. Un ut Sin Mund gung en
Dan. 7 , 11. 26.

21. Un be Annern warn dod
ſcharp Swerdt , dat He darmit

de Heiden ſlog, un He warð ſe makt mit dat Swerdt vun den,

regeern mit den iſern Staff. Un de up dat Peerð ſitten dä, dat

He perrt de Wienpreſſ' mit den ut Sin Mund gung un al de

Wien vun den allmächtigen GOtt Vageln warn ſatt vun ehr Fleeſch.

Sin grimmigen Torn. Pf. 2, 9 .

Dat 20. Kapitel.
Jeſ. 63, 3 .

16. Un helt en Nam jørepen 1. Unik leeg en Engel vun
up Sin Kleed un up Sin Hüft,

den Himmelfahrn , de
de hect : En König öwer alle Kö

nigs un en HErr öwer alle Herren ! un en grote Red in Sin Hand,
harr den Slötel to den Afgrund

Kap. 17, 14. 1. Tim. 6, 15.
stap. I , 18 ,

17. Un ik jeeg en Engel in de 2. Un he grep de Drak, de ol

Sünn ſtahn un he ſcreeg mit Slang, weke is de Düvel un de

grote Stimm, un ſprok to all de Satan un bunn em duſend Jahr,

Vageln , de unner den Himmel Kap. 12, 9 .
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3. Un ſmeet em in den Afgrund, ( vun GOtt ut den Himmel un

un ſlot em in, un ſett ſin Seegel vertehr ſe. Ezech. 38, 22. 39, 6.

darup, dat he nich mehr verföhrn 10. Un de Düvel, de ſe ver

ſchul de Heiden, bet dat duſend föhrn dä, war ſmeten in den fürigen

Jahr hen weern , un barna mutt Pohl un Swefel, wo dat Deerd

he los warrn en korte Tied. un de falſche Prophet weer, un

4. Un ik ſeeg Stöhl, un ſe ſetten war pienigt Dag un Nacht, vur:

ſit darup, un ſe war geven dat Ewigkeit to Ewigkeit.

Gericht; un de Seelen vun de, Kap. 19, 20, 14, 10. 11 .

be de Ropp afſla'n weer wegen 11. Un ik jeeg en groten witten

dat Tügnis vun JEſus un wegen Stohl un den, de barup ſitten

dat Wort dun GOtt, un de nich dä, vör den ſin Angeſicht flüch de

anbedt harın dat Deerd noch ſin Himmel un de Eer un ehr war

Bild un nich nahmen harrn ſin teen Stell laten .

Maalteken an ehr Vörkopp un up 12. Un ik leeg de Doden, lütte

ehr Hand ; düſſe levten un regeerten un grote, vör GOtt ſtahn : un

mit Chriſtus duſend Jahr . de Böker warn upmaktun en

Dan. 7, 9. 22. 27. Matth. 19, 28 . anner Bok war upſla'n, wat dat

5. De annern Doden awer warn Bok vun dat leven is . Un be

nich wedder lebendig, bet dat du: Doden warn richt na dat, wat in

ſend Jahr vörbi weern . Dit is de Böker ſchreven weer, un na de

de eerſte Uperſtahung. Jef. 26, 14. Warte.
Kap. 3, 5. Phil. 4, 3 .

6. Selig is de un hillig, de 13. Un de See gev de Doden,

Deel hett an de eerſte Uperſtabung, de darin weern , un de Dod un

öwer de hett de anner Dod keen bat Dodenriek gev de Doden, de

Macht, ſonnern ſe ward . GOtt darin weern , un ſe warn richt,

un Chriſtus Sin Preſters weſen Iedereen na ſin Warke. Jef. 26 ,19.

un mit Em regeern duſend Jahr. 14. Un de Dod un dat Doden

Rap. 5, 10. riek warn in den fürigen Pohl

7. Un wenn duſend Jahr vörbi ſmeten. Dat is de anner Dod.

ſünd, ward de Satan los kamen Rap 6, 8. 1. Cor. 15 , 26. 54 55.

ut ſin Gefängnis. 15. Un wenn Een funn' war,

8. Un ward utgahn to verföhrn be in dat Bok vun dat Leven

de Heiden in de Eer ehr veer nich anſchreven weer, de war in

Eden, den Gog un Magog, um den fürigen Pohlſmeten. Matth. 25,41 .

ſe toſamen to bringen to Striet,

un ehr Tal is as de Sand an Dat 21. Kapitel.

be See. Ezech. 38, 2. 1. Matt. 11 , 1 .

1 . n ik ſeeg en nien Himmel
9. Un ſe trocken herup öwer de un en nie Eer. Denn

platte Eer un umringten de Hil- de eerſte Himmel un de eerſte Eer

ligen ehr Heerlager un de leeve
vergung, un de See is nich mehr.

Stadt. Un do full dat Füer Jeſ. 65, 17. 66, 22. 2. Pet. 3, 13.

tU
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2. Unik, Johannes , ſeeg delun Swefel brennen deiht: un düt

hillige Stadt, dat nie Jeruſalem , is de anner Dod . Kap. 22, 15.

vun GOtt ut den Himmel dal 9. Un een vun de föben Engels,

fahrn , torecht makt as en Brut, de, weke de föben Schalen mit de

de fik för ehrn Mann ſmückt. legten föben Plagen heeln , keem

Gal. 4 , 26. to mi hen , un rä’mit mi un

3. Un hör en Stimm vun den ſprok : Kumm, ik wil di dat Wief

Stohl, de ſprok: Seht dar, en wieſen, dat lamm Sin Brut.
Kap. 16. 1. 6. 7. 19, 7.

Hütt för GOtt bi de Minſchen,

un He ward bi ſe wahnen un ſe
10. Un föhr mi in'n Geiſt hen

ward Sin Volk' weſen, un Heup en groten un hogen Barg un

Sülbſt
, Gott, mit ſe mard en wief mi de grote Stadt, dat

GOttweſen ;2.Cor. 6, 16. Ezech.37,27.billige Jeruſalem , as ſe dal fohr

ut den Himmel vun GOtt.
4. Un GOtt ward afwiſchen alle Ezech. 40, 2 .

Thranen vun ehr Ogen, un bar 11. Un harr de Herrlichkeit vun

ward keen Dod mehr weſen, noch GOtt un ehr Licht weer as de

Truer, noch Geſchrigg, noch Wehdag' alleredelſte Steen, en hellen Jaspis ;

ward mehr weſen, denn dat Eerſte
Ezech. 48, 35 .

is pörbi.
12. Un harr grote un hoge

Kap. 7, 17. Jef. 35, 10.

5. Un de up den Stohl ſitten
Muern un harr twölf Dohrn , un

dä, ſprok : Süh, ik mat Aung up de Dohrn twölf Engels un

nie. Un Heſprict to mi:Schriev, Namen fchreven, weke ſünd de

denn düſje Wör' ſünd wahrhaftig twölf Geflechter vun de Kinner
Israel.

un gewiß.

Ezech. 48, 31 .

Kap. 4, 2. 9.6, 1 .

13. Vun Dſten dree Dohrn, vun

6. Un He ſprok to mi: Nu is Norden dree Dohrn, vun Süden

dat fardig. Ik bün dat A un dree Dobrn , vun Weſten dree

dat D, de Anfang un bat End.
Dohrn.

Ik wil den Döſtigen vun den 14. Un de Muer pun de Stadt

Born mit lebendig Water umſunſt barr twölf Fundaments un in de

geven . Kap. 1 , 8. 30h. 4, 14 .
fülvigen de Namen vun bat Lainm

7. Wokeen öwerwinnen deiht, de Sin twölf Apoſtels. Eph. 2. 20.

ward dat Alns arven , un ik warr 15. Un be mit mi rä' , harr

ſin GOtt weſen, un he ward min en golden Rohr, dat he de Stadt

Söhn fien . Rap. 2, 26. 28. utmeten ſchul, un ehr Dohrn un

Zach. 8, 8. Ebr. 8, 10. Muern . Ezech. 40, 3.

8. De Verzagten awer, un de 16. Un be Stadt liggt in en

Unglövigen un de Gruligen un Veereck un is ebenſo lang as breet .

de Dodſlägers un de Horers un un he meet mit Sat Rohr up

de Toverers, un de Afgöttiſchen twölf buſend Stadien. De Läng

un alle Lögners ehr Deel ward un de Breed un de Hög vun de

ſien in den Pohl, de mit Füer Stadt ſünd all gliek.
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weer.

17. Un he meet ehr Muern, toſlaten bi Dag, denn bar ward

bunnert un veer un veertig Elen, keen Nacht weſen.

na sat Maat vun en Minſchen , Jeſ. 60, 11. 20. Offenb. 22, 5.

dat de Engel harr. 26. Un de Heiden ehr Herrlich

18. Un ehr Muern weern vun keit un Ehr ward na ehr rin brocht

Jaspis bu't, un de Stadt vun warrn.

rein Gold, dat rein Glas ähnlich 27. Un nicks Gemeenes, un wat

Gruel un Lögen beiht ward in

19. Un de Fundaments vun de gahn, ſonnern de anſchreven ſünd

Muern un de Stadt weern mit in dat Lamm Sin Levensbok.

allerhand Edelſteen (mückt, dat Bhil. 4, 3.

eerſte Fundament weer en Jaspis, Dat 22. Kapitel.

dat anner en Sapphir, dat drüdde

en Chalcedon , bat veerte en 1. Un he wieſ mi en klaren

Smaragd, 2. Mof.28,17. 3ef.54, 11. 12. Strom vun lebendig

20. Dat föfte en Sardonyx, Water, de gung ut vun GOtt un

dat fößte en Sardis, dat ſöbente bat Lamm ehrn Stohl.

en Chryſolith, dat achte en BeryU, Ezech. 47, 1. 12. Zach. 14, 8.

bat negente en Topas, dat teinte 2. Merrn up ehr Strat un up

en Chryſopras, dat ölfte en Hya- beide Sieden vun den Strom ſtunn

cinth, bat twölfte en Amethyſt. de Levensbom , de harr twölferlei

21. Un de twölf Dohrn wcern Frücht un brody fin Frücht alle

twölf Parlen, un jede Dohr weer Monat, un de Bläder vun den

vun een Parl; un de Straten in Bom deenten to de Heiden ehr

de Stadt weern luter Gold, ſo Geſundheit. Rap. 21 , 21 ,

klar as en dörchſichtig Glas. 3. Un dar ward nids Verbanntes

Kap. 22, 2. mehr weſen , un GOtt un dat

22. Un ik leeg keen Tempel bar, Lamm ehr Stohl ward darin weſen,

denn deHErr, de allmächtige GOtt, un Sin Knechte ward Em deenen,

is ehr Tempel, un dat Lamm. Zadh. 14 , 11 .

23. Un de Stadt brukt teen 4. Un Sin Angeſicht ſehn ; un

Sünn noch Maan, dat ſe in ehr Sin Nam ward an ehr Vörföpp

ſchienen doht , denn GOtt Sin weſen. Bi. 17, 15.

Herrlichkeit makt ſe hell un ehr 5. Un dar ward keen Nacht weſen
Licht is dat Lamm. un keen Lücht oder dat licht vun

Rap. 22, 5. Jeſ. 60 , 19. de Sünn ward nödig weſen , denn

24. Un de Heiden, de felig ward, Gott, deHErr,ward ſe hell maken,

wandelt in datſülvige licht. Un un ſe ward regeern vun Ewig

de Königs up de Eer ward ehr feit to Ewigkeit .

Herrlichkeit in de Stadt bringen. Kap. 21 , 25. Pf. 36, 10.

Jeſ. 60, 3. 5. 6. Un he ſprok to mi: Düſſe

25. Un ehr Dohrn warð nich | Wör' ſünd gewiß un wahrhaftig.
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Un GOtt, de hilligen Propheten holt, up dat ſe eten fürnt dun

ehr HErr, hett Sin Engel ſchickt, den Levensbom un dörch de Dobrn

Sin Knecht ſehn to laten, wat in de Stadt ringahn.

bald geſchehn mutt. 15. Denn buten ſünd de Hunn

7. Süh, ik kam bald . Selig un de Toverer, un de Horer, un

is , de holn deiht de Wör'vun de de Dobſläger, un de Afgöttiſchen ,

Prophezieung in düt Bok. un au, de Lögen leef hebbt un

Kap. 3 , 11. 1 , 3. ſe doht . kap. 21 , 8. 1. Cor. 6, 10.

8. Un ik, Johannes, bün bat, 16. JE, JEfus, hef min Engel

de al düt ſehn un hört hett . Un ſchickt, ju al düt to tügen för de

as ik dat hört un ſehn, full ik Gemeenen. Ik bün de Wuttel

bal, antobeden to den Engel ſin vun David ſin Geflecht, de helle

Föt , de mi all dat ſehn leet. Morgenſteern . Rap. 1, 1. 2. Jef. 11, 10.

Kap. 19, 10.
Röm. 15, 12. Offenb. 5 , 5. 2. Bet. 1 , 19.

9. Un he ſprock to mi: Süh to , 17. Un de GEiſt un de Brut

doh dat nich, denn ik bün din ſprekt: Kumm ! Un wokeen dat

Mitknecht un een vun din Bröder, hört. de ſchali ſpreken : Kumm !

de Propheten , un vun de , de de Un wokeen döſtig is , de ſchall

Wör'in düt Bok holn dobt. Du kamen un wokeen dat will, de

ſchaſt GOtt anbeden ! Matth. 4, 10 . kann dat Levenswater umſunſt

10. Un he ſprickt to mi : Du nehmen. Rap.21,6. Jeſ.55,1. 3oh. 7,37 .

ſchaſt de Prophezieung ehr Wör , 18. Ik betüg awer vör eu, de

in düt Bok nich toſeegeln , denn de Prophezieung ehr Wör' in düt

de Tied is neeg bi . Bok hört : Wenn jemand wat

Dan .8 ,26. 12, 4. Phil . 4. 5. Offenb. 1 , 3. hento ſett, den ward GOtt up em

11. Wokeen bös is, lat den bös leggen de Plagen, de in düt Bok

blieven , un wokeen unrein is, lat chreven ſtaht.

den unrein blieven, awer wokeen
19. Un wenn jemand darvun

fromm is , lat den fromm blieven nimmt vun de Prophezieung ehr

un wokeen hillig is , lat den billig Wör' in düt Bok, den ward GOtt

blieven . 2. Tim. 8, 13. afnehmen ſin Deel vun dat Levens:

12. Un füh, ik kam bald, un bok un vun de hillige Stadt un

min Lohn mit mi, Jedereen to vun dat, wat in düt Bok ſợreven

geven, ſo as ſin Warke ſünd . ſteiht. 5. Moj. 4, 2. 12, 32. Phil. 4. 8 .

0. 7. Kap. 3, 11. Röm. 2, 6. 20. De, all düt tügt, ſprickt:

13. It bün dat a un dat D, Ia, Ik kam bald ! Amen . Ja,

de Anfang un dat End, de Eerſte kumm, HErr JEſus ! Kap, 1, 7.

un de Leyte. Jef . 41 , 4. 44, 6 . 21. Unſen HErrn Jeſus Chri

48, 12. Offenb. 1 , 8. 11. 2 , 8. 21 , 6. ſtus Sin Gnad weſ' mit ju Au !

14. Selig jünd, de Sin Gebote Amen.
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Dat Pſalmbok vun David..

ert

De 1. Pfalm . 2. De Könige in dat Land ſett

1. Glückſelig is de Mann,de lit up un de Fürſten beradt fit
nich wandeln deiht in mit enanner gegen den HErrn un

de Gottloſen chren Rat, noch geiht Sinen Geſalpten . Pſ. 48, 5. 81 , 14.

up de Sünder ehren Weg, noch 3. Pat uns entwei rieten ehr Bann

dar ſitt, wo de Spötters ſitten un vun uns ſmieten ehr Tögels .

doht . Pf. 119, 1. 128, 1
4. Amer be in den Himmel

Jer. 15, 17 .

2. Sonnern de Luſt hett to den wahnen deiht, lacht öwer ſe un de

HErrn Sin Geſetz un ömer Sin HErr ſpottet öwer ſe .

Geſet Dag un Nacht nadenken
5. He ward ins mit ſe reden

deiht. Bi. 112, 1. 5. Moj. 6, 7.
in Sin Torn un mit Sin Grimmig

3. De is as en Boom , plantet teit ward He ſe ſchrecken.

an de Waterbeken, de ſin Frucht . 6. Awer ik hef min König in

bringen deiht to ſin Tied un ſin ſett up minen hilligen Barg Zion .

Bläder verwelkt nid),un wat he | 7. Ik will vertelln vun
Spr. 8, 23.

maken deiht, dat glückt em.
Ratſchluß Jehovas. De HErr

Jer. 17, 8.

4. Awer ſo ſünd de Gottloſen hett to mi ſeggt : Du büſt Min

nich, ſonnern as Kaff, de de Wind Söhn , hüt hef It di tügt.

Apoſt. 13, 33. Ebr, 1 , 5. 5, 5.

wegweihn deiht .

Pſ . 35 , 5. Jej 29, 5. Zeph. 2, 2 .
8. Förrer vun Mi, jo will je

5. Darum beſiaht de Gottloſen di de Heiden to en Arv geven un

nich in dat Gericht, noch de Sünder dat End vun de Welt to en

in de Gerechten ehr Gemeen .
Egendom. Pr. 16, 6. 82, 8.

6. Denn de HErr kennt de Ge
9. Du ſchaſt ſe mit en iſern

rechten ehr Weg, awer de Gott Scepter entweiſlagen , as Pött

loſen ehr Weg vergeiht . Hiob 23,10.Ichaſt du ſe entwei ſmieten .
3ef. 11 , 4. Offenb. 2 , 27, f. 18, 39 .

De 2. Pfalm .
10. So lat jug nu unnerwieſen ,

ji Könige, un lat jug tüchtigen,

1 . W arum tovt de Heiden ? ii Richter uip de Eer. Weisheit 6, 2 .

un de Lüd redt ſo ver: 11. Deent den HErrn mit Furcht

gevens . Þf. 22, 7. 13. Apoſt. 4, 25 . un freut jug mit Bewern ! Phil. 2, 12 .

1



2 Pſalm 2–5.

1. (S "

12. Küßt den Söhn, dat HeiDu mi tröſten deihſt in Angſt,

nich vertörnt ward un ji umkamen weſ mi gnädig un erhör min Gebet !

Joht up den Weg, denn Sin Torn 3. Ji Minſchen Söhns, wo lang

ward bald anbrennen. Awer glück- chall min Ehr ſchändt warın ?

ſelig ſünd alle , de Em vertruen Wat hebbt ji dat Eitle ſo leef

doht. 5. Moj . 18, 15. 19. un de Lögen ſo geern ! Sela.

Joh. 8, 49.

De 3. Pfalm .
4. Erkennt doch, dat de HErr

Sine Hiligen wunderbar föhrt.

n Pſalm David's, as he De HErr hört, wenn ik Em an

vör ſin Söhn Abſalon ropen doh . $f. 6, 10.

flüchten de. 5. Bewert, awer fündigt nich.

2. Ach, HErr, wi ſünd mine Sprekt mit jug Hartup jug

Fiende ſo veel un wo veel ſett Lager un weſt ſtill. Sela.

ſik gegen mi up! Pſalm 25, 19.
Eph. 4 , 26 .

3. Veele ſeggt vun min Seel :
6. Opfert Gerechtigkeit un ver

Se hett keen Hölp bi GOtt. Sela.
trut up den HErrn. Pſ. 62, 9.

4. Awer du, HErr, büſt en Schild 7. Veele ſeggt : Wer ward uns

vör mi un de mi to Ehren ſetten Gudes dohn ? Awer, HErr, erhev

un minen Kopp uprichten deiht . över uns dat licht vun din Antliß .

5. Mit min Stimmrop ik den
Sir. 13, 29. 4. Moj 2 , 26.

HErrn an , ſo erhört He mi vun
8. Du makſt min Hart vergnögt,

Sinen hilligen Barg . Sela .
mehr as wenn de annern veel Korn

6. Ik ligg un chlap un wak un Wien hebbt.

up, denn de HErr ſtütt mi .
9. Ik liggun ſchlap ganz mit

Pſalm 4, 9 . Freden, denn Du alleen , HErr,

7. Ik bün nich bang vör veele helpſt mi , dat ik ſcker wahnen

Duſende, de fik umher gegen mi doh.
3. Moj. 26, 6 .

lagert. Pſalm 27, 3 .

8. Up , HErr, un rett mi, min De 5. Pfalm .

GOtt ! denn du ſleihit all mine

Fiende up de Backen un brickjt
'n Pſalm David's, vörto

twei de Gottloſen ehr Tähn.
ſingen to de Fleuten.

9. Bi den HErrn find man
2. HErr, höre min Wör', mark

Hölp ! Din Segen is öwer Din up min Süfzen. Pf. 4, 2. 17, 1.

Volk . Sela. Pf . 74/ 12. 3ef . 43, 11 . 3. Vernimm min Schrien, min

König un min GOtt , denn ik

De 4. Pfalm .
will to Di beben . Bi. 84, 4 .

4. HErr, in de Fröh hör min

1 . EnEn Pſalm David's, pör: Stimm, in de Fröh will ik mi
toſingen mit Harfenſpill. to Di ſchicken un upmarken.

2. Erhör mi, wenn ik ropen doh , Weish. 16, 28.

GOtt vun min Gerechtigkeit, del 5. Denn Du biſt nich en GOtt,

1. CE "



Pſalm 3-7. 3

den gottlos Weſen gefallen deiht, | 3. HErr, weſ mi gnädig, denn

wer bös is , de blift nich vör Di. ik bün ſwach, heel mi , HErr,

6. De Ruhmredigen beſtaht nich denn min Gebeen ſünd erſchreckt.

vör Din Ogen, Du büſt en Fiend 4. Un min Seel is ſehr er

vun alle, de öwel doht . Matth. 7, 23. ichreckt. Ach, Du HErr, wo lang

7. Du bringſt de lögners um ; lichal ik lieden !

de HErr hetten Gruel an de 5. Wend Di to mi, HErr, un

Blotgierigen un Falſchen . B1. 9, 6. rett mine Seele , help mi, wil

8. Ik will awer up din grote Du gut büſte Bj . 86, 16. 119, 182.

Gunſt hen in din Hus gahn un 6. Denn na ben Dod denkt man

wil gegen Dinen hilligen Tempel nich an Di, wokeen wil Di in

in Din Furcht anbeden. bat Dodenriek banken ?

9. HErr, leit mi in Din Ge- 7. Ik bün ſo möd vun Süfzen,

rechtigkeit, wegen mine Fiende mak ik ſwemm min Bett de ganze

vör mi her Dinen Weg eben . Nacht un mit min Thranen mať

Pſalm 27, 11 . ik min Lager natt .

10. Denn in ehren Mund is
Pſalm 38, 10. Klagel . 1 , 2 .

nics Gewiſſes , ehr Inwendiges 8. Min Geſtalt is verfulln vun
is Hartleed, ehr Rehl is as en Truern un is old warn , denn

apen Graf, mit ehr Tungen heu- allerwärts warr ik ängſtigt.
chelt ſe. Röm . 3, 13. Pf. 140, 4 . Pſalm 31, 10. 88, 10.

11. Beſchuldige ſe, GOtt, dat
9. Wiekt pun mi, alle de Opel

ſe falt vun ehr Vörhebben , ſtöt ſe doht , denn de HErr hört min

rut wegen ehr grote Övertreding, Wenen ! Pſalm 5 , 6. Matth .25, 41.

denn ſe empört ſik wedder Di.
10. De HErr hört min Flehn,

Pſalm 9 , 6. 7. min Gebet nimmt de HErr an.

12. Lat ſik freuen alle, de up
Pſalm 10, 17.

Di vertrut, ewiglich lat ſe rühmen,
11. Alle mine Fiende inött to

denn Du beſchirmſt ſe ; lat se in Schann warrn , ſehr erſchreckt, ſe

Di fröhlich ſin, de Dinen Namen ſchüllt torüg kehrn un to Schann

leef hebbt. Pf. 91 , 4. Dan. 3, 28 .
warrn in een Ogenblick. Pſalm 35, 4.

13. Denn Du, HErr, ſegenſt De 7. Pfalm .

de Gerechten ; Du krönſt ſe mit
1 .

Gnaden, as mit en Schild .
avid ſin Leed, dat he den

Pſalm 103, 4 HErrn vörſingen dä,

vun wegen Chuſch, den Benjamiten

De 6. Pfalm .
ſin Reden . 2. Sam. 16, 5 11 .

1. (En Pſalm vun David, vör- 2. HErr, min GOtt, up Di tru

toſingen na de Harf up ik, help mi vun all min Verfol

den achten Ton . gers, un rett mi.

2. Ach, HErr, ſtraf mi nidi in 3. Dat ſe as Löwen min Seel

Din Tornun tüchtige mi nich nich rovt un terrieten , dewiel keen

in Din Grimm ! 1. 88, 2. Retter bar is. Pſalm 10. 8 9.

1 *



Pſalm 7. 8.

4. HErr, min GOtt, wenn ik | bringende Geſchoſſe, Sine Pieln

ſo wat dahn hef un Unrecht in hett He torecht to verdarven .

min Hann is ; Hiob 31, 7 . Pſalm 45, 6.

5.
15. Süb, de hett Böſes in den

de ſo fredſam mitmilevendoht, Sinn, mit Unglüc is he ichwanger,

oder de de mi ahn Drſat Fiend he ward awer Lögen gebären.
Hiob 15, 35. Jeſ. 33, 11. 59, 4 .

weern , benadeeligt ?
16. He hett en Ruhl gravt un

6. So lat min Fiend mine Seel makt, un he full in de Kuhl, de

verfolgen un ſe kriegen, un min he makt harr. Pf. 35, 7. Spr. 26, 27.

Leven to Grund richten un min 17. Sin Unglück ward up ſin

Ehr in den Stoff leggen . Sela. Kopp kamen un fin Frevel up

7. Stah up, HErr, in Dinen fin Scheitel fallen. Spr. 5 , 22 .

Torn , erhev di gegen mine Fiend | 18. Ik dank den HErrn wegen

ehr Grimmigkeit un wakup, Sin Gerechtigkeit un will laven

kumin to mi, dat Recht ſchall den HErrn, den Allerhöchſten Sin

gelln up Erden ! Pſalm 9, 20 . Nam. Pſalm 92, 2 .

8. Dat de Lüd ſix wedder to

Di ſammelni doht, un öwer de- De 8. Pralm .

ſülwigen kumm torüch to de Höcht.

Pſalm 142, 8. 1. En Pſalm vun David, vör

9. De HErr is Richter ömer de toſingen up de Githith.

Lüd ! Schaff mi Necht, HErr, na 2. HErr , unſe Herrſcher, wo

min Gerechtigkeit un Frömmigkeit. herrlich is Din Niom in alle Länner,

1. Moj. 18, 25. dar inan Di in den Himmel danken

10. Lat de Gottloſen ehr Bos: beiht. Jud. v. 4. Offenb. 5, 12. 13.

heit vörbi ſin un lat de Gerechten 3. Ut de lütten finner un de

wat warrn , denn Du unnerſödiit de Süglinge ehren Mund heſt Du

Harten in Neeren , gerechte GOtt . en Machttoricht wegen Dine

Pf. 104, 35. 1. Sam . 16, 7. 1. Kön. 8. 39. Fiende, dat Du den Fiend un de
Pſ. 139, 1. 2. Jer. 11 , 20. 17, 10. 20, 12.

Sir . 42, 18. lut. 16, 15. Apoft. 1 ,' 24. Nachgierigen utrotten deihſt.

Kap. 15, 8. Offenb. 2, 23. Matth. 21 , 16. Pſalm 29, 1 .

11. Min Sdiid is bi Gott, 4. Denn ik warr Din Himmel

de de frommen Harten helpen deiht . ſehn, dat Wark vun Din Finger,
Pſalm 3, 4.

den Maand un de Steern, de Du

12. Gott is en rechte Nidter farrig makt heſt.
Pf. 102, 26 .

un en GOtt de däglich drauen
5. Wat is de Miních, dat Du

deiht . Pſalm 9, 5.

13. Will man ſit nich bekchrn , idenkind , dat Du up em achten
an em denken deihſt un dat Min

ſo heit He Sin Swerd idarp
deihſt?

makt un Sinen Bagen uptroden Hiob 7, 17. Bfalm 144, 3. Ebr. 2, 6 .

un He zieit , 6. Du warrſt em laten en lütte

14. Un hett darup leggt dod- | Tied vun GOtt verlaten ſin,



Pſalm 8 9. 5

awer mit Ehren un Staat warrſt 8. De HErr awer blivt ewiglich,

Du em krönen . Pſalm 21 , 6 . He hett Sin Stohl upſtellt to

7. Du warrſt em to en HErr dat Gericht. Pſalm 103, 19 .

maken öwer dat Wark vun Din ö . Un he ward ben Eerdboden

Hann ; alle Dinge heſt Du unner recht richten un de Lüd rechtſchaffen

ſin Föt dahn . regeeren . Pſalm 96, 13. 98, 9 .

1. Kor. 15, 27. Eph . 1 , 22. Pf. 110, 1 . 10. Un de HErr is de Armen

8. Schap un Oſjen altoſam , ehr Schuß, He is en Sdhutz in
darto de wilden Deerder.

de Noth . Pſalm 38, 23,
Pſalm 50, 10. 11 .

9. De Vagels unner den Himmel, 11. Darum hofft up Di, de

un de Fiſch in de See , un wat
Dinen Namen kennen doht, denn

dörch de See teehn deiht .
Du verlettſt nich de , de Di, HErr,

10. HErr, unſe Herrſcher, wa
ſökt .

herrlich is Din Nam in alle Länner !
12. Lavet den HErrn, de to

Bers 7. Ezech. 34 , 24. Jeſ. 6, 5. Zion wahnen deiht, un verkünə

digt mank de Lüd Sin Dohn.
De 9. Pfalm . Pſalm 74, 2.

13. Denn He denkt un fragt

1. En Pſalm vun David, vör
den Vörſänger, langſam na ehr Blod, He vergitt nich de

to ſingen .
Armen ehr Schrien. 1. Moj. 4, 9 .

2. Jk wil den HErrn dun ganzen 14. HErr, weſ ' mi gnädig , füh

Harten danken un all Din Wunner an min Elend, dat de Fiende mi

verteln . Pſalm 138, 1 verorſakt , de Du mi upheben

3. Ik will mi freuen un in Di deihſt vun den Dod ſin Dohren.

frohlocken un Dinen Nainen lov
Pſalm 119, 153. Apoſt. 2 , 14.

ſingen , Du Allerhöchſte, 15. Up dat ik al Dinen Pries

Pſalm 31 , 8. 92, 2 . in de Dobre vun de Dochter Zion

4. Dat Du mine Fiende torüch vertellen doh , dat ik fröhlich ſi

dreven heſt, ſe ſünd fullen un um- öwer Din Hölp . Pſalm 13, 6.

kamen vör Di. 16. De Heiden ſünd verſunken

Pſalm 6, 11. 20, 9. Spr. 24, 16 . in de Kuhl, de ſe ſülvſt makt hebbt,

5. Denn Du föhrſt ut min Recht ehr Fot is in dat Nett fungen,

un min Sak , du ſittſt up den dat je ſülvſt verſteken hebbt.

Stohl as en rechte Richter. Pſalm 7, 16.

Pſalm 7, 12. 50, 6 . 17. So erkennt man, dat de

6. Du ſchelſt de Heiden un wErr Recht ſchaffen deiht. De

bringſt de Gottloſen um , ehren Gottloſe iš verſtrict in dat Wark

Namen vertilgſt Du ümmer un vun ſin Hann . Sitenſpeel. Sela.

ewiglich. Palm 5, 7 . Pſalm 26, 1. 43, 1 .

7. De Fiend: chr Swerdter 18. Adj , dat de Gottloſen müſſen

hebbt en Enn, 6. Städte heſt Du na de Höll torüch kehren un alle

umkehrt, ehr Gedächtnis is mit Heiden, de GOtt vergeten doht .

ſe umfamen. Pſalm 34, 17 . 19. Denn He ward den Armen
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Pſalm 9. 10.

H

nich vör ümmer vergeten, un delbe ſleit de Unſchuldigen heemlich

Elenden ehr Hoffnung ward ewig- dod, ſin egen luert up de Flauen .

lich nich verlaren ſin. Pſalm 74, 19 . 9. He luert in dat Verſteek, as

20. HErr, ſtah up, dat de Minſchen i en Löw in ſin Höhl, he luert,

nich se Överhand kriegen doht, dat he den Unglüdlichen griepen

lat alle Heiden vör Di richtet deiht, wenn he cm in ſin Nett

warrn. Pſalm 80 , 3.
tofaten krigt. Pí . 37, 32.

21. Mak ſe bang, HErr, darmit 10. He duct ſik dal un bndt

de Heiden erfahren doht , dat ſe ſit un ſtött den Armen mit Ge

Minſchen ſünd . Sela. Pf. 59, 14. walt to Eer.

11. He ſpridt in Sin Hart :
De 10. Pfalm . GOtt hett dat vergeten , He hett

1 . Err, warum
Sin Angeſicht verſteken, He ward

ſteihſt Du
dat nümmermehr gewahr.

ſo fern, worum verbargſt
Hiob 22, 13. Pſalm 94 , 7.

Du Di to be Tied vun de Not ?

12. Stah up, HErr GOtt, hev
Klagel. 3, 66 .

2. So lang de Gottloje Över- Din Hand up , vergeet de Elenden

moth drieven deiht, mutt de Elende
nich!

lieden. Se fangt ſit in Plans, 13. Warum ſchall de Gottloſe

de de annern utſunnen. GOtt Täſtern , un inſin Hart

3. Denn de Gottloſe rühmt fit ſpreken : Du fragſt nich darna ?

mit ſin Mothwillen , un den Be- 14. Du fühſt doch, denn du ſeegſt

dreger ſegent he un verachtet den dat Elend un den Jammer, dat

HErrn. ſteiht in Din Hand, de Armen

4. De Gottloſe is ſo ſtolt un befehlt Di dat, Du büſt de Weiſen

tornig, dat he na nüms fragen ehr Helper.
Pſalm 68, 6 .

deiht; in all ſin Tücken hout he ! 15. Brek den Gottloſen ſin Arm

GOtt vör nicks . entwei un ſök dat Böſe, ſo ward

5. He fahrt fort mit ſin Dohn man fin gottlos Weſen nich mehr

ümmerlos, Dine Gerichte ſünd wiet finnen. Pſalm 37, 10 , 36 .

vun em , He handelt tropig mit 16. De HErr is König ümmer

al ſin Fiende. un ewiglich , de Heiden möt ut

Ezech. 12, 27. Amo8 6. 3. Sin Land umfamen .

6. He ſpriđt in ſinen Harten : Pſalm 29 10. 146, 10. Jer. 10, 10.

Ik warr nümmermehr dal liggen , 17. De Elenden ehr Verlangen

vun Geſchlecht to Geſchlecht hett hörſt Du, HErr, Du makſt ehr

dat mit mi teen Not.
Hart gewiß, dat Din Ohr darup

7. Sin Mund is vull vun Fluchen marken beiht,

un Falſchheit un Bedregerie, ſin 18. Dat Du Recht ſchaffen deihſt

Tung richtet Unfug un Unheil de Weiſen un de Armen , dat de

14. Minſch nich mehr troßen ſchall up

8. He ſitt un luert up de Höf, de Eer.

an. Röm . 3,



Pſalm 11-13 .

De 11. Pfalm . 4. De HErr wull doch utrotten

1. En Pſalm vun David, vör- alle Hüchelie un de Tung de dar

Gal. 5, 12.

toſingen .
ſtolt reden deiht .

5. De dar ſeggen doht : Unſc

IA
vertrue up den HErrn. Wo

ſeggt ji denn to min Seel, Tung ſdal Överhand hebben , uns

ſe ſchall flegen as en Vagel up kummt dat to to reden, wokeen is

ju Bargen? Pſalm 2, 12. uns Herr ?

2. Denn ſüb, de Gottloſen ſpannt 6. Dewiel nu de Elenden ver

den Bagen, un leggt ehre Pieln up ſtört warð un de Armen ſüfzen

de Sehnen, darmit in Düſtern to doht , will iť upſtahn, ſpriđt de

ſcheeten up de Frommen . HErr, It will en Hölp ſchaffen,

3. Denn ſe riet den Grund um , dat man frimödig lehrn ſchall.

wat ſchau de Rechtfardige utrichten ? 7. Den HErrn Sin Ned is klar,

4. De HErr is in Sinen hilligen as ſmolten Sülver in eerdenen

Palaſt, den HErrn ſin Stohl is Tegel ſöben Mal utſmölt.

in den Himmel, Sin Ogen ſeht 8. Du , HErr , wullſt ſe doch

darup, Sin Ogenleeder forſcht de bewahren un uns behöden vör

Minſchenkinner ut . düt Geſchlecht ewiglich.

Hiob 2, 20. Jeſ. 66, 1. Matth . 5, 34 . 9. Denn bat ward allermärts

5.De HErr findt, dat de Recht- vull vun Gottloſe, wo ſon loſe

fardige bewahrt is , awer Sin Lüd’ mank de Minſchen herrſchen

Seel haßt den Gottloſen un de,
doht . Spr. 28, 12 .

de dar geern frepeln doht . Pf. 5 , 5.

6. He ward regen laten öwer
De 13. Pfalm .

de Gottloſen Bliß, Füer un Swefel

un ward ehren Unwedder ton 1. En Pſalm vun David , vör
Lohn geven. 5. Moj. 29, 23. toſingen .

7. De HErr is gerecht un hett 2. HErr, wo lang wullt Du mi

Gerechtigkeit leef , de Fronimen ganz vergeten ? Wo lang verbargſt

ward Sin Angeſicht ſehn. Du Din Angeſicht vör mi ?

Pſalm 33, 5. 45, 8 . Pſalm 44, 25. 77, 8. 88, 15.

De 12. Pfalm .
3. Wo lang ſmall ik ſorgen un

mi däglich ängſtigen in min Hart ?

1. En Pſalm vun David, vör Wo lang ſchall ſik min Fiend öwer
toſingen na den achten

mi erheven ? Hab. 1 , 2.
Ton.

2. Help, HErr, denn de Hilligen min GOtt! Maf min Ogen hell,
4. Kiek doch her, erhör mi, HErr,

hebbt afnahmen undar ſündwenig dat ik nich in den Dod inſlap!
Glövige mank de Minſchenkinner.

Jeſ. 57, 1 . 5. Dat min Fiend nich grot

3. De Een redt mit den Annern prahlen kann , he ſi öwer mi mächtig

Lögen un mit glatte Tungen lehrt warn , un min Wedderſakers fik

ſe mit tweerli Harten. nich freuen , dat ik unnerliggen doh .
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Pſalm 13-16 .

Gudes deiht.

5. Ik höp awer darup, dat Du 2. De unſträflich wandeln deiht

ſo gnädig büſt, min Hart freut un Recht deiht un redt de Wahr

ſik, dat Du ſo geern helpen deihſt. heit vun Harten . Fef. 33, 15 .

Ik will vör den HErrn ſingen , 3. Wer mit ſin Tung nið ver

dat He ſo gut gegen mi is . leumden deiht un ſinen Neegſten

Pſalm 9, 25.
nics Böſes deiht un ſinen Neegſten

De 14. Pfalm . nich beſchimpt. Hiob 27, 4.

1. En Pſalm vun David, vör 4. Wer de Gottloſen vör nids

toſingen . achtet, ſonnern de Gottesfürchtigen

DeJe Doren ſprekt in ehr Hart: ehrt, wer ſinen Neegſten wat to

Dar is keen GOtt, ſe dögt ichwört un hollt dat .
nicks un ſünd en Gruel mit ehr 2. Rön. 3, 14. Spr. 18, 5 .

Weſen, dar is nich Een, de wat
5. Wer ſin Geld nich up Wucher

deihtun nimmt nich Geſchenke
Balm 53, 2.

2. De HErr ſüht vun den löwer den Unſchuldigen. Wer dat

Himmel up de Minſchenkinner , dat deiht, de ward wol blieven .

He ſehn kann , ob Jemand klok

is un na GOtt fragen deiht.
De 16. Pfalm .

1. Moj. 18, 21. Pſalm 33, 13. 22, 27.

3. Awer ſe ſünd alltomal af
1. En golden Klenod vun David.

weken un alltoſam undüchdig warn, Bewahr mi, Gott, denn iťtru

dar is keen Een, de Gudes deiht,
Pſalm 25 , 20 .

ok nich Een.
2. It hef ſcggt to den HErrn :

Röm. 3, 10.

4. Will denn keen vun de Övel : Du büſt jo de HErr, iť mutt um

Dienetwillen lieden .
doers dat marken, de Min Volk

Pf. 77. 11 .

fret, as freten ſe Brod , awer den
3. Vör de Hilligen, de up de

HErrn ropt ſe nich an !
Eer ſünd un vörde Herrlichen,

B1.79,7.

an weke ik all min Luſt hef .
5. Dar fürcht ſe ſik, awer GOtt

4. Aper de , de enen annern
is bi de Gerechten ehr Geſchlecht.

6. Ji ſchändt den Armen ſin
nalopt , ward

grot Hartleed

Rat, awer Gott is ſin Topcrſicht. hebben. It will ehr Drinkopfer

7. Ach, dat de Hölp ut Zion Namen up Min lippen nehmen.
vull Blod nich utgeten , noch ehren

öwer Israel kamen de, un de HErr
Pſalm 32, 10. Feb. 1 , 11. 15.

Sin gefangen Volk erlöſen de ! 5. De HErr awer is min Gut

So würr Jakob fröhlich ſin un un min Deel, Du holſt min Aiv

Israel ſik freuen ! Balm 53, 7.
deel in de Hann . Klagel. 3 , 24 .

De 13. Pialm . 6. Dat Lott is mi fulln up dat

1. En Pſalm vun David. Leeflichiſte, mi is en ſchön Ard

HErr, wokeen warð en Gaſt fin bel to Deel warn.
in Din Telt ? Wer ward ), 7.Jt lav den HErrn , de mi

wahnen up Dinen hilligen Barg? beraden hett, martert mi ok min

Pſalm 84, 5. Neeren in de Nacht.

up Di.



Pſalm 16–18. 9

2

8. Ik heb den HErrn all Tiedup Di vertruet, gegen de, de fik

vör Ogen, denn He is mi to min gegen Din rechte Hand ſetten doht .

rechte Hand, darum warr ik nich 8. Behöde mi as en Dogappel

iviefen. Apoft. 2 , 25 . in dat Dog ; beſchirm mi unner

9. Darum freut ſik min Hart den Schatten vun Din Flüchten.

un min Seel is fröhlich, ok min
Zach. 2, 8. Pſalm 57,

Fleeſch ward ſeker liggen. Pf. 13, 6.
9. Vör de Gottloſen, de mi Ges

walt andoht, vör mine Fiende, de
10. Denn Du warrſt min Seel

mit Gier na min Seel ſtaht.

nich in de Unnerwelt laten un

nich togeven, dat Din Hillige ver-lie, ſe reft ſtolt mit ehren Mund.
10. Ehren Fettklumpen verſchlut't

weſen deiht . Apoft. 2, 27. 31. 13, 86.
11. Wo wi gaht, dar umgevt

11. Du deihſt mi kund den Weg ſe uns, ehre Ogen richt't ſe dar

to dat leven ; vör Di is Freud hen, dat je uns to de Eerſtört't.

in Hüll un Füll un leeblich Weſenl'12. Glieť as en Löw, de up

to Din rechte Hand ewiglich.
Rov luert , as en junge Löw , de

in ſin Verſtek ſitt. Pſalm 10, 9.

De 17. Pfalm .
13. HErr, ſtah up , trä gegen

1. En Gebet vun David .
em , ſmiet em dal un bemödig

Err, erhör de Gerechtigkeit,em ; redde min Seel vun de Gott:

mark up min Schrien, der-loſen mit din Swerd.

nimm min Gebet , bat nich ut
14. Vun de Lüd’ mit Din Hand,

falſchen Mund geiht. Pf.4, 2. 6, 2. HErr, vun de Lüd’ vun düſſe

Welt, de ehr Deel hebbt in düt
2. Sprick Du in min Sak un

Leven , weke Du den Buk dull

ſüh Du up dat Recht! Þ . 43, 1.

3. Du heſt min Hart prüft, un bar Rinner de Hül un Füll hebbt
makt heſt mit Din Schat , de

beſöchſt dat in de Nacht un heſt un lat't ehren Överflot ehre Jungen.

mi rein (möltet un findſt nicks Luk. 16, 25. Phil. 3, 19.

Arges in min Sinn , denn min 15. JK awer will Din Ange

Mund ſchall nich öwertreden . ſicht in Gerechtigkeit ankieken . Ik

Balm 189, 1.
will ſatt warrn, wenn ik upwaken

4. Ik bewahr mi dörch dat Wort 00h na Din Bild . Matth. 5 , 8 .

dun Din Lippen vör Minſchen

wark, up Mörder Weg. Þf. 7, 10.
De 18. Pfalm .

5. Hol minen Gang up Din

Fotſtieg, dat mine Tritte nich ut- 1. (En Pſalm vörtoſingen, vun

glieden doht. David, den HErrn Sinen

6. Ik rop to Di, dat Du, GOtt, Knecht, weke den HErrn de Worde

mi erhören wulſt. Neeg Din Ohren vun düt leed ſungen hett to de

to mi, hör min Red. Tied, as em de HErr reddet harr

7. Bewieſ Diene wunderliche vun ſine Fiende ehr Hand un vun

Gutheit, Du HEiland vun de, de Saul ſin Hand. 2. Sam . 22, 1 .

H
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2. Un he ſprok : Vun Harten deeln ſit de Wolfen , mit Hagel

leef hef ik Di, HErr, min Stärke. un Blißen. 30h. 10, 11.

3. HErr, min Fels, min Borg, 14. Un de HErr donner in

min Erretter , min GOtt , min den Himmel un de Höchſte leet

Troſt, up ben ik dertiuen doh , ut Sinen Donner mit Hagel un

min Schild un Hort vun min Blißen . alm 29, 3 .

Heil un min Schuß. Ebr . 2, 13. 15. He ſchot Siene Strahlen

4. It will den HErrn laven un un jag ſe ut enanner, He leet

anropen, ſo warrik pun mine veel blißen un mak ſe bang.

Fiende erlöſt. Pſalm 146, 2.
1. Sam . 7, 10.

5. Denn mi umgeven den Dod
16. Do ſeeg man den Unner

ſin Bande un unheilvolle Water:grund vun de Waters un de Grund

beke verſchrekten mi.
vun de Eer war updect, HErr,

Pf. 55 , 5 .

6. De Höll ehr Banden höllen
dun Din Schellen, vun de Odem

un dat Schnupen pun Din Nees.
mi faſt, un den Dod ſin Strice

fullen ömer mi.
17. He lang dal vun de Högde

7. Wenn it bang bün, rop ik
un greep mi un tog mi ut de

den HErrn an un ichrie to minen

groten Waters.

Pſalm 144, 7. 32, 6. 69, 2. 3.

GOtt : ſo erhört He min Stimm 18. He rett mi vun mine ſtarken

dun Sinen Tempel un min Ge- Fiende, vun de, de mi haſſen doht,

ſchrie kummt vör Em to Sine de mi to mächtig weern . Þf. 69, 15.

Dhren. Jon. 2. 3. 19. De miunnerkregen an

8. De Eer beverte un war be- min Unglü & sdag, un de Herr

wegt un de Barge ehre Grund- war min Toverſicht.

feſten rögten ſik un beverten, as 20. Un He föhr mi rut up

He vertörnt weer. Pf. 68, 9 .
den Rum, He reet mi rut, denn

9. Damp gung ut vun Sin He harr Luſt to mi.

Nees un verterend Füer vun Sin Pſalm 31 , 9. Jeſ. 62, 4.

Mund ; Füerflammen ſcylogen ut
21. De HErr deiht wol an mi,

em in de Höch. na min Gerechtigkeit. He vergellt

min

2. Mol.19, 18. Pſalm 97, 3. mi na de Reinheit vun

10. He bög den Himmel dal Hann. Hiob 22, 30.

un fohr raf un Düſternis weer
22. Denn ik gah up den HErrn

unner Sin Föt. B. 21. Pf.97, 2. Sin Weg'un bün nich gottlos

Pſalm 119, 168.
11. Un He fohr up enen Cherub gegen min GOtt.

un flog darher, He ſwed up de
23. Denn all Sin Rechte hef

Flünken vun den Wind. ik vör Ogen un Sin Gebot ſchmiet

12. Sin Telt rund umher weer
ik nich vun mi. 5. Moj. 17, 19.

Düſternis un ſmarte dicke Wolken,
24. Sonnern ik bün tru pör

dar weer He in verborgen .
Em un nehin mi in Acht vör

Jeſ. 50, 3.
Sünden. Pſalm 15, 2.

13. Vun den Glanz vör Em 25. Darum vergellt mi de HErr
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na min Gerechtigkeit, na de Rein- | to gahn, dat mine Enkel nich ut

heit vun min Hann vör Sin glieden doht. Pſalm 34, 9 .

Dgen. 38. gk will miene Fiende nah

26. Bi de Hilligen büſt Du jagen un ſe griepen un nich um

billig un bi de Frommen büſt Du tehren, bet dat ik ſe umbrocht hef.

fromm , 39. Ik wil ſe runnerſchmieten

27. Un bi de Reinen büſt Du unſe ſchüllt nich wedderſtahn .

rein un bi de Verkehrten büſt du Se mütt unner min Föt fallen.

derkehrt. 40. Du kannſt mi utrüſten mit

28. Denn Du helpſt dat elende Kraft to den Striet, Du kannſt

Volk un de hogen Ogen makſt ( unner mi ſchmieten , de fik gegen

Du ſid. mi ſetten doht.

29. Denn Du makſt min Lücht| 41. Du gifſt mi mine Fiende

klar, de HErr, min GOtt, makt in den Rügg, dat ik de , de mi

min Düſternis hell. haſſen doht, terſtören doh.

30. Denn mit Di kann iť Kriegs- 42. Se ropt, awer bar is keen

volk utenanner drieven nn mit Helper ; to den HErrn ſchriet ſe,

minen GOtt över de Muer ſpringen . awer He antwort ehr nich.

Pſalm 60, 14.

43. gk will ſe to nich maken

31. GOtt Sine Weg' ſünd vull
as Stoff vör den Wind, ik will

kamen , den HErrn Sin Wort
ſe wegrümen as den Dreck up de

holt de Prov ; He is en Schild | Strat.
Pſalm 83, 11.

vör alle, de up Em dertruen doht. 44. Du helpſt midun dat ſtriet

32. Denn wo is en GOtt, as ſüchtige Volk un makſt migto en

alleen de HErr ? Oder en Hort Haupt öwer de Heiden, en Volk,

ahn unſen GOtt. dat ik nich kennen de, deent mi.

Jef. 43, 11. 44, 6. 8. Jeſ. 65, 1.

33. GOtt rüſtet mi ut mit Kraft 45. Se gehorcht mi mit willige

un makt min Weg abn Anſtot. Ohren.ahn Anſtot. Ohren . Ja , de Fremden ehre

Kinner ſmeichelt mi. Apoft. 28, 28 .
34. He makt min Föt gliek de

vun den Hirſch un ſett mi up verſmacht un grabbelt in ehre
46. De Fremden ehre Kinner

mine Högde.
Borgen .

35. He lehrt min Hand ſtrieden 47.De HErr lept , un gelavt

un lehrt minen Arm en ehernen i min Hort, un de GOtt vun

Bagen ſpannen . Pſ. 144, 1 .

min Heil mutt prieſt warrn.

36. Un Du givſt mi den Schild 5. Moh . 32, 40.

Din Heil un Din rechte 48. De GOtt , de mi Rache

Hand ſtütt mi, un wenn Du mi geven deiht, gift un dwingt de

demödigen deihſt, ſo makſt Du mi Völker unner mi.

grot. Pf. 71, 21. Spr. 15, 33. 18, 12. 49. De mi retten deiht vun

37. Du makſt unner mi Rummiene Fiende un mi erhögen deiht

vun
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ut de, de ſik wedder mi ſett't, ( ſünd richtig un erfreut dat Hart .

Du helpſt mi vun de Frevlers. | Den HErrn Sine Gebote ſünd
Pſalm 27, 6. klar un makt de Ogen hell.

50. Darum wil ik Di banken ,
Pſalm 119, 105. 2. Pet. 1 , 19.

HErr, mank de Heiden un Dinen 10. Den HErrn Sin Furcht

Namen lovſingen. Röm. 15, 9 . is rein un blivt ewiglich. Den

51. De ſinen König grotes Heil HErrn Sine Rechte ſünd wahr

bewieſt un wol deiht ſinen Ge- haftig, altoſam gerecht. Pf. 33, 4 .

ſalpten David un finen Samen 11. Se ſünd köſtlicher as Gold

ewiglich. Pſalm 89, 30 . un veel fienes Gold , ſe ſünd föter

as Honnig un Honnigſeem.

De 19. Pfalm .
Pſalm 119, 72. Spr. 8, 11 .

12. Ok ward Din Knecht dörch

1. En Pſalm vun David, vör- ſe vermahnt, un wer ſe holn deiht,

toſingen. de hett groten Lohn. Pf. 106, 3.

2. De Himmel vertelt GOtt 13. Wer kann marken , wa oft

Sin Ehr un de Feſte he fehlen deiht ? Vergev mi se

verkündigt dat Wark vun Sin verborgenen Fehler.

Hann. Pſalm 97, 6. Röm. 1 , 20. 14. Bewahr of Dinen Knecht

3. Een Dag jeggt dat to den vör de Stolten , dat ſe nich öwer

annern un ene Nacht deiht dat mi herrſchen doht, ſo warr ik vull
kund de anner. kamen ſin un friſpraken vun grote

4. Dar is keen Sprat noch Red, Miſſedat.

wa man ehre Stimm nich hörn 15. Lat Di wolgefalln min Mund

deiht . ſin Red un min Hart ſin Snack

5. Ehr Richtſnor geiht ut in vör Di, HErr, min Troſt un

alle Lann un ehr Ned an dat min Erlöſer. Pſ. 104, 34 .

Enn vun de Welt , He hett de

Sünn en Hütt in deſülvige makt.
De 20. Pfalm .

Röm. 10, 18. 1. En Pſalm vun David, vör

6. Un deſülvige geiht rut , as
toſingen .

en Brüdigam ut ſin Kamerun 2 .

freut ſitas en Held , to lopen

e HErr erhör di in de
D

Not, de Nam vun

den Weg.7. Se geiht up an een Enn Jakob ſin GOtt beſchütz di.
Spr. 18 , 1o .

vun den Himmel un löpt rum 3. He ſchick di Hölp vun dat

bet wedder an datſülvige Enn, un Hilligdom un ſtärk di ut Zion.

blift nicks vör ehre Hitt verborgen . 4. He gedenk al din Spiesopfer

8. Den HErrn Sin Geſetz is un din Brandopfer lat He vör

vulkamen un erquickt de Seelen. fik fett ſin . Sela.

Den HErrn Sin Tügnis is ge- 5. He gev di wat din Hart be

wiß un makt de Unverſtändigen klok. gehrn deiht un föhr ut all dine

9. Den HErrn Sine Befehle Anſläge . Pſalm 21 , 3 .
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6. Wi lavt , dat Du uns helpen 8. Denn de König höpt up den

deihſt un in unſen GOtt Sin HErrn un ward dörch den Högſten

Nam (mingt wide Fahn. De ſin Godhet faſt blieven . Pf.102, 28..

HErr gewähr di all Din Birr . 9. Din Hand ward finnen alle

Ver8 10. Pſalm 33, 21. Dine Fiende . Din rechte Hand

7. Nu mark ik , dat de HErr warð finnen de Di haſſen Joht.

Sin Geſalvten helpen deiht un em Amo8 2, 14. 15.

vun Sinen hilligen Himmel er- 10. Du warrſt ſe maken as en

hört, Sin redhte Hand helpt ge- | Füeraven wenn Du in de Sak

waltiglich. ſehn warrſt, de HErr ward ſe

8. Enige verlat ' ſik up de verſlingen in Sinen Grimm ; dat

Kriegswagen un de annern up de Füer ward ſe freten . 2. Moj. 14, 24.

Peer, wi awer lavt uns den HErrn , 11. Ehre Früchte warſt Du dun

unſen GOtt Sin Nam . de Eer vertilgen un ehren Samen

9. Se kni&t toſamen un fallt, vun de Minſchenkinner.

wi awer ſtaht uprecht. Pfalm 9, 4.
Balm 109, 13. Matth. 3, 10

10. HErr, help den König ! er
12. Denn ſe dachten Di Övels to

hör uns, wenn wi ropt ! Pf. 12, 2. dohn un makten Anſchläg, de ſe

nich utföhrn kunnen , 1. Moj . 50, 20.

De 21. Pfalm .
13. Denn Du warrſt ſc kehrt

maken laten , mit Dine Bagen

1. En Pſalm vun David , vör- warrſt Du na ehr Antlig zielen .

toſingen. 14. HErr, richt Di up in Din

2 . Err, de König freut ſit Kraft , jo wöllt wi ſingen un

in Din Kraft, un wo laven Din Macht. Pſalm 80, 3 .

ſo fröhlich is he över din Hülp !

3. Du gifſt em wat ſin Hart
De 22. Pfalm .

wünſchen deiht un weigerſt nich, 1. En Pſalm vun David, vör

wat ſin Mund bäden deiht . Sela . toſingen na de Melodie: „ Hirſchkoh
Pſalm 20, 5. 37, 4. vun dat Morgenroth " .

4. Denn Du öwergütiſt em mit
2. Min GOtt, min GOtt, warum

Glück un Segen , du ſettſt en beſt Du mi verlaten ? Jt hul,
Kron up ſinen Kopp . Þj. 132, 18 . awer min Hölp is wiet af .

5. He bä Di um dat Leven, ſo Matth. 27, 46. Mart. 15, 34.

gifſt Du em langes Leven ümmer 3. Min GOtt, den Dag öwer

un ewiglich. Röm. 6 , 9. rop it, ſo antwordſt Du mi nich ,

6. He hett grote Ehr dörch Din un de Nacht öwer bün ik of nich

Hölp , un Du leggſt ſin Würde un ſtill .

Hoheit up em . Pſalm 8, 6 . 4. Awer Du biſt hillig , de Du

7. Denn Du ſettſtem to en wahnen deihſt öwer de Lovleeder

Segen up ewig un Du erfreuſt vun Jsrael .

em mit Freuden vör Din An- 5. Únſe Vaders höpten up Di,

1. Moj. 12, 3 . un as ſe höpten , holpſt Du ſe ut .

Hem

geſicht. .
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un vun de

wcer.

6. To Di ſchregen ſe un warn | hett ſik um mi makt. Se hebbt

rett, ſe vertruten up Di un warn min Hann un Föt dörchgravt.

nich to Schanden . Pſalm 25, 2. 3. 18. Ik kann alle mine Knaken

7. Jť awer bün en Worm un telln . Se awer fiftum un

keen Minſch, de Lüd ehr Spott, hebbt ehr Luſt an mi .

dat Volk ehr Verachtung.
19. Se deelt min Rleder unner

Matth. 27. 41-43. ſik un ſmiet dat Lot öwer minen

8. Alle , de mi ſehn doht , ſpott Rock. Matth. 27, 35. Mart. 15, 24.

öwer mi, ſparrt dat Mul up un
Lut. 23, 34. Joh . 19, 23 .

ſchüddelt den Kopp :
20. Awer Du, HErr, weſ nich

9. Lat em dat den HErrn klagen, Feern; min Toverlat,' il mi to

helpen . Pf. 35 , 17.

lat De em rut helpen un em
21. Rett mine Seel vun dat

retten, hett He Luſt to em.
Swerdt rett mi

Weish. 2, 18. Matth. 27, 43.

10. Denn Du leetſt mi ut min Hunn !
Pſ. 35 , 17 .

Moder ehren Schoot hervörbreken; 22. Help mi ut den Löwen ſin

Du weerſt min Toverſicht, as it Nachen un rett mi vun de Büffels

noch an min Moder ehr Boſt ehr Hörn .

Pſalm 71, 6. 23. It will predigen Dinen

11. Up Di bün ik ſmeten ut
Namen mine Bröder, ik wil Di

Moderliev, Du büſt min GOtt,prieſen in de Gemeen. Ebr. 2, 12.

vun min Moderliev an.
24. Prieſt den HErrn, de ji

Pf. 140, 7 .

Em fürchten doht , Em ehre de

12 Weſ? nich wiet vun mi, denn Samen Jakobs un vör em wel '

Angſt is dicht bi, denn hier is bang alle Samen Jsraels !

keen Helper . Pſalm 10, 1 .
Pf. 32, 11. 33, 8.

13. Grote Díjen hebbt mi um 25. Denn He hett nich veracht

geven, fette Díjen hebbt mi um- noch verſmäht de Armen ehr

ringt . Elend un Sin Angeſicht vör em

14. Ehr Mul ſparrt ſe up gegen nich verborgen, un do he to Em

mi, as en brüllende Löw, de alles ſchrieen dä, hört He. Pſalm 9, 18.

tmeiritt . Matth. 27, 22. 26. Di will it prieſen in de grote

15. Ik bün utgaten as Water, Gemeene. gk will min Gelövnis

alle mine Gebeen hebbt fit utbetaln vör de, de Em fürchten doht.
Pſalm 116, 14.

enanner redt , min Hart is in 27. De Elenden ſchüllt eten , dat
min Lievas ſmolten Waß.

ſe ſatt ward , un de na den HErrn

16. Mine Kräfte ſünd verdrögt fragt, ward Em prieſen ; jug Hart

as en Potſchart, un min Tung ſchall ewiglich leven. Bl. 69, 33.14,2.

klevtan min Gagel, un Du 28. Alle Welt Enden ward an

leggſt mi in den Dod.
GOtt denken un fik to Em be

17. Denn Hunn hebbt mi um- kehrn, un alle Geſchlechter vun de

geven, un de Hupen vun de Böſen Heiden vör di anbeden. Pf. 72, 11.
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29. Denn de HErr hett dat De 24. Pfalm .

Riek un herrſđt öwer de Heiden .

Obad. v . 21. Mich. 5. 11 . 1. En Pſalm vun David.

30. Ade Fetten up de Eer ward De Eer hört den HErrn to un
eten un anbeden , vör Em warð wat darin is , de Eerdboden

de K'nee bögen all de in den un wat darup wahnt .

Dreck ligt un de , de ehr Leven Pſalm 50, 12. 1. Kor. 10, 26.

nich friſten kunnen . 2. Denn He hett em up de See

31. He ward en Samen hebben, gründet un up de Ströme faſt

de Em deenen deiht , vun den ſtellt.

HErrn ward man verkündigen to 3. Wer ward up den HErrn

Rinners Rind. Jeſ. 53, 10 . Sinen Barg gabr.? Un wer ward

32. Se ward kamen un Sine ſtahn an Sine hillige Stä ?

Gerechtigkeit predigen vör dat Volk,
B1. 15, 1. 2 .

dat geborn war, dat He dat dahn
4. De nnſchuldige Hann hett un

hett . Pſalm 110, 3.
vun Harten rein is, de nich Luſt

hett to los Weſen un nich falſch

De 23. Pfalm . ſwören deiht.

5. De ward Sigen vun den

1. En Pſalm vun David . HErrn empfangen un Gerechtig

e HErr is min Harr , miteit vun GOtt, de ſin Heil is .

ward nicks mangeln. Jeſ. 48 , 18.

Joh. 10, 12, 1. Pet. 2, 25. Pſalm. 34, 11 . 6. Dat is dat Geſchlecht, dat

2. He weið mi up en gröne dar ſödyt Din Angeſicht, Jakob .

Wiſch un föhrt mi an friſche Water. Sela. Pf . 14 , 2. 27, 8.

Ezech. 34, 14. Offenb. 7, 17.

3. He erquict min Seel , He
7. Makt de Dohren wiet un de

föhrt mi up de rechte Strat, um Döhren in de Welt hoch, dat de

Sins Namens willen .
Şer. 31,25. König vun de Ehren intrecken

4. Un wenn ik ok wandern doh 8. Wer is düſſe König vun de
tann. Pſ. 118, 19 .

in en düſtere Grund, ſo bün ik

doch vör keen Unglück bang, denn Ehren ? Dat is de HErr, ſtark

Du büſt bi mi, Din Steđen un un mächtig, de HErr, mächtig in

den Striet. B. 8, 6. 1. Kor. 2, 8.

Staff tröſt mi. Pf . 46, 3 .

5. Du deckſt vör mi en Diſch 9. Makt de Dohren wiet un de

gegenöver vör min Fiend . Du Döhren in de Welt hoch, dat de

ſalyſt min Kopp mit Öl un ſchenkſt König vun de Ehren intrecken

mi vull in . Zach . 9 , 9 .

6. Sudes un Barmhartigkeit 10. Wer is düſſe König vun

ward mi folgen , ſo lang as it lev de Ehren ? Dat is de Herr Ze

un ik warr blieven in den HErrn baoth, He is de König vun de

Sin Hus ewiglich .

fann.

Pf. 15, 1 . Ehren ! Sela.
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De 25. Pfalm . 13. Sin Seel ward in't Glüd

1. En Pſalm dun David .
wahnen un Sin Samen ward dat

Land beſitten . Pſ. 37, 9 , 11 , 22.

Na
a Di, HErr, verlangt mi.

2. Min GOtt, ik höp up
14. Den HErrn Sin Gcheemnis

Di. Lat mi nich to Schann warrn ,
is mank de, de Em fürchten doht,

dat mine Fiende ſit nich ömer mí un Sinen Bund lett He ſe weten.

freuet,
15. Min Ogen Teht ümmer up

3. Denn nümś ward to Schann den HErrn , denn He ward min

de up Di töven deiht , awer to Föt ut dat Nett treden.

Shann mött ſe warrn , de ahn
16. Kehr Di to mi un weſ'

Orſak affallt.
mi gnädig, denn ik bün eenſam

Joh. 49, 23.

4. HErr , wieſ mi Din Weg un elend.

un lehr mi Dine Steg' !
17. Min Hartens Angſt is grot ,

B1. 27, 11. 86, 11. föhr mi ut min Noth . klagel. 1, 20.

5. Föhr mi in Din Wahrheit 18. Süh an min Jammer un

un lehr mi ; denn Du büſt de Elend un vergifmi all mine

GOtt, de mi helpen deiht, däglich Sünden.

harr ik up Di. 19. Süh an, dat dar ſo veele

6. Denk, HErr, an Din Barm- vun mine Fiende ſünd, un dat ſe

hartigkeit un an Din Gudheit, mi ut Frevel haſſen doht .

de vun de Welt her weſen is .
Pf. 3, 2. Joh . 15, 25.

7. Denk nich , HErr, an de
20. Bewahr mine Seel un rett

mi, lat mi nich to Schann warrn ,
Sünden ut min Jugend un an

denn ik tru up Di.

min Övertredung, denk awer an

mi na Din Barmhartigkeit wegen mi bewahren, denn ik höp up Di.
21. Unſchuld un Redlichkeit mögt

Din Gudheit.
Hiob 1, 1 .

Hiob 13, 25. Jer . 31 , 19.
22. GOtt, erlös Israel ut all

8. De HErr is gut un fromm , ſin Noth !
Pſ. 130, 8.

darum unnerwieſt He de Sünder

up den Weg . 5. Moſ. 32, 4 , De 26. Pfalm .

9. He föhrt de Elenden recht un

lehrt de Elenden Sinen Weg. 1. En Pſalm vun David .

HErr, njo ali mii Medht, dennitnicks as Gudheit un Wahrheit vör wandel in Unſchuld. höp

de, de Sin Bund un Tügnis up den HErrn , darum warr ik

holn doht . nich fallen .

11. Wegen Din Namen wouſt| 2. Pröv mi ut, HErr, un verſök

Du HErr min Miſſedat vergeven , mi, reinige min Neeren un min

denn je is grot . 4. Moj. 14, 17—19 . Hart.

12. Wer is de, de den HErrn 3 . Denn Din Gnad is vör

fürchten deiht ? He ward em lehren min Ogen un ik wandel in Din

den beſten Weg. Pf . 32, 8. 3ef. 48, 17. | Wahrheit.
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4. Ik ſitt nich bi de nichtsnußigen gegen mi upſteiht, ſo verlat ik

Lüd un hef keen Gemeenſchaft mit mi up Em. Pſalm 3, 7.

de Falſchen. Pf. 1, 1. 3er. 16, 17. 4. Eens bä ik vun den HErrn

5. It haß de Boshaftigen ehre dat harr ik geern, dat ik in den

Verſammlung un ſitt nich bi de HErrn Sin Hus blieven mag min

Gottloſen . Pſ. 119, 128. Levenlang , to ſchauen den HErın

6. Ik waſch min Hann in Un - Sin ſchöne Gottesdeenſte, to be

ſchuld un hol mi, HErr, to Dinen ſöken Sin Tempel. Pf. 26 , 8 .

Altar.

5. Moj.21,6. 5.Denn He bedecktmi in Sin
7. Wo man de Stimm vun Dank Hütt in de böſe Tied, He ver

hörn deiht un woman predigt ſteckt mi hemlid in Sin Telt un
all Din Wunner.

bringt mi up en Fels .
Pf. 9, 2. 71 , 17.

8. HErr, ik hef leef de Städ
6. Un ward nu erhöhn min Kopp

vun Din Huß un den Ort , wo
öwer min Fiende , de rund um

Din Ehr wahnen deiht . Þf. 27, 4.
mi ſünd, ſo will ik in Sin Hütte

9. Raff min Seel nich weg mit Lov opfern, it will fingen un

de Sünders, noch min Leven mit Lov ſeggen den HErrn. Pf. 18,49.

de Bloddöſtigen, Pſalm 28, 3. 7. HErr, hör min Stimm , wenn

10. De mit böſe Tücken umgaht ik ropen doh, weſ?mi gnädig un

un geern Geſchenke annehmt.
erhör mi ! Pſ. 4, 2. 5, 2.

11. Ik awer wandel in Unſchuld.
8. Min Hart höllt Di vör Din

Erlöſ ' mi un weſ mi gnädig !
Word : ji ſhüllt Min Angeſicht

12. Min Fot geiht richtig. Ik Din Angeſicht. Pf . 24,6. Jef.45,19.
jöken. Darum ſök ik ok, HErr,

will Di, HErr, laven in de Ver

ſammlungen . 9. Verbarg Din Angeſicht nich

vör mi un verſtöt in Torn nich

De 27. Pfalm . Din Knecht, denn Du büſt min

Hülp . Verlat mi nich un tred

1. En Pſalm vun David . de Hand nich vun mi, GOtt, min

D e HErr is min Licht un min Heil! Pf. 13, 2 .

Heil , vör wokeen ſchul ik 10. Denn min Vader un min

bang ſin ? De HErr is de Kraft Moder verlat mi, awer de HErr

vun min Leven, vör wokeen ſchul nimmt mi up . Pſ. 94, 16. 17.

mi gruen ? 11. HErr, wieſ mi Din Weg

2. Darum , wiel de Böſen, min un föhr mi up de rechte Bahn,

Wedderſakers un Fiende an mi wegen min Fiende.

wöllt, min Fleeſch to freten, möt 12. Gif mi nich in mine Fiende

ſe anlopen un falln . Jer. 20, 11 . ehren Willen, denn falſche Tügeu

3. Wenn ſik ok en Heer gegen ſtaht gegen mi un doht mi Un=

mi leggen deiht, ſo is min Hart recht ahn Schu. Pf. 31 , 9 .

doch nich bang . Wenn Krieg ) 13. Ik glov awer doch, dat ik
2
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ſehn warr den HErrn Sin Gud- 8. De HErr is ehr Macht, He

heit in de Lebendigen ehr Land . is de Macht, de Sinen Gejaldten
3ef . 38, 11.

helpen deiht .

14. Töv up den HErrn, weſ' ] 9. Help Din Volt un ſegen

getroſt un unverzagt, un töv up Din Arv un hö ' je un dräg je

den HErrn ! Habat. 2, 3. Pf. 31 , 25. ewiglich. Pi. 29, 11 .

De 28. Pfalm . De 29. Pfalm .

1. En Pſalm vun David. 1. En Pſalm vun David .

W3 enn ik to Diropen doh,HErr; Bringther den HErrn, jiGe
min Hort , ſo ſwieg nich waltigen , bringt her den HErrn

ſtil, up dat , wenn Du ſtill ſwiegen Ehre un Macht. Pi. 96 , 7 .

deihſt, ik nich gliek warr de , de in 2. Bringt den HErrn Sin Namen

dat Grav fahrt. Pſ. 143, 7. Ehr , (miet jug dal vör den

2. Hör de Stimm vun min HErin in hilligen Schmuck!

Flehen, wenn ik to Di ſchrien doh ,
Pſalm 110, 3.

wenn iť min Hann upheben doh 3. Den HErrn Sin Stimm geiht

to Din hilligen Chor.
up de Water, de vin de Herr:

Klagel. 3, 41 . lichkeit Gotts dunnert, de HErr

3. Treck mi nich hen unner de up grote Waters.

Gottloſen un mit óc Öveldoers , 4. Den HErrn Sin Stimm

de fründlich reden doht mit ehr geiht mit Macht, den HErrn Sin

Neegſten, un hebbt Böſes in dat Stimm geiht herrlich. Jef. 30, 31 .

Hart .
5. Den HErrn Sin Stimm

4. Gif ſe na ehr Daht un na brickt de Cedern entwei, de HErr

ehr böſes Weſen , gif ſe na de brick de Cedern up den Libanon

Warke vun ehre Hann; vergell ſe, entwei.

wat ſe verdeent hebbt . 6. Un makt ſe achter ut ſchlagen,

5. Denn ſe wöllt nich achten up
as en Kalv , Libanon un Sirion

den HErrn Sin Dohn, noch up as en junges Eenhorn ;

de Warfe vun Sine Hann, darum
5. Moſ. 3, 8. 9.

ward He ſe intwei breken un nich deelt Füerflammen. Jef. 66, 15. 16.
7. Den HErrn Sin Stimm

buen . Jeſ. 5, 12.
8. Den HErrn Sin Stimm

6. Gelavet ſi de HErr , denn bewegt de Wüſteni, den HErın

He hett erhört de Stimm vun Sin Stimm bewegt de Wüſteni

Kades ;

7. De HErr is mine Stärke 9. Den HErrn Sin Stimm makt

un min Schild, up Em höpt min de Hirſchkoh gebären un makt de

Hart un mi is hulpen ; un min voltungen blot . Un in Sin

Hart is fröhlich, un ik will Em Palaſt ſpridt Jedereen : Ehr den

danken mit min Leed ! HErrn !

min Flehu .
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JA

2 .

HET

10. De HErr hett öwer de Sünd- 11. HErr, hör un weſ mi

floth thront, un de HErr blivt gnädig , HErr weſ min Helper !

en König in Ewigkeit. Weish. 10, 4.
Pl. 6 , 3 .

11. De HErr ward Sin Volk
12. Du heſt mi min Klag ver

Kraft geven, de HErr ward Sin wandelt in Freuden, Du beſt mi

Volt ſegnen mit Freden .
min Sack uttrocken un mi mit

Freud umgörtet . Joh. 16, 20.

De 30. Pfalm . 13. Up dat min Ehr Di lov:

1. En Pſalm to ſingen, als fingen un nich ſtill ſwiegen deiht,

David ſin Hus inwiehn dä.
HErr, min GOtt , ik will Di

1 . pries Di, HErr, denn danken in Ewigkeit .

Du heſt mi hoch makt,
De 31. Pſalm .

un lettſt mine Fiende ſit nich

öwer mi freuen . Pſ. 35, 19. 24 . 1. En Pſalm vun David, vör

3. HErr, min GOtt, as ik to toſingen.

Di ſchrien dä, makteſt Du mi Err , lat

geſund. mi nümmermehrto Sann

4. HErr, Du heſt min Secl ut warrn, redd mi dördh Din Gerech

de Hölle föhrt, Du heſt mi lebendig tigkeit. Pf. 25, 2.

makt , as de Annern to de Hölle 3. Neeg Dine Ohren to mi,

fahren dän . Pf. 86, 13. 116, 3. 4 . haſtig help mi ! Weľmin ſtarke

5. Ji Hilligen , lovſingt den Fels un en Feſtung , dat Du mi

HErrn , dankt un prieſtun prieſt Sin helpen deihſt.

Hilligkeit. Pf. 97, 12. 4. Denn Du büſt min Fels un

6. Denn Sin Torn duert enen min Feſtung un um Dines Namens

Ogenblick un He hett Luſt to dat willen wull Du mi leiten un

Leven , den Abend lang duert dat föhren ! Bi . 23, 3.

Weenen, awer des Morgens de 5. Du wullſt mi doch ut dat

Freud . 3ef. 54, 7. Tob. 3, 23. Nett trecken, dat ſe mi ſtellt hebbt ,

7. It awer ſprok, as mi dat denn Du büſt mine Stärke.

gut gahn dä, ik warr nümmer- 6. In Din Hann befehl ik min

mehr unnerliggen . GEiſt, Du heſt mi erlöſt , HErr,

8. Denn, HErr, dörch Din Wol- Du truc GOtt. Lut. 23, 46 .

gefallen heſt Du min Barg ſtark 7. Ik haß , de da holt up loſe

makt, awer as Du Din Angeſicht Lehr, ik höp awer up den HErrn.

verſteken däſt, war mi bang. 8. Ik freu mi un bün fröhlich

9. Ik will , HErr, ropen to Di, öwer Din Gudheit, dat Du min

den HErrn will it anflehen . Elend anſühſt un kund worn büſt

10. Wat is gelegen an min de Noth vun min Seel . Þf . 9 , 3 .

Blot, wenn ik dod bün ? Ward 9. Un mi nich ömergeven deihſt

ok de Stoff Di danken un Din in mine Fiende ehr Hann ; Du

Wahrheit verkündigen ? Þf. 6, 6. ſtellſt min Föt up widen Ruum.

2 *



20 Pfalm 31. 32.

10. HErr, weſ mi gnädig, denn Di fürchten dont un bewieſt an

mi is bang; min Geſtalt is ver- de, de vör de Lüd up Di truet.

fallen vun Truern , darto min 21. Du ſchüßeſt je mit den

Seel un min Buk. Pf. 6, 8 . Schirm vun Din Antlig vör jedereen

11. Denn min Leven hett af- ſin Troß, Du verbargſt ſe in de

nahmen vun Bedröfnis un min Hütt vör de ſtriedſüdhtigen Tungen .

Tied vun Süfzen ; min Kraft is
Pſalm 27, 5 .

verfolln vun min Miſſedat un 22. Gelavet ſi de HErr, dat

mine Gebeene ſünd verſchmachtet. He mi en wunderliche Gudheit

12. Dat geiht mi ſo övel, dat bewieſt hett in en faſte Stadt.

ik en grote Smach warn bün 23. Denn ik ſprok in min B2

mine Nawers un ene Schu mine ( törtung: Ik bün vun Din Ogen

Verwandten , de mi up de Straat wegſtött ; do hörteſthörteſt DuDu de

ſehn doht, lopt vör mi weg . Stimm vun min Flehen, as ik

Pſ. 116, 11 .13. Ik bün vergeten in Harten, to Di ſchrien dä .

as weer ik dod , ik bün worn as 24. Hebbt den HErrn leef, alle

en intweibraken Fatt , Sine Hilligen ! De Glövigen behöð

14. Denn vedle ſdellt bös öwerbe HErr un vergelt den rieklid ),

mi, dat jedereen ſit vör mi ſchuen de Hochmoth öven deiht.

deiht ; ſe hollt Rath toſamen öwer 25. Weſt getroſt un unverzagt

mi un denkt mi dat Leven to alle de ji up den HErrn töven

nehmen. 1. 2, 2. doht! B. 27, 14.

15. Jf awer, HErr, höp up

Di un jpref : Du biſt min GOtt! De 32. Pfalm .

16. Mine Tied ſteiht in Din
1. En Freudenleed vun David.

Hann, redomi pun mine picnde Glückſeligis de,den fine Övertre
ehr Hann un vun de, de mi ver:

dungen vergeven ſünd, den ſin

folgen doht . Pſ. 139 , 16.
Sünd todeckt is . Röm. 4, 7.

17. Lat Din Angeſicht lüchten

öwer Dinen Knecht , help mi dörch
2. Wol den Minſchen, den de

Din Gnade. 4.Moj. 6, 25. 91.80,4 . HErr de Miſjedat nich toreken

18. HErr, lat mi nidh to Sdhann Falſch is. Jej. 38 , 17. 1. Moj . 15,6.
deiht , in den ſin GEiſt keen

warrn , denn ik rop Di an .
3. Denn að ik dat wul ver:

Gottlojen mütt to Schann warın

un ſtill makt warın in de Höll
. bcene dörch min täglich Hulen.

ſwiegen , verſmachten mine Ge

19. Still ſwiegen mütt de falſchen Hiob 31 , 33. Bſ. 31 , 11.

Müler, de da redt gegen de Recht- 4. Denn Din Hand weer Dag

fardigen mit ſtieven Hals, mit Hoch- un Nacht ſwar up mi, dat min

moth un Verachtung. Saft verdrögen dä, as wenn dat

20. Wo grot is Dine Gudheit, dröge Tied in den Sommer iſ.

de Du upípart heſt vör de, de Sela. 1. Sam . 5 , 7 .



Pſalm 32. 33. 21

5. Darum bekennik Di min dat guð up bat Saitenſpill mit

Sünd un verhehlmin Miſſedat Jubelklang. P1. 40, 4. 96 , 1. 98, 1.

nich. Ik ſprok : Ik will den HErrn 4. Denn den HErrn Sin Wort

min Swertretung bekennen. Dar is wahrhaftig, un wat He toſeggt,

pergevſt Du mi de Miſſedat vun dat höllt He gewiß . Þf. 19, 10.

min Sünd. Sela . Pſalm 38, 19. 5. He hett Gerechtigkeit un dat

Neh. 1, 6. Spr. 28, 13. 1. 3oh. 1 ; 9. Necht leef. De Eer is vull vun

6. Darförward to Di alle Hilligen denHErrn Sin Gnade. Pf . 119, 64 .

beden to de rechte Tied , darum ,
6. De Himmel is dörch den

wenn grote Waterfloten kamen
doht, ward ſe an dejüldigen nid HErrn Sin Wort makt un ſin

rankamen .
ganze Heer dörch den GEiſt vun

3ef. 55 , 6.

Sin Mund.

7. Du büſt min Beſchirmer, Du
wulſt mi vör Angſt behöden, Sat 7. Heſammelt dat Water in

it erlöſt ganz vergnögt rühmen Hoď un leggt in Schažkamern
de See toſamen as Garben in en

kann. Sela. Bialm 27, 5.

de Deepe. Pr. 104 , 9 .

8. Ik wil di unnerwieſ en un
8. Ale Welt ichal den HErrn

di den Weg lehrn , den du wan
deln ſchaſt, zt will di mit min fürchten, un vör Em ſchült beben

Alle, de up den Eerdboden wahnt.
Ogen leiden . Pſalm 25, 12.

P. 67, 8.

9. Weſt nich as Peer un Mul
9. Denn wenn He ſpreken deiht,

eſels, de nich verſtändig ſünd,
weke man Töm un Sebitt in datſo geſchüt dat, wenn He gebeden

Mul leggen mutt, wenn je nid deiht, ſo ſteiht dat dar.
1. Moj. 1 , 3 .

to di wölt. Spr. 26, 3. 10. De HErr makt de Heiden

10 . De Gottloſe hett veel ehr Rath tonicht un wieſt torügg

Plag, de awer up den HErrn höpen de Völker ehr Gedanken. Hiob 6 , 12.

deiht, den ward de Gudheit um
11. Awer den HErrn Sin Rath

fahten . Pſalm 16, 4. 34, 22.

11. Freut ju öwer den HErrn Gedanken in Ewigkeit.
blift ewig ewiglich, Sins Hartens

un weſt fröhlich, ji Rechtfardigen , Spr. 21 , 30. Jeſ. 14, 27.

un rühmt alle, ji Frommen ! 12. Glückſelig is dat Volk, den

ſin GOtt de HErr is ; dat Volk,

De 33. Pfalm .
dat He ton Eegendom utwählt

hett ! Br. 144, 15.

freut jug öwer den HErın,

ji Gerechten , de Frommen
13. De HErr kikt vun den Himmel

ſchüllt Em herrlich prieſen .
un ſüht alle Minſchenkinner.

Pí. 64, 11. 97, 12. 14. Vun Sin faſten Thron

2. Dankt den HErrn mit Harfen füht He up all, de up de Eer

un ſingt Em Lov up de Pſalter wahnen doht.

pun tein Saiten. Pſ. 92, 4 . 15. He lenkt ehr al dat Hart,

3. Singt Em en nie Leed, makt He markt up all ehr Warke.

Fruit
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16. Enen König helpt nich ſin 7. As düſſe Elende ropen där

grote Macht, en Rieſ ward nich hörte de HErr, un holp em ut

rett dörch ſin grote Kraft. al ſin Noth. Sir . 21 , 6 .

17. Peer helpt of nich, un ehr 8. Den HErrn Sin Engel lagert

grote Kraft rett nich. Judith 9, 13. ſikum de her, de Em fürchten

18. Süh, den HErrn Sin Ogen doht un helpt ſe rut.

kikt up de , de Em fürchten doht, 1. Moj. 31,1.2.' 2. Kön. 6, 17. B. 91, 11 .

de up Sin Gnade höpt. Sir. 34, 19. 9. Smeckt un ſeht, wa fründlich

19. Dat He ehr Seel vun den de HErr is . Wol den, de ſik up

Dod retten un ſe in de düre Tied Em verlaten deiht ! Bl. 2, 12.

ernährn ward . Pſ. 34, 10.
10. Fürchtet den HErrn, Sin

20. Iluſe Seel tört up den Hilligen , denn de Em fürchten

HErrn, He is unſe Hülp un unſe doht, hebbt keen Mangel.

Schild. Jeſ. 8, 17 . Pl. 37, 19 .

21. Den .. uns Hart freut ſit 11. De Rieken möt Noth licden

öwer Em , un wi verlat uns up un hungern , awer de den HErrn

Sin billigen Namen. ſöken doht , hebbt keen Mangel

22. Lat Din Gnad öwer uns an irgend en Gud.

ſin , HErr, do wi ja up Di höpen 12. Kamt her, Kinner, hört mi

doht. Pl. 31, 7. 8. to , it will jug de Furcht vör

den HErrn lehrn ! Bj. 66 , 16.

De 34. Pfalm .
13. Wokeen is dar , de en gud

1. En Pſalm vun David, as Leven mag un geern gude Dag

he ſin Geberde verſtellen dä pör barr ? 1. Pet. 3, 10.

Abimelech, de em vun fik drieven 14. Nimm din Tung in Acht

dä, un he weggung . 1. Sam. 21, 13. vör dat Böſe un dine Lippen, dat

2. yk will den HErrn alltied ſe nich falſch reden doht.

laven , Sin Lof ſchall 15. Lat vun dat Böſe un dob

immerbar in min Mund ſin . dat Gude, ſök Freden un jag em

Pf. 63, 5. Pi. 37, 27. 1. Pet. 3, 11 .

3. Min Seel ſchall vun den HErrn
16. Den HErrn Sin Ogen ſeht

grotſpreken dat de Eler:den dat hört

un ſik freuen doht .
up den Rechtfarbigen un Sin

Jer . 9, 24 .

4. Prieſt mit mi den HErrn Ohren hört up ehr Schrien.
Hiob 36, 7 .

un lat uns mit eenanner Sin
17. Den HErrn Sin Ang ſicht

Namen verhögen. Pſ. 145, 1 . awer is öwer de, de Böſes doht ,

5. Do it den HErrn ſöken dä, up dat He ehr Gedächtniß ut

antworde He mi un rett mi ut rodden deiht vun de Eer.

alle Furcht. Pf. 6, 5. Hiob 18, 17 .

6. De Em anſehn doht, de ward 18. Wenn de Gerechten ſdriet,

vergnögt, un ehr Angeſicht Sörf ſo hört de HErr un rett ſe ut

nich roth warrn . al ehr Noth.

na .



Pſalm 34. 35. 23

19. DE HErr is neeg bi de, ehr Nett ſtellt, mi to verdarven

de en terbraken Hart hebbt un un hebbt ahn Orſak Rul'n för

helpt de, de en terbraken Gemöt min Seel gravt .

hebbt. ºut . 18, 18. 14 . | 8. He mutt unverwarens öwer

20. De Gerechte mutt veel lieden , foln warrn , un ſin Nett, dat he

awer de HErr helpt em ut dat all. ſtellt hett, mutt em fangen, un

21. He bewahrt em al fin Ge- he mutt darin öwerfolln warrn.

been, dat nich en barv in entwei 9. Awer min Seel ward fik

braken ward . freun öwer den HErrn un fröhlich

22. Den Gottloſen ward dat ſin up ſin Hülp .

Unglüđ dod maken, un de den 10. Al min Knaken mot ſeggen :

Gerechten haſſen doht, ward Schuld HErr, wokeen is Dins Glieken ?

hebben. De Du den Elenden retſt vun

23. De HErr erlöſt Sine Knechte den, de em to ſtark is , un den

ehr Seel, un au, de fik up Em Elenden un Armen vun Sin

verlaten doht, ward keen Schuld Rövers. Hiob 36, 15 .

hebben .. 11. Dar tredt frevelhaftige Tügen

De 35. Pfalm .

up , de tügt dun mi, wo ik keen

Schuld an hef.

1. En Pſalm vun David .
12. Se vergellt mi Böſes för

Err, ſtrie , de
Gudes

gegen

mi ſtrieden föhr bringen.
Pf. 38 , 21 .

gegen de, de mi bekriegen doht .
13. Jk awer, wenn je krauk

2. Griep to den Schild un de weern, trođ en Sack an , dä mi

Caffen un mat Đi up , mi to to nap mit 8aften un bả alties

helpen . Pſ. 12, 6 .
vun Harten. Röm 12, 15.

3. Treck den Speer rut un ſtah 14. Ik höll mi, as weer he

mi bi gegen min Verfolgers! min Fründ un Broder, ik gung

Spric to min Seel : gt bün din trurig gebüct, as een , de Leed

Hülp !
drigt um ſin Moder.

4. Lat ſe ſik ſchämen un ver
15. Se awer freut ſik ömer min

höhnt warrn ,
de na min Seel Schaden un keem tohop , ja ſe

ſtaht, ſe möt umkehrn un to Schann keem tohop gegen mi, um mi to

warrn , de mi övel wölt. ſlahn ; ſe riet un hört nich up.

Bi. 40, 15. 16. Mit de Tafelbröders , de

5. Lat ſe warrn as Rafi vör dar heuchelt un ſpotten dont un

den Wind un den HErrn Sin ehr Buk füllt, biet ſe ehr Tähn

Engel ward ſe wegſtöten. Pf. 1 , 4. toſamen öwer mi. Hiob 16, 9.

6. Ehr Weg mutt düſter un 17. HErr, wo lang wullt Du

glitſerig warrn un den HErrn tokiken ? Rett doch min Seel vun

Sin Engel mutt ſe verfolgen . ehr Bullern un min Genſame vun

7. Denn ſe hebbt mi ahn Orſak de junge Löwen . B1. 119,84. 22, 21 .
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Pſalm 35. 36.

anner

18. Ik will Di danken in de De 36. Pfalm .

grote Gemeen un manf veel Volks
1. En Pſalm vun den HErrn

will ik vun Di grot ſpreken.

Sin Knecht, David, vörtoſingen.
Pf. 40, 10. 11 .

2 .

19. Lat de Lüd fik nich öwer mi Datat ſprek ik vun min Hars

freuen , de mi ahn Drſak fiend
tens Grund öwer de

ſünd, noch mit de Ogen ſpotten, de Gottloſen ehr Dohn , dat keen

mi ahn Grund haſſen doht. Gottesfurcht bi ſe is . 1. Moj. 20, 11.

20. Denn ſe denkt Schaden to
3. Se ſmückt fik mank eenanner

dohn un ſökt falſche Saken gegen fülvſt, dat ſe ehr böſe Sak vör

de Stillen in dat Land. Þ5. 36, 6. warts bringen doht un

21. Un ſparrt ehr Mulwiet
ſlecht makt. 2. Kön. 17, 9.

4. Au ehr Lehr is ſchädlich un

up gegen mi un ſprekt: Ha, ha, erlagen ſe lat ſit of nich wieſen,

dat hebbt wi ſehn. Pf. 40, 16.

22. HErr, Du ſühſt dat, ſwieg 5. Sonnern ſe tracht up ehr
dat ſe wat Gudes doht. Bi. 59, 18.

nich ſtill HErr , meſ' nich wiet
Lager na Schaden un ſtabt faſt

vun mi !

up den böſen Weg un ſchuet nicks

23. Wak up , HErr, wał up Arges.
Micha 2, 1 .

för min Recht un för min Sak, 6. HErr, Din Gnade ređt lo

min GOtt un HErr! Þf. 44, 24.
wiet, as de Himmel is un Din

24. HErr, min GOtt, richt mi Wahrheit ſo wiet, as de Wolken

na Din Gerechtigkeit, dat ſe fik gaht.
Pf. 57, 11. 108, 5.

öwer mi nich freun doht. 7. Din Gerechtigkeit ſteihtas

25. lat ſe nich ſeggen in ehr GOtt Sin Bargen un Din Recht

Harten : Ha, ha, dat hebbt wias de grote Deepe. HErr, Du

wullt, lat ſe nich ſeggen: Wi hebbt helpſt beide, Minſchen un Veeh.

em öwerſluct.
8. Wo würdig is Din Gnade,

26. Lat ſe ſik ſchämen un to GOtt, dat de Minſchenkinner unner

Schann warrn , all, de fik öwer den Schatten vun Dine Flüchten

min Öwel freuen doht, ſe mött Schuß findt. Vers 11. Pf. 17, 8.

mit Schand un Scham antrođen 9. Se doht jik gud an de rieken

warın de gegen mi grotſpreken doht . Göder vun Din Hus , un Du

27. Rühmen un freun mött fie ſtillſt ehren Döſt mit Wolluſt as

Sohel. 5, 1 .de mi gönnen doht, dat ik Recht mit en Strom .

behol un immer ſeggt: De Herr) 10. Denn bi Di is de lebendige

mutt hoch lavt warrn, de fik freut Born un in Din Licht ſeht wi

an Sin Knecht fin Wolfart.
dat licht. Jer. 2, 13. 17, 13. Jeſ. 8, 2.

P1.40, 17. 11. Bred Din Gnade ut öwer

28. Un min Tung ſchall reden de, de Di kennt un Din Gerech

Din Gerechtigkeit un Ditigkeit ömer de Frommen.

däglich prieſen. 12. Lat mi nich vun de Stolten

. 8 .
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öwer em.

unnerperrt warrn , un lat de Gott- fin, un wenn du na ſin Stä ſehn

lojen ehr Hann mi nich ſtörten. warrſt, ward he weg ſin.

13. Sonnern lat ſe , de Öwel 11. Awer de Elenden ward dat

doht dal falln , dat ſe verſtött Land arven un Luſt hebben in

ward un nich upſtahn könnt. groten Freden.

3er . 50, 32 .
Matth. 5 , 5. Pf. 119, 165.

12. De Gottloſe draut den Ge

De 37. Pfalm .
redten un bitt de Tähn toſamen

1. En Pſalm vun David .
Hiob 16 , 9.

Wéf nich bös öwer de Böſen
13. Awer de HErr lacht öwer

un weſ nich neediſch öwer em , denn He füht, dat ſin Dag

de Ömeldoers.

tummt.

Spr.24,19. Predig. 10,4. 14. De Gottloſen treckt dat

2. Denn as dat Gras ward je Swert rut un ſpannt ehr Bagen,

bald afmeiht, un as dat gröne dat ſe fällt den Elenden un den

Gras ward ſe bald verwelken . Armen un ſlachtet de Frommen.

3. Höp up den HErrn un bob 15. Awer ehr Swert ward in

Gudes, blief in dat land un er- ehr Hart gahn , un ehr Bagen

nähr di redlich. ward entwei breken .

4. Hef din luſt an den HErrn 16. Dat lütt Beten , dat een

de ward di geven , wat din Hart Gerechte hett is beter as dat

wünſcht. Bi. 20 , 5. grote Deel vun veele Gottloſe.

5. Befehl den HErrn dine Weg' 17. Denn de Gottloſen ehr Arm

un höp up Em , He ward dat ward intwei breken, awer de HErr

gud maken . Matth. 6 , 25. erhöllt de Gerechte. 1. Sam . 2, 31 .

6. Un ward din Gerechtigkeit 18. De HErr kennt de Frommen

hervör bringen as dat Licht un ehr Dag’un ehr Gud ward ewiglich

din Recht as den Middag. blieven .

Jeſ . 58, 8.
19. Se ward nich to Schann

7. Weſ' ſtill vör den HErrn un marrn in de böſe Tied, un in de

töf up Em ! Vertörn di nich öwer düre Tied ward ſe nog hebben.

den, den ſin Mothwilln glüdlich Pſ. 112, 3.

fortgeiht. 20. Denn de Gottloſen warð

8. Stah af vun den Torn un umkamen un den HErrn Sine

lat den Grimm , warr nich hißig, Fiende, wenn ſe ok ſünd as en

ok Ömles to dohn ! Eph . 4, 26. 31. köſtliche Wiſch, ward ſe doch ver

9. Denn de Böſen ward ut- ) gahn, as de Nook vergeiht.

rodet, de awer up den HErrn 21. De Gottloſe borgt un be

tövt, ward dat Land arven. tahlt nich, de Gerechte awer is

Verð 11. Spr. 2, 21 . barmhartig un mild .

10. Dat is noch en lütte Wiel, Sir . 29, 2. Pp. 112, 5.

ſo ward de Gottloſe nich mehr ! 22. Denn Sin Geſegneten arvt
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dat land, awer Sin Verfluchten | 35. Ik hef ſehn en Gottloſen ,

ward utrodet. Pi. 25, 13 . de weer tropig un bree ſit ut

23. Vun den HErrn ward jo un grön as en Lorbeerbom.

en Mann fin Gang vörmarts 36. As man voröwer gung , ſüb,

brocht un He hett Luſt an ſin do weer he hen, ik frag na em ,

Weg . do war he nirgends funnen .

24. Fallt he , ſo ward he nich $ tob 4, 20. 11. 10, 15. Spr. 29, 16.

wegſmeten, denn de HErr erhölt 37. Blief fromme un hou di

em bi de Hand . Pſ. 145 , 14.
recht, denn ſo Een ward dat to

25. Ik bün jung weſt un old leßt gud gahn. 1. Moj. 39, 8. 9.
warnun hef noch nümmer ſehn 38. De Öwertreders awer ward

den Gered ten verlaten , noch ſin mit eenanner vertilgt , un de Gott

Samen na Brod gahn.
loſen ward toleţt utrodet.

26. He is jümmer barmhartig 39. Awer de HErr helpt den
Pſ. 73, 19.

un leent geern un ſin Samen ward Gerechten , He iš ehr Kraft in

ſegent ſin.
de Noth . Pſ. 48, 4 .

27. Lat af pun dat Böſe un
40. Un de HErr ward je bi

do Gudes, ſo warrſt du blieven
ſtahn un ward ſe retten , He

jümmerdar. Pf. 34, 15.
ward ſe vun de Gottloſen retten

28. Denn de HErr hett datun ſe helpen, denn ſe vertrut up

Recht leef un verlett ſine Hilligen Em .
Weish. 3, 9.

nich , ewiglich ward ſe bewahrt,

awer de Gottloſen ehr Samen
De 38. Pfalm .

ward utrobet . 1. En Pſalm vun David, to'n

29. De Gerechten arvt dat Land Andenken.

un bliebt ewiglich darin . 2 .

30. Den Gerechten ſin Mund

redt de Wiesheit un fin Tung lehrt nich in Din Grimm . PL. 6 , 2 .

dat Recht. 3. Denn Din Pieln ſtekt in

31. Sin GOtt Sin Geſet is mi, un Din Hand drückt mi.

in ſin Hart,ſin Tritte gliedt nich ut. 4. Dar is nicks Geſundes an

32. De Gottloſe luert up den min lief vör Din Drauen nn is

Gerechten un denkt, em dod to teen Freden in min Gebeen vör

maken. Pi 10, 9 . min Sünd .

33. Awer de HErr lett em nich 5. Denn min Sünden gabt öwer

in ſin Hann un verdammt em min Kopp , as en ſware Laſt ſünd

nich, wenn he verurdeelt ward . ſe mi to ſwar warn .

34. Töf up den HErrn un hol 6. Min Wunden ſtinkt un eitert

ſin Weg, ſo ward He di erhögen, dörch min Dohrheit .

dat du dat land arven deihſt, du 7. Ik gah krumm un heel ge

warrſt ſchn , dat de Gottloſen ut- bückt, den ganzen Dag gab ik

rodt ward .
trurig.

HErr, ſtraf mi nicin Din
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8. Denn min Lenden verdorrt fünd mächtig, de mi ahn Schuld

ganz, un dar is nicks Geſundes haßt, ſünd grot .

an min Lief. Pf. 22, 15. 16 . 21. Un de mi Böſes doht för

9. Ik bün ganz ſlapp un heel Gudes, ſett ſik gegen mi, darum ,

terſtött. Ik hul vör Hartens dat ik up dat Gude holn doh.

Unruh.
B1. 109, 5 .

10. HErr, all min Vegehr is 22. Verlat mi nich, HErr min

vör Di, un min Süfzen is Di GOtt, weſ nich wiet vun mi !

nich verborgen. Pf. 6 , 7 . 23. JI mi to Hülp, HErr, min

11. Min Hart bewert, min Kraft Heil !
Bl. 40 , 14. 35 , 3 .

bett mi verlaten un dat Ogenlicht

is nich bi mi . De 39. Pfalm .

12. Min Leeven un Frünn ſtaht

mi gegenöwer, kikt min Plagen
1. En Pſalm vun David, vör

an un min Neegſten tredt wiet af.toſingen vör Jeduthun. Pf.62, 1 .

Hiob 19, 14.
2 .

ge
k hef mi vörnahm, ik will

13. Un de mi na de Seel ſtaht, mi höden, dat ik nich

ſtellt mi Falln, un de mi öwel fündigen doh mit min Tung. Ik

wölt, redt, wa ſe Schanden dohn will min Mund tämen, dewiel ik

wölt un gaht täglich mit Liſt de Gottloſen alſo vör mi ſehn mutt.

3. Ik bün verſtummt un ſtil

14. gk awer mutt ſin as en warn un ſwieg, wiel ik keen Glück

Doven un nich hörn, un as en hef un min Wendag ſünd öwer

Stummen, de fin Mund nich up- de Maten. Pf. 38, 14.

deiht . Jef. 53, 7. | 4. Min Hart is entbrennt in

15. Un mutt ſin as Een , de min Lief, un wenn ik daran denk,

nich hörn deit un de keen Wedder- warrik vul Füer un red mit

red in ſin Mund hett . min Tung.
$ 1. 119, 53.

1. Pet . 2, 23.

16. Awer ik töf , HErr, up Di, dat dat en End mit mi hebben

5. Awer, HErr, lehr mi doch,

un Du HErr, min GOtt, warrſt mutt un dat min Leven en End

mi erhörn. hett un ik weg mutt. Þf. 90, 12.

17. Denn ik dach, mögt ſe ſik

ja nich öwer mi freun de grot- breet pör Di, un min leven is
6. Süb, min Dag’ ſünd en Hand

ſpreken dobt, wenn min Fot ut
as nics vör Di. Wo gar nicks

glieden deiht.
Pi . 80, 2.

alle Minden, de doch ſo ſäker

18. Denn ik bün ton Lieden leven doht ! Sela . Pf. 90, 5 .

makt un min Wehdag is ümmer 7. Se gaht darher as en Schatten

pör mi.
un makt ſik veel unnüşe Unruh ;

19. Denn ik doh min Miſſedat ie ſammelt un weet nich, wer dat

kund un ſorg öwer min Sünden. kriegen ward .

20. Awer mine Fiende levt un Predig . 2 , 18. 21. Lut. 12, 18.

um.
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8. Nu, HErr, womit ſchall ik min Mund geven , to laven unſen

mi tröſten ? Ik höp up Di. GOtt. Dat ward veele ſehn un

Pf. 25, 2.
den HErrn fürchten un up Em

9. Rett mi pun all min Sünd

höpen.

un lat mi nich en Spott vör de
5. Glückſelig is de, de fin Hoff

Narren warrn . Pſ. 79, 9 .

10. It will ſtill ſwiegen un un fit nich kehrt na de Hoffärtigen
nung ſetten deiht up den HErrn

min Mund nich updohn , Du hen un de mit Lögen umgahn

warrſt dat wol maken . Pf. 37, 5.
doht .

11. Wend Din Plag vun mi 6. HErr, min GOtt
, grot ſünd

af , denn ik bün verſmachtet vör Din Wunner un Din Gedanken ,

de Straf vun Din Hand. Matth. 26, 39. de Du an uns bewieſen deihſt.

12. Wenn Du Een tüchtigen Di is nids gliek, ik will ſe ver

deihſt wegen de Sünd, ſo ward fündigen un darpun ſeggen , ob

ſin Schönheit vertehrt as vun de gliek ſe nich to telln fünd.

Motten . Ach, wo garničs fünd 7. Opfer un Spiesopfer behagt

doch alle Minſdhen ! Sela. Di nich, awer de Ohren heſt Du

Pſ. 62, 10 .

13. Hör min Gebet, HErr, un
mi updahn . Du wullt weder Brand:

vernimm min Schrien un ſwieg opfer noch Sündopfer.
Pf. 51, 18. Ebr. 10, 5 .

nich ſtill öwer mine Thranen . 8. Do ſprok ik : Süh, ik kam,

Denn ik bün beides, din Pilgrim in dat Bok is dun mi ſchreven.

un din Borger, as min Vaders al. Joh. 5, 39. 46. Ebr. 10, 5.

1. Moj. 35 , 27. 3. Moj. 25, 23. 1. Chron. 9. Din Willen , min GOtt, doh

30, 15. 11. 119, 19. 2. Ror. 5, 6. ? ik geern un Din Geſep hef ik in
Phil. 3, 20. 1. Pet. 2, 11. Ebr 11, 13.

min Hart. Jeſ. 50, 5.

14. Lat af vun mi, dat ik mi

erquiđen kann , chr ik henfahrn rechtigkeit in de Gemeen ; füh, ik
10. Ik will predigen de Ge

doh un nich mehr hier bün.
wil mi min Mund nich ſtoppen

Hiob 10, 20. Bar. 2, 13 .

laten , HErr, dat weetſt Du !

De 40. Pfalm .
B1 . 35, 18.

11. Din Gerechtigkeit verſtek ik

1. En Pſalm vun David , vör- nich in min Hart ; vun Din Wahr

toſingen . heit un vun Din Heil red ik, ik

höp up den HErrn un verhehl Din Gudheit un Truheit

He neeg Sik to mi un nich vör de grote Gemeen. Pf. 57, 4.

hör min Schrien . 12. Du awer, HErr, wulſt doch

Pf. 27, 14. 5 , 3. 18, 7. 34, 16. Din Barmhartigkeit nich vun mi

3. Un trock mi ut de gruſame febrn ; lat Din Gudheit un Tru

Kul un ut den Schlamm un ſett heit mi allerwärts behöden.

min Föt up en Fels, dat ik ſäker 13. Denn lieden ahn End hett

treben kann . Pf . 42, 8. mi umgeven, min Sünden hebbt

4. Un hett mi en nie leed in mi angrepen, dat ik nich ſehr

2 .

It
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kann ; vun ehr ſünd mehr as Haar gnädig, heel min Seel, denn ik

up min Kopp un min Hart hett hef an Di ſündigt . Pr. 6, 3.

mi verlaten . Bi. 69, 5. Ezech. 32, 10. 6. Min Fiende redt Böſes gegen

14. Lat Di dat wolgefalln, HErr, mi: Wannehr ward he dod blieven

dat Du mi retten deihſt; il HErr, un fin Namen vergahn ?

mi to helpen . Pf. 22, 20. 38 , 23. 7. Se kamt, dat ſe toſeht un

15. Schamen mött ſikun to meent dat doch nich vun Harten,

Schann warrn , de mi na min ſonnern ſökt wat, dat ſe läſtern

Seel ſtaht, dat je de umbringt, könnt, gaht hen un drägt dat ut .

torügg mött ſe falln un to Schann 8. au, de mi haſſen doht, tüſchelt

warrn, de mi Övels günnt. ſoſamen gegen mi un denkt Böſes

Pf. 35, 4. 70, 3.
öwer mi. Matth. 22, 15.

16. Se mött in ehr Schand fit| 9. Se hebbt en Bubenſtück öwer

verfehrn , de öwer mi ſchrien doht : mi beſlaten : Wenn he liggen deiht,

Ha, ha !

17. Dar mött ſik freun un fröhlich | 10. Ok min Fründ , den ik mi
ſchall he nich wedder upſtahn.

ſin al, de na Di fragen doht un anvertrut hef, de min Brod eten

de Din Heil leef hebbt, mött leggen dä, tredt mi unner deFöt.
allerwärts : De HErr fi hoch ge- 01. 55, 14. Joh. 13, 18. Apof. 1, 16 .

lavt ! Pf . 35, 27 .
11. Du awer, HErr, weſ mi

18. Denn ik bün arm un elend, gnädig un help mi up , ſo will

de HErr awer ſorgt förmi. Du büſt it ſe betalen.

min Helper un Retter, min GOtt, 12. Darbi mark ik , dat Du

töv nich länger . Bl. 70, 6. 109, 22. Wolgefalln an mi heſt, dat min

Fiend nich öwer mi juchen ward.

De 41. Pfalm .
13. Mi awer erhöllſt Du vun

1. En Pſalm vun David, pör- wegen min Frömmigkeit un ſtellſt

mi vör Din Angeſicht ewiglich.
toſingen.

1. Chron . 18, 27.

2. (Glüdſelig is de, de ſif den
14. Gelavt ſi de HErr, de GOtt

Nothliebenden annimmt,
den ward de HErr retten in de Israels, vun nu an bet in Ewig

keit ! Amen, Amen. Luk. 1 , 68.

böſe Tied .

3. De HErr ward em bewahrn
De 42. Pfalm .

un an’n Leven holn, un em dat

wolgahn laten up de Eer un em 1. En Pſalm vun de Kinner

nich in ſin Fiende ehr Willn geven . Korah's, vörtoſingen.

Apoſt. 9, 36.

4. De HErr ward em erquicken 2. AsdeHirſch na friſch
Water ſchrien deiht, ſo

up ſin Krankenbett, Du helpſt em
ſchriet min Seel, GOtt, to Di.

vun all ſin Krankheit.
Pſ. 22, 1 .

5. Ik ſprok : HErr , weſ mi 3. Min Seel döſtet na GOtt,
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na den lebendigen GOtt. Wannehr | 12. Wat bedrövſt du di, min

warr ik darhen kamen, dat ik GOtt Seel un büſt ſo unruhig in mi ?

Sin Angeſicht fehn doh ! Töv up GOtt, denn ik warr Em

4. Min Thranen ſünd min Spies,noch danken , dat He de Hülp

Dag un Nacht, dewiel man däglich vun min Angeſicht un min GOtt

to mi ſeggen deiht : Wo is nu is . P1. 43, 5. Hab. 2, 3.

din GOtt ? Pf . 79, 10.

De 43. Pfalm .
5. Wenn ik benn Saran denk,

ſo ſchürr ik min Hart rut bi mi 1. Richt mi, GOtt, un föhr

ſülvſt; denn ik wul geern hen :
min Sak gegen dat un

gahn mit den Hupen un mit ' em hillige Volk un rett mi vör falſche

wandern to GOtt Sin Hus, mit un böſe Lüd. Pl . 26 , 1 .

Fröhlichkeit un Danken mank den
2. Denn Du büſt de GOtt, de

Hupen, de dar fiern doht .
mi ſtark makt, warum verſtöttſt Du

1. Sam. 1, 15. mi? Warum lettſt Du mi ſo trurig

6. Wat bedrövſt du di , min gahn, wenn min Fiend mi draun

Seel, un büſt ſo unruhig in mi ! deiht? Pl. 42, 10 .

Töp up GOtt, denn ik warr Em 3. Schick Din Licht un Din

noch danken, dat He mi helpen Wahrheit , dat ſe mi leiten un

deiht mit ſin Angeſicht. P1. 43, 5. bringen to Din hilliger. Bargun

7. Min GOtt, bedrövt is min to Din Wahnung ! Bi. 15 , 1 .

Seel in mi ; Darum gedenk ik 4. Dat ik rin gah to GOtt Sin

an Di, in dat Land an den Jordan Altar , to den GOtt, de min

un Hermonim, up den lütten Barg. Frend un Wonne is , un Di ,

8. Din Water ruuſcht darhen , GOtt, up de Harp danken doh,

bat hier en Deepe un dar en min GOtt ! Pf. 63, 6 .

Deepe bruſen deiht ; au Din Water
5. Wat bedrövſt du di , min

wogen un Wellen gaht öwer mi. Seel, un büſt ſo unruhig in mi !
Pf. 69, 2. 3.

Töv up GOtt, denn ik warr Em

9. DeHErr hett des Dag's to- noch danken , dat He min Ange

ſeggt Sin Gudheit un des Nachts licht fin Hülp is , un dat He min

ſing ik Em un bed to den GOtt
GOtt is . Pf . 42, 6. 12 .

vun min Leven.

10. Je legg to GOtt , min De 44. Pfalm .
Fels : Warum heſt Du mi ver

geten ? Warum mutt ik ſo trurig 1. En Unnerwieſung vun de

gahn , wenn min Fiend mi drängen Kinner Korah , vörtoſingen .

deiht ? Sef. 49, 14. B1 . 43, 2 2. Gott, wihebbt dat mit
11. Dat is as en Mord in unſe Ohren hört , unſe

min Knaken, dat mi min Fiende Vaders hebbt uns dat vertellt,

ſchimpt, wenn ſe däglich to mi wat Du dahn heſt to ehr Tied,

ſeggt : Wo is nu din GOtt? vun Duers her.



Pralm 44. 45.
31

3. Du heſt mit Din Hand de 15. Du mafft uns to en Sprück

Heiden wegjagt, awer ſe heſt Du wort mank de Heiden, un dat de

inſett ; Du heſt de Völker tonicht Völker den Kopp öwer uns ſchüddet.

makt, awer ſe heſt Du grot makt. 16. Däglich is min Smach vör

4. Denn ſc hebbt dat Land nich | mi un min Angeſicht is vull vun

innahm dördı ehr Swerdt , un Schand.

Pl. 69, 20.
ehr Arin kunn ſe nich helpen , 17. Dat ik de Schänders un

jonnern Din rechte Hand , din Läſterers hörn un de Fiende un

Arm un dat licht vun din An- Rachgierigen ſehn mutt . Pf.74, 10.

geſicht, denn Du harrſt Wolgefalln
18. Düt Alles is ömer uns

an ſe .

5. GOtt, Du büſt deſülvige min
kamen un hebbt doch Di ni ver

König, de du Jakob Hülp tojeggenge.en un untru in Din Bund
deibit.

handelt.

6. Dörch Di wöllt wi unſe Fiende 19. Uns Hart is nich affullu,
tonicht ſtöten, in Din Namen möllt noch uns Gang vun Din Weg

wi daltreden, de fik gegen uns jett.afgahn.
20. Dat Du uns ſo tonicht ſlagen

Pf. 60, 11 .

7. Denn ik verlat mi nich up deihſt an den Ort vun de Drachen

min Bagen, un min Swerdt kann un uns bedeđſt mit Düſternis.

mi nich helpen ; 21. Wenn wi den Namen pun
Bj . 20, 8.

8. Sonnern Du helpſt uns pun unſen GOtt vergeten harrn un

nnſe Fiende un makſt to Schann, unſe Hand uphaben harın to en

de uns haſſen doht . fremden GOtt.

9. Wiwöllt däglich vun GOtt 22. Dat wörr GOtt wol finden ,
grotſpreken, un Din Nam danken He kennt jo den Grund vun unſe

ewiglich. Sela. Pf. 54, 8.
Harten . Bi. 7 , 10 .

10. Warum verſtöttſt Du uns 23. Denn wi ward ja um
denn un lettſt uns to Schann Dienetwiln däglich umbröcht un

warrn ! Un treckſt nich ut mant fünd anſehn as Slachtſd;ap.

uns, HErr !
Pl. 60, 12.

11. Du lettſt uns weglopen vör 24. Wať up HErr ! Warum

unſe Fiende, ſo dat uns berovt, ichlöppſt Du? Wak up un verſtöt
de uns haſſen doht . uns nich ſo ganz ! Matth. 8, 24.

12. Dulettſt uns upfreten as Schap 25. Warum verſtickſt Du Din

un terſtreuſt uns mank de Heiden. Angeſicht ? vergittſt unſe Elend
13. Du derföffſt Din Volk um un Bedrängnis ? Pf. 69, 18.

ſünſt un nimmſt nicks darvör. 26. Denn unſe Secl is daldrückt

bet to be Eer un unſe Buk klept
14. Du makſt uns unſe Nawers

an de Gerdboden. Richt. 11 , 35 .
ton Schimp, ton Hohn un Spott

vör de, de um uns her ſünd. 27. Mak Di up, help uns un

Pf. 79, 4. erlöſ ' uns um Din Gudheit willn !

** 3

Röm. 8, 36.
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De 45. Pfalm . un holl Din Ohren dal, vergeet

Din Volk un Din Vader ſin Hus.
1. En Brutleed un Unnerwieſung

vun de Kinner Korah, vun de
12. So ward de König Luſt

Roſen, vörtoſingen.
an Din Schönheit hebben , denn

2. Min Hart dichtet en fin He is Din HErr un du jchaſt
Em anbeden.

Leed , ik will ſingen vun
13. De Dochter Zor ward mit

en König, min Tung en Vedder
Geſchenk dar ſin , de Rieken in

vun en guden Schriever.
dat Volk warð vör Di flehn.

3. Du büſt de ſchönſte mank Pf. 72, 10.

de Minſchenkinner, holdſelig ſünd 14. Den König ſin Dochter is

Din Lippen, darum ſegent Gott ganz herrlich inwendig, ſe is mit

Di ewiglich. lut. 4, 22. 3oh 1, 16. golden Upſläg kleedt.

4. Gört Din Swerdt an Din
Hohel . 1 , 8. 4, 1 .

Siet , Du Held , un ſmück Di
15. Man föhrt ſe in geſtigte

ſchön .
Kleder na den König hen, un

5. Dat mutt Di gelingen in ehre Spelkameraden, de Jungfruen,

Din Smuck, treck her, mitWahr- de ehr nagaht, föhrt man to Di.

heit, Sanftmödigkeit un Gerchtig: 16. Man föhrt ſe mit Freuden

tigkeit, ſo ward Din rechte Hand un Vergnögen , un ſe gaht in

Wunner Sohn. Pf. 72, 4. König ſin Palaſt.

6. Scharp ſünd Dine Pieln , 17. In Stä för din Vaders

dat de Völker vör Di dal fallt, ward din Kinner ſin , du warrſt

mitten mank den König ſine Fiende . lie to Fürſten ſetten in alle Welt .
Ebr. 2, 13.

7. GOtt, Din Stohl blift ümmer 18. Ik will an Din Nam denken

un ewig . Dat Scepter vun Din vun Rind to Kindesfind, barum

Riek is en wichtige Scepter. Ebr. 1 , 8. ward Di danken de Völker ümmer

8. Du heſt Gerechtigkeit leef un un ewiglich.

haßt en gottlog Weſen , darum

hett Di Gott, Din GOtt, ſalvt De 46. Pfalm .

mit Freudenöl , mehr as Din

Geſellen.
1. En leed np de Flöt, vör

9. Din Kleder rükt vun Myrrhen, vun de Kinner Korah.
toſingen vör den Böwerſingmeiſter

Aloe un Kezia, wenn Du ut de

elfenbenern Paläſte darher kummſt
, Toflucht, en Hülp in de groten

2. GOtt is uns Toverſicht un

in Din ſchöne Herrlichkeit.
Nöthen, de uns drapen hebbt .

10. In Din Smuck gaht de Pf. 18, 2. 3. Spr. 18, 10.

Könige ehre Döchter, de Brut 3. Darum ſünd wi nich bang,
ſteiht to Din rechte Hand in nicks wenn ok de Welt unnergahn deiht

as föſtlich Gold . un de Bargen mitten na de See

11. Hör, Dochter, fik Em an rin ſinken dä'n. Pſ. 3, 2.
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4. Wenn ok de See tovon un 4. He ward de Völkerunner

bruſen deiht un vun ehr Wuth de uns dwingen in de Lüd unner

Bargen infaUn dän . Sela. unſe Föt.

5. Dennoch ſdal GOtt ſin Stadt 5. He wählt uns ut ton Arf

fin luſtig blieven mit ehr Vorns, deel, Jakob ſin Herrlichkeit, den

wo den Hödiſten Sire hilligen He leef hett . Sela .

Wahnungen ſünd . 6. GOtt fahrt up mit Gejuch,

6. GOtt is binnen bi ſe , darum un de HErr mit helle Poſaunen.

ward ſe wol blieven , Gott helpt 7. Lovſingt, lovſingt GOtt ! Lov

ſe fröh . Offenb. 21, 3. Pf . 30, 6 . ſingt, lovſingt unſen König !

7. De Heiden möt verzagen un
Jeſ . 12 , 5 .

de Königrieke falln, dat Eerdriek
8. Denn GOtt is König up de

mutt vergahn, wenn He ſik börn ganze Eer,lovſingt Em ut Klokheit !

lett .
9. GOtt is König öwer de Heiden,

8. De HErr Zebaoth is mit GOtt ſitt up Sin hillige Stohl !

uns , Jakob Tin GOtt is unſc
10. De Fürſten mank de Völker

Schutz. Sela .
ſünd verſammelt to een Volf , to

9. Ramt her un fikt den HErrn Abraham ſin GOtt, denn GOtt

Sin Warke an , de up de Eerlis gewaltig hod) bi de Schilde up

ſon Terſtörn anricht hett .
de Eer . Bl. 45, 7.

Pf. 66, 5 . De 48. Pfalm .

10. De de Kriege ſtüert in alle

Welt, de Bagens intwei brickt,
1. En Pſalmleed vun de Korah .

Spieße tweiſleitun Wagen mit 2. (Grot is de HErr un hoch

Füer verbrennt . Pf. 76, 4 .
berühmt in uns Gott

11. Weſt ſtill un erkennt, dat ſin Stadt, up ſin hilligen Barg.

Ik GOtt bün . Ik will Ehr in
3. De Barg Zion is en ſchöne

leggen mank de Heiden, it will lütte Telgen öwer den dat ganze

Ehr inleggen up de Eer.
Land ſik tröſten deiht , an de Siet

12. De HErr Zebaoth is mit na Norden liggt den groten König

Matth. 5 , 35 .uns , Jakob ſin GOtt is unſe fin Stadt.

Schutz. Sela. 4. GOtt is in ehr Palläſte be

2. Chron. 13, 10. 12. Röm. 8, 31 . kannt, dat He chr Schutz is .

Pſ . 9 , 10 .

De 47. Pfalm . 5. Denn ſüh, Königs ſünd ver

1. En Pſalm vörtoſingen, vun ſaminelt un mit cenanner vöröwer

de Kinner Korah . trocken . P1. 2. 2

2. Schlaht in de Hann, all ji 6. Se hebbt ſik wunnert, as ſe

Natſchonen un jucht GOtt to mit dat ſehn dän, ſe ſünd bang warn

fröhlichen Schall. un ſünd flink weglopen .

3 . Denn de HErr, de Aller- 7. Dat Bewern is ehr dar an

höchſte, is ſchrecklich, en grote kamen, Angſt as Een , de gebährn

König up de ganze Eer . lidhall. Micha 7, 17 .

3
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8. Du brickſt de Schipp up de hörn un en fien Gedicht up be

See intwei dörch den Oſtwind . Harp ſpeelen .

Jef. 2 , 16 . Pf. 78, 2. Matth . 13. 35 .

9. As wi hört hebbt, ſo ſeht 6. Warum ſchall ik bang ſin in

wi bat an den HErrn Zebaoth böſe Dag’ , wenn min Tyrannen

Sin Stadt, an unſen GOtt Sin ehr Miſſedaht mi umgeven deiht?

Stadt, GOtt erhollt deſülwige ewig- 7. De ſik verlaten doht up ehr

lich . Sola . Gud un troßt up ehr groten Riekdon .

10. GOtt , wi tövt up Din
b. 52, 9 .

Gudheit in Din Tempel. Jef. 30, 15 .
8. Kann doch en Broder nüms

11. GOtt, as Din Nam, jo is erlöſen, noch Gott jemand ver

of Din Ruhm bet an dat End
föhnen .

9. Denn dat koſt to veel, ehr
vun de Welt. Din rechte Hand Seel to erlöſen , dat he dat mutt

is vul vun Gerechtigkeit.
blieven laten ewiglich. Matth. 16 , 26 .

12. De Barg Zion freut ſik un
10. Ob he gliek ok lang leven

de Döchter Juda ſünd fröhlich, un dat Graf nich jehn deiht.

vun wegen Din Gerichte.
11. Denn man ward ſehn, dat

Offenb. 14, 1 .

13. Maft jug um Zion, un düſſe floken Lüd doch dod blievt,

fatet ſe um , tellt ehr Torus.
eben ſo as de Dohren un Narren

umkamen boht un möt ehr Geld

14. Leggt Fliet an ehr Muern
anner Lüd laten . Predig. 2, 16. 6, 2 .

un makt ehr Palläſte höger, up

dat man darvun vertündigen deiht chr Hüſer jümmers blieft, chr
12. Ehr wahre Menung is , dat

bi de Nakommen .

15. Dat düſſe Gott is unje Wahnungen för un för un hebbt

GOtt ümmer un ewiglich . He

grote Ehrup de Eer .

13. Dennoch könnt ſe nich blieven

föhrt uns bet an den Dod .
in düſſe Würde, jonneru möt darpun

Jef . 25, 9.

as dat Veeh . Pred. 3, 19. 2. Pet. 2, 21 .

De 49. Pfalm . 14. Düt er Dohu is Unwar:

heitpun ehr , ok lavt dat ehr

1. En Pſalm vun de Kinner | Nakommen nich mit ehr Mund.Sela.

Korah , vörtöſingen.
15. Se liegt in dat Dodenriek

2 .

Hör
ört to , all ji Völkers, markt

as Schap, de Dod ward fik vun

up Alle, de in düſſe je nähren , awer de Frommen ward

Tied levt,

an Morgen öwer ſe herrſchen un
3. Beide, gemeene Mann un

ehr Geſtalt mutt vergahn ; int

Herren, beide , rief in arm, al- Dodenrief möt ſe blieven .

tomal .
Fej. 66, 24. Weish. 3, 8 .

4. Min Mund idall pun Wies: 16. Awer Goit ward min Seel

heit reden un min Hart vun Ver- erlöſen ut dat Dodenrieť fin Ge

ſtand leggen. walt, denn He ward mi annehmen .

5. Wi wöllt en guden Spruch | Sela. Hoh. 13, 4,
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17. Lat di nich bang maken , 8. Wegen din Opfer ſtraf ik di

wenn En Mann riek ward, wenn nich, ſünd doch din Brandopfer

de Herrlichkeit vun ſin Hus grot fünſt ümmer vör mi.

ward. Sir. 11 , 20. 9. Ik will nich vun din Hus

18. Denn he ward nicks mit- Olſen nehmen, noch Böck ut din

nehmen , wenn he ſtarben deiht , Staln.

un ſin Herrlichkeit ward em nich 10. Denn alle Deerter in den

nafahrn . Wald ſünd min un dat Vech up

Hiob 27, 19. Pred. 5, 13. 14 . de Bargen, wo je bi Duſende gahn

19. Sonnern be tröſt fik mit
doht . PF. 8, 8. 9.

düt gude Leven un lavt dat, wenn
11. Ik kenn alle Vageln up de

Een na gude Dag' trachten deiht. Bargen un allerlei Deerter up dat

20. So fahrt ſe ehr Vaders na Feld ſünd vör mi.

un ſeeht dat Licht nümmermehr.

12. Wenn mi hungern dä, wull21. Wenn en Minich in de

Würde is un hett keen Verſtand, de Ger is min un alles wat
ik di niđs barpun ſeggen, denn

ſo fahrt he darpun as en Veeh .
darup is . 2. Mol. 19, 5 .

13. Meenſt du , dat ik Oſſen
De 50. Pfalm .

flecich eten oder Bocksblod drinken

1. En Pſalm vun Aſſaph.
wul ?

Gott, de HErr, de Mädtige, 14. Opfer GOtt Dank un be
hett ſpraken un röpt de Welt tahl den Höchſten din Gelövniß .

pun de Sünn ehr Upgang bet to 15. Un rop mi an in de Noth,

ehr Dalgang . ſo will ik di retten , ſo chaſt du

2. Ut Zion brickt an GOtt Sin vun mi grotſpreken . Pf . 77 , 3. 91 , 15 .

ſchöne Glanz. 5. Moj. 33, 2. 16. Awer to den Gottloſen ſprickt

3. Unſe GOtt kummt un ſwigt |GOtt : Wat verkündigſt du Min

nich ſtill . Freiend Fücr geiht vör Geſetze un nimmſt Min Bund in

Em up un um Em rum en gruliche din Mund!
Storm . Pſ. 96 , 13 17. So du doch de Tucht haſjen

4. He röpt Himmel un Eer, deihſt un ſmittſt Min Word achter

dat He Sin Volk richten will . di ?

5. Moj . 31, 28. 18. Wenn du en Deef ſehn

5. Verſammelt mi mine Hilligen , deibſt, ſo löpſt du mit em un heſt

de den Bund ſlaten hebbt unner Gemeenſchaft mit de Ehebrekers.

Opfer.
Eph. 5, 11 .

6. Un de Himmels ward ſin 19. Din Mul lettſt du los in

Gerechtigkeit verkündigen , denn Bosheit un din Tung drift Be

GOtt is Richter. Sela. Þf. 7, 12. dregerie.

7. Hör to, min Volk, lat mi 20. Du ſittſt un ſnađſt gegen

reden. Jsrael lat mi mank di din Broder, din Moder ehr Söhn

tügen : It, GOtt, bün Din GOtt! gifſt du een Stot. 8. Moj. 19, 17.

3*
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21. Dat deihſt du un iť ſmieg ! 9. Mak mi rein vun Sünnen

ſtil : do meenſt du, ik weer ſo as mit Yſop, dat ik rein warr, waſch

du. Awer ik will di ſtrafen un mi, dat ik ſneewitt warr.

di dat vör Ogen ſteln. 3. Moj. 14, 6. 7. Jeſ. 1 , 18.

Jeſ 42, 14. 1. Moj. 42, 21 . 10. Lat mi hörn Freud un Wonn,

22. Markt dat doch, de ji Gott dat dat Gebeen fröhlich ward, de

vergeten doht , dat ik jug nich Du terſlagen heſt.

enmal wegricten doh un keen Retter 11. Verbarg Din Angeſicht vör

mehr dar ſi . Pſ. 78, 11 . min Sünnen un löſch ut all min

23. Wer Dank opfern deiht , de Miſſedaht.

ſpridt grot vun mi un bahnt ſik
12. Schaff in mi , Gott, en

enen Weg, wo iť em wieſen kann rein Hart un gif mi en nien

GOtt Sin Heil .
gewiſſen GEiſt.

13. Verjag mi nich vun Din

De 51. Pfalm . Angeſicht un nimm Din heiligen

GEiſt nich vun mi.

1. En Pſalm vun David, vör: 14. Tröſt mi wedder mit Din

toſingen . Hülp un mit den frimödigen GEiſt

2. Co be propect Mìathan to em | unettütt mị .

keem, as he to de Bathleba rin- 15. Denn ik will de Öwer:

gahn weer. 2. Sam . 12 , 17. treders Din Weg' lehin , dat de

3. Gottweſ mi gnädig na Sünders fik to Di befchrn, doht.
Din Gudheit un doh

Lut 22, 32

min Sünden ut na Din grote
16. Rett mi pun de Blotcuiden ,

Barmhartigkeit.
GOtt, de Du min GOtt un HEI

Pf . 56, 2.

4. Waſch mi vun min Miſſedaht land büſt, dat min Tung vun Din

un mak mi rein vun min Sünn, Gerechtigkeit grotſpreken kann .

5. Denn ik jeh min Miſſedaht dat min Mund Dinen Ruhm
17. HErr, doh min Lippen up,

in un min Sünn is ümmer vör
verkündigen deiht . Bi . 71 , 8 .

mi . Pſ. 32, 5 .

6. An Di alleen hef ik jündigt dat Opfer, if wul Di dat ſunſt
18. Denn Du heſt nich Luſt to

un öwel vör Di Sahn, up dat

wol geven, un Brandopfer behagt
Du Recht behöllſt in Din Word

un rein blivſt, wenn du richten
19. De Opfer, de GOtt gefalln

deihft . Röm . 3, 4. 19 .

7. Süh, ik bün ut jündlichen doht, fünd en Geiſt vull Angſt,

Samen tügt un min Moder hett warrſt Du, GOtt, nich verachten .
en tweibrafen un tweiſlagen Hart

mi in Sünden einpfangen .
Pſ. 34, 19 .

8. Süh, Du heſt Luſt to del 20. Doh wol an Zion na Din

Wahrheit, de in dat Verborgene Gnad, bu' de Muern to Jeruſalem .

liggen deiht , Du lettſt mi weeten 21. Denn ward Di gefallu de

de heemliche Wiesheit. Opfer vul Gerechtigkeit, de Brand

Di nich.
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opfer un Ganzopfer, denn ward | Du kannſt dat wol maken un

man Oſſen up Din Altar opfern . will höpen up Din Namen, denn

5. Moj. 33, 19.
Din Hilligen hebbt Freud daran .

De 52. Pfalm .

De 53. Pfalm .

1. En Unnerwieſung vun David ,

vörtoſingen .
1. En Unnerwieſung vun David,

2. As Doeg, de Edomiter, keem för den Sangmeiſter na de Fleut

un ſä Saul an un ſprok : David to ſingen.

is in Abimelech ſin Hus kamen . 2. Dc Dohren ſprekt in ehr
Harten : Dar is keen

3. Watprahlſt du denn, du GOtt. Se dögt nicks un ſünd
Tyrann, dat du kannſt

en Gruel warn in chr Bosheit.
Schaden dohn, ſo doch GOtt Sin

Dar is keen , de wat Gudes deiht .
Gudheit noch däglich anhöllt ?

n3
3. GOtt fikt vun den Himmel

4. Din Tung ſinnt up Schaden up de Minſchenkinner, dat Heſehn

un ſnitt mit Lögen, as en ſcharp will , ob jemand verſtändig weer,

Scheermeß. Pf . 57, 5.

de na GOtt fragen deiht . Pf. 14, 1 .
5. Du redſt leever Bölcs as

4. Awer ſe ſünd all affulln un
Gudes un leever falſch as recht. alltojam verdorpen. Dar is nich

Sela . Jeſ. 28, 15.
Een , de Gudes deiht, ok nich Een .

6. Du redſt geern all dat , wat 5. Wölt denn de Öweldoers ſik

ton Verdarven dehnt mit falſche nich ſeggen laten ? De min Volk
Sung .

7. Darum ward GOtt Di ok ropt ſe nich an .

freten, as eten ſe Brod ? GOtt

Pf . 2, 10.

ganz un gar dalrieten nn twei
6. Dar ſünd ſe awer bang , wo

ſlagen un ut dat Telt rieten un nicks bang to fin is, denn GOtt

ut de Lebendigen ehr Land ut- terſtreut de Beeen vun de , de di

raden . Sela .
belagern doht. Du makſt ſe to

8. Un de Gerechten ward dat Sdjann, denn GOtt ſmit ſe weg.

ſehn un bang ward un em ut
7. Ach, dat de Hülp ut Zion

lachen :
öwer Israel kamen dä un GOtt

9. Süh, dat is de Mann de Sin gefangen Volt erlöſen då !
GOtt nich för ſin Troſt holn dä, So wörr Jacob ſit freun un

ſonnern verleet ſit up ſin grote Zsrael fröhlich ſin . Bi. 14, 7 .

Riekdom un weer mächtig, Schaden

to dohn. Pf . 49, 7 . De 54. Pſalm .

10. Jť awer warr blieven as

en gröne Ölbom in GOtt Sin
1. En Unnerwieſung vun David,

Hus un verlat mi up GOtt Sin vörtofingen up Saiteninſtrument.

Gudheit ümmer un ewiglich.
2. Do de vun Siph keem un

P1, 92, 13–15. ſprok to Saul : David hett ſik bi

11. Ik dank Di emiglich, denn uns verſteken . 1. Sam . 26 , 1 .
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3. Help mi, GOtt, dörd Dinas de Duven, dat if flegen un

Namen un ſchaff mi Recht dörch enerwegens blieven kunn !

Din Gewalt. #1. 79, 9 . 8. Süb, ſo wul iť mi wiet af

4. GOtt, erhör min Gebet, ver- maken un in deWüſtenie blieven !

nimm de Red pun min Mund. Sela.

Pf. 55, 2.
9. Ik wull mi flink maken, dat ik

5. Denn fröm Lüd ſett ſik gegen wegkamen dä vör den Stormwind

mi up un ſchreckliche Lüd ſtaht mi un dat Unwedder.

na min Seel un hebbt Gott nich
10. Mak ehr Tung uneens, HErr,

vör Ogen. Sela .
un lat ſe unnergahn, denn ik ſeb

6. Süh, GOtt ſteiht mi bi, de Frevel un Striet in de Stadt.
HErr erholt min Seel. Pf. 97, 10. 1. Mol. 11, 7 .

7. He ward min Fiende ehr 11. Sowat geiht Dag un Nacht

Bosheit betahln. Vertilg ſe dörch um unum in ehr Muern , dar

Din Wahrheit. is Möhun Arbeit in .

8. So will if di ut frien Stücken
12. Schaden dohn regeert darin ,

en Opfer bringen un Din Namen, Legen un Bedregen kummt nich

HErr, danken , dat he ſo tröſtlich is . vun ehr Straten . P. 52, 3.

9. Denn Du rettſt mi ut all 13. Wenn mi doch min Fiend

min Noth , dat min Dog an min ſchänden dä, wul ik dat lieden

Fiende Luſt ſüht . B1. 59, 11 . un wenn min Haſſer gegen mi

grotſpreken dä, wull ik mi vör

De 55. Pfalm . em verſteken .

14. Du awer büſt min Geſell,

" 1. En Unnerwieſung vun David, min Pleger un min Blodsfründ.

vörtoſingen up Saiteninſtrument. Dbad. 0. 7.

2. Gott, hör min Gebet,ver- 15. De wi fründlich mit een

barg Di nich vör min anner weern mank uns, wi wan

Flehn. B1. 54 , 4. 69, 18. 44 , 25. delten in GOtt Sin Hus in Hupen.

3. Mark up miun erhör mi, 16. De Dod ſchall ſe inhaln un

wa ik ſo kläglich ſtöhnen un hulen möt lebendig in de Höll fahrn ,

doh, denn dar is nicks as Bosheit mank

4. Dat de Fiend ſo ſchrien un ehr Hupen. 4. Moj. 16 , 33.

de Gottloſe braun deiht, denn ſel 17. If awer wil to GOtt ropen

wüllt mi en Schabernack dohn un un de HErr ward mi helpen .

ſünd bannig bös up mi. 18. Des Abends, Morgens un

5. Min Hart is bang in min Middags will ik klagen un hulen,

Lief un de Furcht för den Dod ſo ward He min Stimm hörn .

Dan. 6, 10.
is up mi fulln. Pf. 18 , 5.

19. He erlöſt min Seel vun de,

6. Furcht un Bewern is mi an de an mi wöllt un ſchafft ehr Ruh,

tamen un Gruel hett mi öwerfulln. denn je ſünd decle gegen mi.

7. Il ſprok : 0, harr ik Flünken Pſalm 3, 2 .
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20. GOtt ward dat hörn un ſel 6. Däglich gaht ſe gegen mine

demödigen , de allerwärts blift . Worde an, all ehr Gedanken ſünd dat

Sela. Denn ſe ward nich anners ſe mi Öwels doht . Matth. 26, 61.

un fürcht GOtt nich. Pf. 102, 27. 7. Se rott fik tohop un luert

21. Denn ſe leggt ehr Hand un hebbt Acht up min Hacken,

an de Lüd in Sinen Freden un woans ſe min Seel griepen könnt.

ſe enthilligt Sin Bund.
8. Wat ſe Böſes doht, dat is

22. Ehr Mund is glatter as all vergeven . GOtt, ſtöt ſon Lüd

Botter un hebbt doch Krieg in ahn Gnad dal.

Sinn; ehre Word ſünd ſmiediger 9. Tell min Flucht, fat min

as Dei, un ſünddoch bloteSwerdter. Thranen in Din Sack. Ahn Twiefel
Jer. 9, 8. Pf. 57, 5.

23. Smiet din Anliggen up den tellſt Du ſe.

HErrn, de ward di verſorgen un
10. Denn ward min Fiende to

ward den Gerechten nich emiglich rüggwiken möten, wenn iť ropen

in Unruh laten .
dob ; ſo warr ik gewahr, dat Du

Matth. 6, 25. 1. Pet. 5, 7 . min GOtt büſt.

24. Awer GOtt, Du warrſt 11. Ik will grotſpreken vun GOtt

ſe dalſtöten in de deepe Kul. De Sin Word, it will rühmen den

Blodgierigen un Falſchen ward HErrn Sin Word .

ehr Leven nich tor Hälft bringen. 12. Up GOtt höp ik un bün

Ił awer höp up Di. nich bang, watkünnt uns de Minſchen

Bf. 94, 23. 5, 7. dohn . Jeſ. 51, 12. Ebr. 13, 6 .

De 56. Pfalm . 13. Ik hef Di, GOtt, lavt, dat

ik Di banken will. Pſ. 66, 13.

1. En golden Kleenod vun David , 14. Denn Du beſt min Seel

na de Melodie ,vun de ſtumme vun den Dod rett, min Föt vun

Duv mank de Fremden “, as cm Utglieden, dat ik wandeln mag

de Philiſter grepen to Gath . vör GOtt in de lebendigen ehr

1. Sam . 21, 11 . Licht. Pf. 116, 8. 1. Moj. 17, 1 .

2. GOtt, wer mi gnädig,

denn Minſchen wüllt mi
De 57. Pfalm .

verſenken, däglich ſtriedt ſe un

makt mi bang . P1. 51 , 3. 1. En golden Kleenod vun David,

3. Min Fiende verſökt mi däglich, na de Melodie „verdarv nich“ ,

denn veele ſtriedt gegen mimit as he vör Saul in de Höhl lopen

groten Stolt. weer. 1. Sam. 22, 1 .

4. Wenn it mi fürdhten doh, To 2. Wer mi gnädig, Gott,
höp ik up Di. Pí. 25, weſ ' mi gnädig, denn

5. It will vun GOtt Sin Word up Di trut min Seel un unner

grotſpreken , up GOtt will ik höpen , den Schatten vun Din Flüchten

un nich bang ſin ; wat ſchull mi hef ik Toflucht bet dat Unglück

dat Fleeſch wol dohn ? Ebr. 13, 6. vörömer gahn deiht .

2.
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3. Jf rop to GOtt, den Aller- 2 . ied ji denn ſtumi , dat

heiligſten, to GOtt, de min Jam ji nich reden wüllt, wat

mer en Enn makt.
recht is , un richten, wat lief is,

4. He ſchickt Hülp vun Himmel ii Minichenkinner ?

un helpt mi vun mine Bedränger, 3. Ja, mothwillig doht ji Unrecht

de mi anſchnuwen doht. Sela . int Land un gaht (tracks dörch

GOtt ſchickt Sin Gnad un Wahr- mit jug Hand to freveln.

heit . Pf. 40, 11 .
Spr. 21 , 29 .

5. Je ligg mit min Seel mank 4. De Gottloſen ſünd verkehrt

de Löwen . De Minſchenkinner vun Moderliev an, de Lögner

ſünd Flammen, ehr Tähr fünd irrt vun Moderliev an. Eph. 4, 18

Spieße un Pielen un ehr Tungen | 5. Ehr Wuth is gliek as de

ſünd ſcharpe Schwerdter. Bl. 55,22. Slang ehi Gift, as en dove Otter,

6. Mak Di höger, GOtt, as de I de ehr Ohr toſtoppt.

Himmel un Din Ehre höger, as
1. Moj. 3, 1. Pf. 140, 4.

de ganze Welt .
6. Dat ſe nich hören beiht den

7. Se ſtellt oft min Gang Netten Tömerer, den BeſdhwörerſinStimm ,

un drüđt min Seel dal, ſe gravt de wol beſchwören kann.

vör mi en Rul un fallt ſülvſt
Pred. 10, 11 .

darin . Sela .

7. GOtt, brek ehr Tähn in ehr

8. Min Hart is bereit, Gott, Mulintwei, terſtöt, Herr, de

min Hart is bereit, dat ik ſingen Kuſen vun de jungen Löwen.

un laven dob .

9. Wat up, min Seel, wak up dat dahin fleten deiht, je zielt
8. Se ward vergahn as Water,

Pſalter un Harp ; if will dat
mit ehr Pielen, awer deſülmigen

Morgenroth upwecken .
brekt af. Pf. 7, 16 .

10. Herr, ik wil Di banken

mank de Völker, ik wil Di lov
9. Se pergahtas en Schneck

ſingen mank de Lüd ! Pp. 18, 50 . verſmacht, as de vörtidige Gebur

11. Denn Din Godheit is ſo vun en Fru ſüht ſe de Sunn nicht

wiet as de Himmel is, un Din 10. Ehr jug Pött de Dorns

Wahrheit ſo wiet as de Wolken marken doht, ward je in Torn ſo

gaht . Ph . 36 , 6 . friſch wegreten . Pſ . 90, 7 .

12. Erhev Di, GOtt, ömer den 11. De Gerechte ward ſit freuen,

Himmel un Din Ehr öwer alle wenn he ſo'ne Rache ſehn deiht

Welt.
un ward ſin Föt baden in de

Gottloſen ehr Blod .

De 58. Pfalm . B1. 68 , 24. Offenb. 14, 20.

12. Dat de Lüd ſeggen ward :

1. En golden Kleenod vun David Dat de Gerechte ward dat Sine

vörtoſingen, na de Melodie „ver- lio geneten . GOtt is ja noch

darv nich . " Richter up de Eer. Br. 7, 9 .
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1. 7.

De 59. Pfalm . 12. Erwürg' ſe nich, dat min

Volk dat nich vergeten deiht, jag?

1. En golden Kleenodvun David, ſe amer utenanner mit Din Macht,

na de Melodie „ derdarv nich ," as HErr, uns Schild un ſtöt ſe dal.

Saul henſchickte un leet ſin Hus 13. Ehr lehr iß nicks as Sünd?

bewachen , up dat he em dod
un ſe blievt in ehr Hoffort un

mak. 1. Sam. 19, 11.
predigt nicks as Fluchen un Wedder

2 .

Rett
ett mi , min Gott, vun ſpreken . Bi. 36 , 4.

mine Fiende un ſtah |14. Vertilg ſe ahnall Gnad,

mi bi gegen de , de fik gegen mi vertilg ſe, dat ſe niks ſünd un ſe

ſetten doht. inſehn doht , dat GOtt Herrſcher is

3. Rett mi vör de Öveldoers in Jacob, in alle Welt. Sela .
Bj. 56, 8.

un help mi vun de Blodgierigen .
15. Des Abends lat ſe wedder

4. Denn ſüh, HErr, ſe lurten hulen as de Hunn'un in de Stadt

up min Seel ; de Starken ſammelt
umherlopen .

fit gegen mi, obglit ik keen Schuld 16. Lat je hen un her lopen

noch Miſſedaht hef.
na Spies un murren, wenn ſa

5. Se loptahn min Schuld nich jatt ward . Amo8 8, 11. 12 .

un makt ſit fardig. Wak up, 17. Jk awer will vun Din

wi möt to gahn un mať de Macht ſingen un des Morgens

Ogen up. rühmen Din Gudheit, denn Du

6. Du HErr, GOtt Zebaoth , büſt min Schuß un Toflucht in

Iſrael ſin GOtt, wat up un min Noth. Bi. 89, 2. 62, 3.

ſök heim alle Heiden, weſ nich | 18. Ik wil Di, min Hort, lov :

gnädig een vun de, de ſo ver- ſingen, denn Du, GOtt, büſt

wegene Öveldoers ſünd. Sela. min Shutz un min gnädige GOtt.

B1. 56 , 8 .

7. Abends ward ſe wedder kamen
Der 60. Pfalm .

un hulen as en Hund un

de Stadt herumlopen . Þf. 22, 17 . 1. En golden Kleenod

8. Süh, ſe ſnackt mit enanner, Davið vörtoſingen na de Melodie

Schwerdter ſünd up ehr Lippen . Lilien ſünd Tügnis.

Wokeen ſchull dat hören ? 2. A he ſtreden harr mit de
Pf. 55 , 22 .

Syrier to Meſopotamien

9. Awer Du, HErr, warrſt un mit de ' Syreir to Zoba,

fe lachen un öwer alle Heiden as Joab umkehren un de twelf

ſpotten .
duſend Edomiter int Soltthal

10. Vör ehr Macht hol ik mi
ſchlagen da .

to Di , denn GOtt is min Schuß. 2. Sam . 8, 1. 13. 10, 13.

11. GOtt bewieſt mi rieklich 3. GOtt, de Du uns verſtött

Sin Gudheit, GOtt lett mi min un uns ut enanner jagt heſt un

Luſt ſehn an mine Fiende. tornig weerſt, tröſt uns wedder.

um

vun
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4. De Du dat Land bewegt un 2 . ör, GDtt, min Geſchrigg

intwei reten heſt, heel fine Bröf', un mark up min Gebet.

denn dat wankt. Br. 5 , 2.

5. Denn Du beſt Din Volk
3. Hier nerren up Eerden rop

wat Hartes andahn, Du heſt uns
it to Di, wenn min Hart in

en Drunk Wien geven , Gat mi Angſt is , Du wulleſt mi föhren

nich grad ſtahn künnt.
up en hogen Fels . Pf. 18, 7.

Jeſ . 51, 17. 27. Jer. 8. 14 . 4. Denn Du büſt min Toverſicht,

6, Du heſt awer doch en Teken en ſtarke Thorn gegen min Fiende.

geven de, de Di fürchten doht, Pf . 71 , 3.

dat je in de Hög richten dä'n 5. Ik will wahnen in Din Telt

un je fäfer makte . Sela . ewiglich un Sdu ſöken unner

7 Op dat Dine Leeven frie de Schirm vun Din Flüchten. Sela.

ward, ſo help nu mit Din rechte 6. Denn Du, GOtt, hörſt min

Hand un erlös uns . Pf. 108, 7. Gelövniß, Du lohnſt de gut ,

8. GOtt hett in fin Hilligdom de Dinen Namen fürchten doht .

redt, borpun bin ik froh un will 1. Moj. 28, 20 .

ik deelen Sichem un afmeten den 7. Du gifſt en König langes

Grund to Succoth. Mich. 1 , 2. Leben , dat ſin Jahr duert vun

9. Gilead is min, min is Ma: Geſlecht to Geſlecht. Pf. 102, 25.

naſſe, Ephraim is min Hövd ſin 8. Dat he ümmer ſitten blift

Schuß, Juda is min Scepter. vör GOtt. Erwiesem Guðbeit

10. Moab is min Waſchbecken , un Truheit, de em behöden doht .

inin Schoh ſtreck ik öwer Edom,
Bi. 40 , 11 , 12

Philiſtäa jucht mi to. | 9. So wil ik Din Namen laven

11. Wokeen will mi föhren in ewiglich, dat iť min Gelövniß

en faſte Stadt ? Wokeen leidt mi täglich betaln dob . B1. 65, 2.

bet na Ebom ?

12. Warrſt Du dat nich dohn, De 62. Pfalm .

GOtt? Un tredkft nich ut , GOtt,

mit uns Heer ?
1. En Pſalm vun David för

13. Scaff uns Biſtand in se Feduthun, vörtoſingen.

Noth, denn Minſchen - Hülp is 2. Min Seel is ſtill to GOtt,

nicks nütz.
de mi helpen deiht .

Pf. 108, 3.

Jeſ. 30, 15.

14. Mit GOtt wöllt wi Dahten 3. Denn He is min Hort, min

dohn . He ward unſe Fiende Hülp, min Schuß, dat mi keen

unner de Föt perren .
Fall ſtörten ward, wa grot He

Bl .18, 30. 108, 14.
of is .

De 61. Pfalm .
4. Wo lang ſtellt ji Alle Fenen

na, bat ji em in Stücke ſlabn

1. En Pſalm vun David, vör: doht, as en ſcheeweWand un as

toſingen up en Saitenſpeel . en umſtötte Muer ?
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warr.

5. Se denkt blot , woans je em 3. Dar ſeh ik na Di in Din

dämpt, beflitigt fik de Lögen, Hilligdom, wull geern Din Macht

gevt gode Word, awer in ehr un Ehr ſehn .

Hart flucht ſe . Sela . 4. Denn Din Gudheit is beter

6. Awer min Seel tövt alleen as leden. Min Lippen prieſt Di.

up GOtt , denn He is min

5. Dafülbſt wull ik Di geern

Hoffnung.
laven min Lebenlang, un min

7. He is min Troſt, min Hülp, Hand in Din Namen upheven.

min Schuß, dat ik nich fallen
6. Dat weer min Hart ſin

Bl. 18, 2.

8. Bi GOtt is min Heil, min Freud un Wonn, wenn iť vun

grotEhr, min Kraft, min Fels, min Di mit frölichen Mund

Toverſicht is up GOtt .

ſpreken kunn.

Pl. 61 , 4 , 7. Wenn ik mi to Bett leggen

9. Höpt np em alletid, leeve doh, ſo denk ik an Di, wenn ik

Lüd ’ , ſchüttet ju Hart för Em ut. upwaken doh, ſo red ik vun Di.

GOtt is uns Toperſicht. Sela . Bſ. 35, 28 .

10. Awer Minſchen ſünd doch 8. Denn Du büſt min Helper,
nics, grote Lüd ' fehlt ok, ſe mogt un unner den Schatten vun Din

weniger as nicks, ſo veel ehrer ſünd. Flüchten wil ik fröhlich ſingen .

Bſ. 39, 6. 12. 9. Min Seel hangt an Di,

11. Verlatet jug nich up Unrecht Din rechte Hand erhöllt mi.

un Frevel, holt jug nich to ſo Pf. 89, 22. Jej. 41 , 10

wat , dat nids is ; fallt jug Rickdom 10. Se awer ſtaht na min

to , ſo hangt dat Hart nich daran. Seel, mi to ömerfallen , un ward

Mat. 6, 33. 19, 22. Luc 12, 19. 20 .

1. Tim. 6, 9. 17.
unner de Eer dal fahren !

12. GOtt hett en Word redt, 11. Se ward dörch dat Schwerdt

dat hef ik etliche Mal hört , dat fallen un de Föfs to Deel warrn .

GOtt alleen mächtig is .
Offenb. 19, 17.

13. Un Du, HErr, büſt gnädig . 12. Awerde König freut ſik

un betalſt en jeden, as he dat in Gött. Wer bi Em ſchwören

perdeent. Röm. 2, 6.
deiht, dun den ward grotfpraken

warrn. Denn de Lögenmüler ſchöllt

De 63. Pfalm .
toſtoppt warrn. 3eſ. 48 , 1 .

1. En Pſalm pun David, as De 64. Pfalm .

he in de Wüſte pun Juda weer .

2. Gott, Du büſtmin GOtt,
1. En Pſalm vun David, vör

fröh wak ik to Di ; min toſingen .

Seel döſtet na Di, min Fleeſch
2 . ör, GOtt, min Stimm

verlangt na Di in en drögun
vun min Klag' , behöd ?

for Land, wo keen Water is .
min Leven vör den grauſamen

Bi. 42, 3. 184 , 6 . Fiend.

Hör Gott, min Stimm
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3. Verbarg mi vörde Böſen 3. Du erhörſt Gebet, darum

ehr Verſammlung, vör den Hupen kummt al dat Fleeſch to Di.

vun de Opeldoers.
Pk. 145, 21 .

4. Unſe Miſſedaht drückt uns

4. De ehr Tung ſcharp makt
as en Schwerdt, de mit giftige hart. Du wullſt doch unſe Sünd

Wörd ſcheeten doht, as weern dat
vergeten .

5. Wol den, den Du utwählſt

Pieln . Pf. 57 , 5 .
un to Di kamen letſt, dat he

5. Dat je heemlich den Frommen wahnen kann in Din Höv', de hett

ſdheeten dobt ; up eenmal ſcheet rieken Troſt vun Din Hus un

ſe up em un ſünd nich bang. Din hilligen Tempel. Bl. 15, 1 .
P. 11 , 1. 2, Spr. 26, 18 .

6. Se fünd drieſt mit ehr böſen 6. Erhör uns na din wunderbara

Anſchläge un ſeggt, woans je liche Gerechtigkeit, GOtt, unſ ’ Heil,

Strick leggen wöllt unun ſprekt :
de Du büſt de Toverſicht vun

Wokeen kann ſe ſehn ?
AU ’ de up Eern un witaf an

de See wahnen doht . Pf. 4. 2 .

7. Se ſünd up Slechtigkeit un

holt dat heemlich
, ſünd verſlagen . 7. De de Bargen faſt ſetten

un hebbt veele Knep in den Kopp .
deiht dörch Sin Kraft unun ſe

utrüſten deiht mit Macht.
8. Awer GOtt ward le mit

eenmal ſcheeten, dat ehr dat weh dat Bruſen vun
8. De Du ſtill maken deihſt

dohn ward .
dat Bruſen vun de See, dat

9. Ehr egen Tung ward ſe to Larm pun de Völker. Bl. 89, 10.
Bruſen dun ehr Waggen un de

Fall bringen, dat ömer ſe ſpotten

ward, jedereen, de ſeſüht . Pf. 7, 16 .
9. Dat bang ward vör Dine

Teken, de an deſülvige Enden

10. Un alle Minſchen, de dat wahnen doht . Du matſt fröhlich,
leht , wardward leggen : Dat hett wat ſit rögen deiht, ſowol des
GOtt Sahn ! marken, dat

Morgens as des Abends .
dat Sin Warf is .

10. Du föchſt dat Land heim
2. Moj . 8, 19 .

11. De Gerechten ward fit an un waterſt dat un makſt dat heel

den HErrn freuen un fit up Em rieť. GOtt Sin Borns hebbt

verlaten un alle frommen Harten Water in Hüll un Füll. Du

ward grot darvon ſpreken.
letſt ehr Korn wol geraden , denn

jo makſt Du dat Land rick.

De 65. Pfalm .

Bi. 46. 5 .

11. Du waterſt ſin Föhren

En Pſalm pun David , een leed un makſt dat Plögte natt, mit

vortoſingen.
Regen mafſt Du dat weet un

2. Gott,man lavt Di in de legenſt, wat barup waſjen deiht .

Still to Zion un Di
12. Du frönſt dat Jahr mit

betalt man Gelövniß . Din Gudheit un Din Fotſpor

Pf. 59, 14. 61 , 9 . brüppt vun Fett.

un
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un

13. De Wahnungen in de 11. Du beſt uns in den Thorn

Wüſtenie ſünd of fett , dat ſe limieten laten , Du beſt up unſe

drüppt un de lütten Bargen ſünd Lenden en Laſt leggt ;

överhüpt vull vun Vergnögen . 12. Du heſt Minſchen laten öwer

14. De Weiden ſünd pull Schap unſen Kopp kamen, wi ſünd in

de Felder ſtaht dick mit Füer un Water kamen, awer Du

Korn, dat man jucht un ſingt . heſt uns rutföhrt un erquickt.

Pſ. 144, 13. 13. Dorum wil ik mit Brand

opfer in Din Hus gahn, un Di

De 66. Pſaln . mine Gelövniſja betalen ;

Bi. 61 , 9 .

1. En Pſalmlced , vörtoſingen. 14. As it mine Lippen hef

Juchet GOtt , alle Land ' !
updahn un min Mund redet hett

2. Rovſingt to Ehr vun Sin in min Noth . 1. Moj. 28, 20.

Namen ; rühmt Em herrlich. 15. It will Di fette Brand

3. Sprekt to GOtt : Wa grulich opfer bringen vun Rökelwark vun

grot fünd Din Werke ! Dine Widders , ik wil opfern Oſſen un

Fiende ſmeichelt Di wegen Dine | Pöck . Sela .

grote Macht. 16. Kamt her, hört: to , Ale,

4. Lat dat Land Di anbeden, de ji GOtt fürchten doht . Ik

vun Di grotſpreken wegen Din will vertelln , wat He an min

Nam ! Sela . Seel dahn hett .

5. Kamt her, un ſeht an GOtt 17. So 8m teep it ut min

Sine Werke, de ſo wunnerlich is Mund un ſprok grot vun Em

mit Sin Dohn mank de Minſchen mit min Tung.

kinner . Bi. 46, 9. 18. Wenn ik wat Unrechts vör

6. He makt ut de See drög barr in min Harten, ſo war de

Land, dat man to Fot ömer dat HErr dat nich hörn .

Water gahn deiht , darum freut
Spr. 15, 29. 28, 9. Joh. 9, 31 .

wi uns an Em ! 2, Moj. 14, 21 . 19. Darum erhört mi GOtt un

7. He herrſcht mit Sin Gemalt markt op min Flebn .

ewiglich, ſin Ogen ſeht up de
20, Gelavt ſi GOtt , de min

Völker . De Aftrünnigen ward Gebet nich verſtött , noch Sin

nich to Höch kamen künnen. Sela. Gudheit vun mi aftreken deiht .

8. Lavt ji Völker unſen GOtt ,

lat Sin Ruhm wiet lutbar warden . De 67. Pfalm .

9. De unſe Seelen int Leben
1. En Pſalmleed , vörtoſingen

beholen deiht un unſe Föt nich up Saitenſpeel.
Pf. 61 , 1 .

utglieden lett .

10. Denn, Gott, Du beſt uns
2. Gott weſ uns gnädig un

ſegen uns ; He lat uns

verſöcht un ſmolten, as Sülver Sin Angeſicht lüchten . Sela.

ſmolten ward. Spr. 17, 3 .
Pi, 56, 2. Spr. 16, 15 .
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3. Dat wiup Eerden kennen hillige Wahnunng. Pf. 10 , 14 .

leern Sin Weg, mank alle Heiden 7. En GOtt, de den Eenſamen

Sin Heil . dat Hus vou finner gift ; de de

4. GOtt, Di dankt de Völker, Gefangenen rutföhrt to de rechte

Di bankt alle Völker . Tid un lett de Aftrünnigen blieven

Bl. 113, 9 .5. De Völker freut ſik un jucht, in dat ſore Land .

dat Du de Lüd recht richten Seihſt), 8. GOtt , as Du vör Din Volk

un de Lüd up Eerden regeeren hertrođſt, as Du enher gungſt in

deihſt. Sela.
de Wüſte, Sela, 2. Mol. 13, 20. 21 .

Apoſt. 17, 31 .

9. Do bewerte de Eer un de

6. Gott, Di dankt de Völfer, Himmel drüppden vör diſſen GOtt
Di Sankt alle Völker . Bl. 45, 18.

in Sinai , vör den GOtt, de

7. Dat Land gift , fin Frucht. Iſrael fin GOtt is.
GOtt ſegen uns , unſe GOtt.

2, Moj. 19, 16 .

Ez. 34, 27.
10. Nu awer gifſt Du, GOtt,

8. GOtt ſegen uns, un alle gnädigen Regen , un Din Arf,
Welt weſ bang vör Em !

dat dürr is , erquicſt Du,
Pf. 33. 8.

Jef. 44, 3. Ezech . 34, 26.

11. Dat Dine Deerter darin

De 68. Pfalm .
wahnen fünnt. GOtt, Du ſavſt

1. En Pſalmleed vun David , de Elenden mit Din Göder.

vörtoſingen.
12. De HErr gift dat Word

2. Leat GOtt upſtahn , lat mit grote Scharen vun Evangeliſten.
Sine Fiende

Jeſ. 52, 7.

anner jagt warden, un de Em haffen idaren ſünd unner enanner Frünn,
13. De Könige vun de Heer

doht, 'vör Em weglopen.
un de Husfruen deelt den Rov ut.

4. Moj. 10, 35, Pf. 132, 8 .

3. Verdriev je as de Rok per 14. Wenn ji to Feld liggen

dreven ward , as dat Wajs ant doht, ſo glänzt dat as de Duven

Füer ſchmölten deiht , ſo mußten ehr Flünken , de as Sülver un

de Gottloſen pör GOtt umkamen. Gold ſchimmern doht .

4. De Rechtfardigen awer möt
15. Wenn de Almächtige hen

ſik freuen un frölich ſin vör GOtt un wedder mank ſe Könige ſetten

un jik vun Harten freuen .
deiht , ſo ward dat hell, wo dat

Pf. 97, 12 . düſter is .

5. Singt Gott, lopſinget Sin 36. GOtt ſin Barg is en frucht

Namen. ". Makt Play vör den , baren Barg, en grot un fruct

de dar ſachten herfahren deiht, bar Gebirg .

He heet HErr, un freut jug vör 17. Wat hüppt ji groten Barge ?

Em . Jeſ. 57, 14. Pf . 83, 19 . GOtt hett Luſt up düſſen Barg

6. De en Vadder is för de to wahnen un de HErr blift ok

Waiſen un en Richter för de ümmer darfülvſt. Bl . 114, 4. 74. 2.

Wittfruens . He is GOtt in Sin 18. GOtt18. GOtt Sine Wagen ſünd

vunen
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veel duſend mal duſend, de HErr lütte Benjamin , de Fürſten vun

is mank ſe up den hilligen Sinai. Judamit ehre Hupen, de Fürſten vun

2. Rön. 6, 17. Pf . 103 , 20. Sebulon, de Fürſten vun Naphtali.

19. Du büſt in de Högde fahren 29. Din GOtt hett Din Riek,

un heſt dat Gefängniß gefangen upricht, datſülvige wullſt Du,
föhrt , Du heſt Gaven kregen för Gott, ſtart maken ; denn dat is

be Minſchen , ok för de Aftrünnigen, Din Wark.

dat Gott, de HErr, doch dar
30. Um Din Tempel willen

blieben ward .

Eph, 4.8–10 . Col. 2, 18. Apoft. 2, 33.
to Jeruſalem ward Di de Könige

20. Lavet den HErrn däglich. Geſchenke bringen . Pf.72, 10. 15.

GOtt leggt uns en Laſt up, awer 31. Schell dat Deert int Reth,

He helpt uns ok. Sela . de Schaar vun Dſjen mank ehr

Matth . 11, 29. 1. Cor. 10, 13. B1. 69, 19. Kalver, de dar in de Grund pett

1. Moj. 48, 16.

21. Wi hebbt en GOtt , de de Völker ut enanner, de geern
vun wegen dat Geld. He jagt

helpen deiht, un den HErrn, de
Krieg föhrt .

uns vun Dod retten deiht.

Weish. 16, 13.
32. De Fürſten ut Egypten

22. Awer GOtt ward Sin ward kamen , Mohrenland ward

Fiende chr Kopp intwei ſlahn, fin Hann utſtrecken to GOtt.

ja ehr Haarſchädel, wenn le fort
Jef. 19, 21. $1 . 87, 4.

Fahrt in ehr Sünd '.
33. Ji Königrieke up Eerden

23. Doch ſprict de HErr : gt ſingt GOtt, ſingt den HErrn lov .

will vun de Böſen etliche halen, Sela.

ut de deepe See wil ik et- 34. Den , de dar inn Himmel

liche halen. fahrt allerwärts vun Anbeginn !

24. Darum ward din Fot in Süh, He ward Sin Dunner

de Fiende ehr Blod farvt warrn Kraft geven .

un din Hunn ward dat uplicken . 35. Gept GOtt de Macht!

Pf . 58, 11 .
Sin Herrlichkeit is in Iſrael , un

25. Man füht, GOtt, wo Du
Sin Macht in de Wolken .

umher trecken deihſt, wo Du, min Pſ. 29 , 1 .

GOttun König , umher trecken 36. GOtt is wunderſam in Sin

deihſt int Hilligdom . Hilligdom . He is Iſraele GOtt.
2. Sam . 6, 13. 14 .

26. De Sängers gahtvörup, He ward dat VolkKraſt un Macht

darna de Speellüd”, mank ſe de geven. Gelavt fiGOtt!
Pſ. 29, 11. Jef. 40, 29.

Jumfern, de da pauken doht .

2. Moj. 15, 20.

27. Lavet den HErrn in de
De 69. Pfalm .

Verſammlungen, ii , de vör den 1. En Pſalm David's na de

Born vun Iſrael ſünd. Melodie : ,,Lilien “ , vörtoſingen .

28. Dar herrſcht mankehr de Pf. 45 , 1 .
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2. Gott help mi, denn dat 13. De in't Dohr ſitten doht ,

Water geiht mi bet an ichnadert vun mi , un, in de

de Seel . Wirthſchaften ſingt ſe vun mi.

Hiob 30, 9.

3. Ik verſink in deepen Schlamm ,
14. Jt awer bed', HErr, to

wo keen Grund is , ik bün in

Di to de angenehme Tied ; GOtt

deep Water un de Floth will
dörch Din grote Gnad' erhör mi

mi verſupen . Bi. 40, 3.

mit Din true Hülp .

4. Jť hef mi möd ſchriet, min
15. Rett mi ut den Dreck, dat

Hals is heeſch, dat Geſicht ver- it nich verſinken doh , dat ik rett

geiht mi, dat it ſo lang mutt ward 'vun min Verfolgers un ut

töven up min GOtt.
dat deepe Water. Ph. 18, 18.

biob 19, 7. Pf. 38, 11.

5. De mi abu Orſak haſjen
16. Dat mi de Waterflot nich

doht, darvun ſünd mehr, as it verſupen deiht , un de Deepe nich

Haar up den Kopp hef. De mi verſlingen un dat de Born nich

unbillig fiend ſünd un mi per : öwer mi toſamen gah ..

darvt, ſünd mächtig. Jť mutt
17. Erhör mi, HErr, denn Din

betalen , wat ik nich rovt hef.
Gudheit is tröſtlidy, fehr Di to

PT. 25, 19. mi na Din grote Barmhartigkeit,

6. GOtt, Du weeſt min Dohrs 18. Un verbarg Din Angeſicht

heit , un min Schulden ſünd Di nich vör Din Knecht, denn mi

nich verborgen. 2. Cor. 5, 21 . is bang, erhör ini bald.

7. Lat nich to Schann warrn 19. Mak Di an min Seel un

an ini , de up Di tövt , HErr , erlös ſe, erlös ſe wegen min

HErr Zebaoth ; lat nich ſchamroth Fiende.

warrn ' an mi, de Di fött , GOtt 20. Du weeſt vun min Schimp,

Iſraels ! Pf . 22, 6 . Schand' un Scham , min Wedder

8. Denn um Din willen dregſakers ſünd au vör Di.

ik Schimp, min Angeſicht is vull Pl. 44, 16.

vun Schand.
21. De Schimp brickt miinin

9. Ik bün frömd warn vör min Hart un fränkt mi. Ich töv , ob

Bröder un unbekannt pör min dat Nüms jammern dä, awer dar

Moder ehr Kinner.
is keen Minſch ; un up Tröſters,

Pf. 38, 12. Joh . 7, 5 . awer it find' feen .

10. Denn it iwer mi ſchier to Klagel. 1 , 2. 9.

Dodium Din Hus un dat 22. Un ſe gevt ini Gall to

Schimpen 'vun de, de Di ſdhänden eten un Etig to drinken in minen

doht, falt up mi.
groten Döſt. Matth. 27, 34. 48.

Joh. 2, 17.. Bl. 119, 139. Röm . 15 , 8 . 23. Ehr Diſch mutt vör ſe to

11. Un ik ween un faſt bitter- en Fall warrn un för de Sorg

lich, un ſe ſpott darto öwer mi. loſen to en Schling. Röm . 11 , 9.

12. Jk hef en Sack antrocken , 24. Ehre Ogen mött düſter warrn ,

awer ſe makt Spott darut . dat ſe nicks ſeht un ebre Lenden
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lan

lat ümmer wackeln . Röm . 11 , 10 . 37. Un Sin Knecht ehr Samen

25. Geet Din Ungnad öwer ſe ward ſe arven, un de Sin Namen

un lat Din grimmige Torn ſe to leef hebbt, ward darin blieven .

at kriegen. Pf. 102, 29.

26. Ehr Wahnung mutt lerrig

warrn un lat da keen ſin , de in
De 70. Pfalm .

ehre Hütten wahnen deiht .
1. En Pialm vun David, vör

Apoſt. 1 , 20.

27. Denn ſe verfolgt den , detoſingen to'n Gedächtniß.
2.

Du ſlagen heſt un rühmt ſit, dat II, GOtt , mi to retten ,

Du de Dinen bös ſlagen deihſt. HErr, mi to helpen.

Jeſ. 53, 4 . 3. De möt fik idamen un to

28. Lat je in een Sünd öwer Schann warrn , de na min Seel

de anner fallen , dat ſe to Din (taht, ſe mõttorüg kehren un
Gerechtigkeit nich kamen doht. höhnt warrn , de mi wat Ömels

Röm. 1 , 24 .
wünſcht.

29. Striek ſe ut dat Bok vun Pſ. 35 , 4. Pf . 40, 15. Pf . 83, 18.

de Lebendigen, un lat ſe mit de 4. Dat ſe möt wedder to Schanu

Gerechten nich anſchreben warrn. warın , de da öwer mi ſcriet :
Lut. 10, 20 .

Ha, ha ! Pi. 40, 16 .

30. Ik awer bün elend un mi
5. Freuen un fröhlich möt ſin

is ſlecht to Moth . GOtt , lat
na Di, de na Di fragen doht

Din Help mi ſchüßen !
un de Din Heil leef hebbt , ümmer

31. gk wil GOtt Sin Namen
ſeggn : Hochgelavet ſi GOtt !

laven mit en leed un will em
Pi. 35 , 21. 27.

hoch ehren mit Dank. 6. Jk awer bün elend un arm .

Ph. 145, 1. 2.

32. Dat ward den HErrn beter min Helper un
GOtt, il to mi, denn Du büſt

Retter , min

gefallen as en Díſ’, de Hörn un GOtt, töv nich ſo lang.

Kluen hett . Pf. 50, 9. 13. Pſ . 40 , 18.

33. De Elenden ſeht dat un

freut ſit, un de GOtt ſöken doht , De 71. Pfalm .

de ehr Hart ward leven .
Spr. 13, 25. Pf. 22, 27. 1. HErr, ik verlat mi up Di ,

34. Denn de HErr hört de lat mi nümmermehr to Schann
Armen un veracht Sin Gefangene warrn.

nich. 2 .

Rett
pett mi dörch Din Gerechtig

35. Em lavt Himmel un Eer keit un help mi ut, hol

un de See un Au, wat fik darin Din Ohren to mi un help mi!

rögen deiht. P1.148, 1. 3. Weſ min ſtarke Fels, wohen

36. Denn GOtt ward Zion iť ümmer flegen kann, de Du

helpen un de Städvun Juda toſeggt heſt, mi to helpen, denn
buen, dat man bar wahnen un Du büſt min Felſen un inin

ſe beſitten deiht. Schanz.

4
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4. Min GOtt, help mi ut de HErrn, Sin Kraft, ik ſprek alleen

Gottloſen ehr Hand, ut de Hand grot vun Din Gerechtigkeit.

vun den Ungerechten un Tyrannen. 17. GOtt , Du beſt mi pun

5. Denn Du büſt min Tover- Jugend up lehrt, darum ver

ſicht, HErr, HErr, min Hoffnung kündige ik Dine Wunner.

vun Jugend up . Bi. 46, 2. Pf. 9, 2. 77, 12.

6. Up Di heff ik mi verlaten
18. Ok verlat mi nich, GOtt,

vun Moderliev an, Du heſt mi
in dat Öler , wenn ik gries

ut min Moder ehr Schot trođen . warrn doh, bet ik Din Arm ver :

Min lofgeſang is ümmer vör kündigean Kinneskinner un Din

Di. Pſ. 22, 10.
Kraft Ade de, de noch kamen

7. Ik bün vör Veele as
ſchüllt. D. 9. Jef . 46, 4. Pf . 103, 2.

Wunner , awer Du büſt min 19. GOtt Din Gerechtigkeit is

ſtarke Toverſidyt. Ezech . 24 , 24. 27.
hoch, de Du grote Dinge deihſt,

8. Lat min Mund däglich vull Gott, wokeen is Di gliek ?
2. Moj . 8, 10, 15, 11. Jem. 10, 6.

ſin vun Din lov un Din Herra 20. Denn Du letſt mi veele un

lichkeit. Bi . 51 , 17.
grote Angſt erfahren un makſt mi

9. Smiet mi nich weg in min wedder lebendig un halſt mi wedder

olen Dag’, verlat mi nich, wenn ut de Deep vun de Eer herup.

ik ſwach warr . Pf. 51 , 13. 1. Sam. 2, 6.

10. Denn mine Fiende ſprekt 11. Du makſt mi heel grot un

gegen mi, un de up min Seel tröſt mi wedder. Pſ. 18 , 36 .

luern doht , beradt fik mit en- 22. So dank ik Di ok mit

anner, Pſalterſpeel för Din Tru, min

11. Un ſpreft : GOtt hett em Gott, ik ſing Din Low up de

verlaten, jagt em na un griept Harp, Du Hillige in Iſrael !

cm, denn da is keen Helper . 23. Min Lippen un min Seel,

12. GOtt weſ nich wiet vun de Du erlöſt heſt, ſünd fröhlich

mi, min GOtt, kumm flink, mi un ſprekt grot vun Di.

to helpen ! Pf . 141 , 1 .
Pſ. 103, 2.

13. S damen möt fit unum =
24. Ok makt min Tung däglich

kamen , de min Seel towedder Gedichte vun Din Gerechtigkeit,

ſünd , mit Schann un Hohn möt denn ſchamen möt ſit un to

ſc öwerhüptwarrn, de min Unglück Shann warrn , de min Unglü«

ſöken doht.
ſöken Doht .

Pf. 70, 3.
Pſ . 83, 18.

14. Jf awer will ümmer töven

un will immer mehr vun Din De 72. Pfalm .

Ehr grotſpreken . Pf . 51 , 17.
1. Vun Salomo .

Din Geredhtigkeit , däglich Din GOtt, gif Din Gericht den

Heil , de ik nich alle tellen kann . den König ſin Söhn.
König un Din Gerechtigkeit

16. Ik gah umher in den HErrn, Joh. 5. 22. 27 .
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man

man

2. Dat he Di bat Volk richten | Lütten un Armen, un de Armen

deiht mit Gerechtigkeit unde ehr Seelen warð He Ķelper :..

Elenden mit Recht!
Pl . 97, 10.

3. Lat de Bargen den Freden , 14. He ward ehre Seelen ut

bringen för dat Volk , un de de Bedregerie un den Frevel er:

Högden de Gerechtigkeit.
löſen un er Blod ward düer

Bj. 85, 9. 11. 12 . Jeſ. 52, 7. 55. 11. achtet warrn vör Ein. Pf. 9, 13.

4. He ward dat elende Volk 15. He ward leven un

Recht geven un den Armen helpen, ward Em vun dat Gold ut Riek

un de Läſterers to Schann perren. Arabien geven un ward

Hiob, 36, 6. Pf. 45 , 5. ümmer vör Em beden, däglich

5. Man ward Di fürchten, 10 ward man Em laven . Off. 1 , 18.

lang de Sünn un de Maand 16. Uppe Eer , baben up de

beſtaht, vun Kind to Kinness Bargen ward dat Korn dick ſtahn,
kinner .

ſin Frucht ward bevern as de

6. He warð heraf fahren , as | libanon un warð grönen in de

de Regen up de Wiſch , as de Städ’ as Gras up Eerden .

Drüppen, de dat land anfuchten
17. Sin Namen warð ewiglich

doht .
3ef . 45, 8 .

7. To ſine Tiden mar de blieven, ſolang de Sünn be

Gerechte upwaſſen in groten Freden, Nafamen kamen , un ward dörch
ſteiht, ward ſin Namen up de

bet dat de Maand nich mehr is .

PF. 92, 15.
denſülvigen ſegent ſin , alle Heiden

8. He ward herrſchen vun een ward grot vun em ſpreken .

See bet an de anner un vun dat
1. Moj . 12, 3. 22, 18.

18. Gelavet ſi GOtt de HErr,
Water an bet an dat End vun

de GOtt Iſraels, de alleen Wunner
be Welt Bach. 9, 10. Matth. 28, 18.

9. Vör Em ward fik bögen de
deiht .

in de Wüſte ſünd un ſine Fiende Nam ewiglich, un
19. Un gelavet ſi Sin herrliche

alle lande

ward Stoff licken . Jef . 49, 23.
möt pull vun ſin Ehrſin !

10. De Könige an de Sec un Amen , Amen !

up de Inſeln ward Geſchenke Pf . 8, 10. Jeſ. 6 , 3 .

bringen, de Könige ut de Rieke 20. En End' hebbt de Gebede

Arabien un Seba ward Gaven vun David, Iſai ſin Söhn .

toföhrn . B1. 68, 39, Jeſ. 60, 9 .

11. Alle Könige ward em an- De 73. Pfalm .

beden , alle Heiden ward em deenen .

Pf. 2, 8 . 1. En Pſalm vun Ajaph .

12. Denn He ward den Armen Yſrael hett Gott doch to'ni

un den Elenden retten, de da Troſt, wer man rein vun

ſchrien deiht , de keen Helper Harten is .

bett . Hiob 36, 15. Pf . 35 , 10 . 2. Ik harr awer ſdier utrutſcht

13. He ward gnädig ſin den mit min Föt, min Tritt harr
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binah utgleden. Bj. 94, 18 . 16. Ik dach awer boröwer na,

3. Denn dat verdrot mi vun bat ik dat begriepen much, awer

de Grotſprekers , do it ſeh ' , dat dat weer mi to ſwar.

dat de Gottloſen ſo wol gung. 17. Bet dat ik in GOtt Sint

Jer. 12, 1. Hiob 21 , 7 . Hilligdom gung an up ehr End '

4. Denn je ſünd in keen Dodes marken dä.

Gefahr, veelmehr ſtaht ſe faſt as
18. Awer Du ſettít ſe up dat

en Pallaſt. Glittſchrige un ſtörtſt ſe to Grund .

5. Se ſünd nich in Unglück as Hiob, 21 , 17

anner Lüd un ward nich plagt 19. Wo ward le ſo mit eens

as anner Minden. tonicht! Se gaht unner un nehmt

6. Darum mutt ehr Trojzen en en End' mit Schrecken .

köſtlich Ding ſin , un ehr Frevel
Pſ. 109, 13 .

mutt wol dahn heten .
20. As en Drom , wenn Een

7. Ehr Perſon makt fit breet upwaken deiht, ſo makſtDu, HErr,

as en fett' Wanſt
, ſe doht Au”, chr Bild in de Stadt verächtlich.

Pſ. 103. 16.

wat je fik denkt.

Biob, 16, 77. ...21. Awer dat deiht , mi web
8. Se makt Auns tonich un in Harten un ſtickt mi in min

red ' öwel darvun un red' un Neeren,

Täſtert hoch herum . 22. Dat it mutt en Narr ſin

9. Wat ſe red ' , dat mutt vun'n un nicks weeten un muttas en

Himmel rafred ' ſin , wat je Decrt ſin vör Di.

ſeggt , dat mutt gellen up Eern. 23. Dennoch bliep ik ümmer

10. Darum fallt ſe de Janbagel bi Di, denn Du holſt mi bi min

to , dat löpt ſe to in Hupen, as rechte Hand,

Water .
24. Du leitſt mi na Din Rath ,

11. Un ſprekt : Wat ſchull Gott un nimmſt mi toleßt mit Ehren an.

na de fragen ? Wat ihull deWat ſchull de 25. Wenn ik Di man hef, ſo

Högſte up de achten ? pf. 10, 11 . frag ik niớs na Himmel un Eer.

12. Süh' , dat ſünd de Gott- 26. Wenn mi of liev un Seel

loſen, de ſünd glückſelig in de verſchmachten beiht, ſo büſt Du

Welt un ward riek.
doch, GOtt, alltid min Hart ſin

13. Schall dat denn umſunſt Troſt un min Deel .. stlagi. 3, 24.

ſin, bat min Hart unſträflich leven 27. Denn füh, de vun Di

deiht un iť min Hann in Unſchuld wieken doht, warð umkamen, Du

waſchen doh ?
bringſt um Alle, de gegen Di

14. Un bün plagt däglich un horen doht .

min Straf is allc Morgen dar. 28. Awer dat is min Freud,

15. Jt harr ok binah ſo ſeggt, dat ik mi to GOtt holen doh,

as ſe, awer fül) , darmit barr it un min Toverſicht ſett up den

verdammt all Din Kinner, de je HErrn, HErrn, dat ik verkündige

weſt ſünd. al Sin Dohn.
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Gott,

un

De 74. Pfalm . darv ſe .

12. Awer GOtt is min König

1. En Unnerwieſung vun Aſaph . vun Ölers her , de all Help

Ot warum verſtötſt Du deiht, de uppe Eer geſchüht.

uns ſo ganz un gar ? Un

büſt ſo grimmig up deSchap 13. Du deelſt de Sce börds
vun Din Weid' ! Din Kraft un brickſt de Draken

2. Denk an Din Gemeen, de chr Köpp entwei int Water.

2. Moj. 14, 21. 15, 8.

Du vun Ölers her erworben
14. Du ſleiſt de Wallfiſch ehre

un Di to’n Arodeel erlöſt heſt
, Köppentwei un gifſt le ton

an den Barg Zion, up den Du Eten an dat Volk in de Wüſtenie.

wahnen deihſt.

3. Perr up ſe mit de Föt un un Beek, Du letſt verdrögen ſtarke

ſtöt ſe ganz to Grund'. De Fiend Ströme.
B1 . 104, 10.

bett Auns verdorben in bat

16. Dag un Nacht is Din ;
Hilligdom . Jof. 10, 24.

Du makſt, dat beide, Sünn' un

4. Din Wedderſakers brüllt in Stern', ehr gewiſſen Lop hebbt.

Din Hüſer un ſett ehr Gößen

barin .
17. Du ſetſt jeden Land ſin

Summer Winter

5. Man füht de är
makſt Du .

her blinken, as man in en Wald

hauen deiht ;
18. So denk doch daran, dat

6. Un haut entwei alle fine de Fiend den HErrn ſmähen

Tafelwerke mit Biel un Haden . deiht, un en döhricht Volk Din

7. Se verbrennt Din Hiligdom, Namen läſtert.

ſe enthilligt de Wahnung vun
19. Du wulſt doch den Pöbel

Din Namen bet up den Grund. nich geven de Seel vun Din

2. Kön. 25, 9. Pi . 83, 13. Turtelduven un be Qupen pun

8. Se ſprekt in ehr Harten : Din elenden Deerte nich ſo ganz

Lat uns ſe plünnern ! Se ver- vergeten . Pſ. 9, 19.

brennt all? GOtt's Hüſer int 20. Denk an den Bund, denn

Land. dat Land is allerwärts jämmerlich

9. Unſe Teken ſeht wi nich un verheert in de Hüſer ſünd terreten .

keen Prophet predigt mehr, unin 21. Lat den Geringen nich mit
keen Lehrer lehrt uns mehr. Schann bardun gahn, denn de

10. Ach, Gött, wa lang ſchall Armen un Elenden ſprekt grot

de Wedderſaker ſmähen un de vun Din Nainen .

Fiend Din Namen ſo ganz ver 22. Mak Di up , GOtt, un

läſtern ? föhr Din Sak ut; benk an be

11. Warum tredſt Du Din Smadh, de Di däglich vun de

rechte Hand torügg ? nimm de- Dohren wedderfahrt . Jej. 49, 4.

ſülvige vun Din Schot un ver: 23. Vergeet nich Din Fiende

baben Grenz,
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2. Gott

ehr Geſchrigg; Din Wedderjakers | Gerechten ehr Gewalt erhögt ward .

ehr Raſen ward je länger je
Vers 5.

gröter .
De 76. Pfalm .

De 75. Pfalm . 1. En Pialmleed pun Aſaph ,

1. En Pſalm unun leed vun up Saitenſpeel vörtoſingen .

Aſaph , na de Melodie „ verdarv
Ott is in Juda bekannt,

nich “ , vörtoſingen.
in Iſrael is Sin Namen

2 .

Wie
fie dankt Di, GOtt, mi herrlich !

dankt Di un verkündigt 3. To Salem is Sin Telt un

Din Wunner, dat Din Namen Sin Wahnung to Zion.

ſo neeg is . Bj. 9 , 2.
Pſ. 9, 12.

3. Denn to ſin Tid , ſo warr
4. Darſülbſt brekt He de Pielen

Ik recht richten.
vun den Bagen, Schild , Schwerdt

un Striet entwei . Sela .

4 Dat Land bewert un Ale,
Pf. 46, 10. Jej . 9 , 4. 5.

de darin wahnen doht , awer Ik 5. Du büſtherrlicher un mächtiger

hol ſin Niepers faſt. Sela. as de Bargen vul Rovgud.

Joel 2, 1.

5. Ik ſprok to de Grotſprekers ,
6. De Stolten möt beropt

ſprekt nich vun mi ſo grot, un warrn un inſlapen un alle Krieger

to de Gottloſen : Pucht nich up möt de Hann ſinken laten .

Gewalt.
7. Vun Din Schelln , GOtt

6. Pucht nich ſo hoch up ju Jacobs, ſink in Slap beides ,

Gewalt
, ſprekt nich ſo halsſtarrig, Peer un Wagen.

7. Dat hett keen Noth, weder 8. Du büſt ſchrecklich. Wokeen

vun Upgang, noch vun Dalgang,
kann vör Di ſtahn , wenn Du

noch vun
dat Gebirg in de vertörnt büſt ? Pſ. 90, 7 .

Wüſtenie.
9. Wenn Du dat Ordeel hörn

8. Denn GOtt is Richter, de letſt vun Himmel, ſo verfeert ſit
Düſſen lütt makt un den Annern dat Eerdriek un warð ſtill.

uprichten deiht .
10. Wenn GOtt ſit upmaken

1. Sam. 2, 7 .

9. Denn dé HErr hett en Beker deiht to richten, dat He helpen

in de Hand un mit ſtarken Wien ſchall alle Elenden uppe Eerden .

vull inſchenkt un ſchenkt ut denſül- Sela. Jeſ . 34, 8. 13, 9 .

11. Wenn Minſchen gegen Di
vigen ; awer de Gottloſen möt

alle drinken un de Barm utjupen . wüten doht, ſo leggſt Du Ehr

Pſ. 60 , 6 . in, un wenn ſe noch mehr wütet ,

10. Jť awer will verkündigen ſo büſt Du ok noch rüſt.

ewiglich un lovſingen den Gött 12. Doh Selövniſſe un betahlt

Jacobs. ſe den HErrn, ju GOtt, Alle,

11. Un will all de Gottloſen de ji um Em her ſünd, bringt

ehr Gewalt terbreken , dat de Geſchenke den ſchrecklichen GOtt,
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13. De de Fürſten den Moth |HErrn Sin Dahten, ja, ik denk

nehmen deiht un ſchrecklid, is mank an de vörigen Wunner.

de Könige uppe Eer.
Pf . 71 , 17.

13. Un red vun all Din Werke

De 77. Pfalm .
un ſprek vun all Din Dohn .

14. GOtt, Din Weg is billig.

1. En Pſalm vun Aſaph vör Wo is jo en mächtigen GOtt, as

Jeduthun, vörtoſingen. Pf. 62, 1 . Du, GOtt, büſt ?

2. Tak ſchrie mit min Stimm 15. Du büſt de GOtt , de

JE
to GOtt, to GOtt ſchrie Wunner deiht . Du beſt Din

ik un He erhört mi . Macht bewieſt mank de Völker .

3. In de Tied vun min Noth
Pi. 98, 1 .

ſök ik den HErrn, min Hand is
16. Du heſt Din Volk erlöſt

des Nachts utredt un lett nið gewaltiglich, Jakob un Joſeph ſin
Kinner. Sela .

na, denn min Seel will fit nich
17. De Waters ſegen Di, GOtt,

tröſten laten . Bj. 86, 7 .

4. Wenn ik bedrövt bün , ſo
de Waters ſegen Di un warn bang

denk ik an Gott , wenn min Hart 18. De siden Wolken go ten
un de Deepen bewerten .

in Angſt is , to red ik . Sela .
Water , de Wolken dunnerten ,

Pſ. 18, 7.

5. Min Ogen hollſt Du, dat un de Strahlen fobrn daher .

ſe wafen doht , ik bün ſo ohn
Pf. 29, 3 .

mächtig, dat ik nich ſnacken kann. Din Bliße lüchten up den Eerd
19. Dat dunnerte in den Himmel,

6. Ik denk an de ole Tied, an

de vörigen Jahrn .
boden, dat Eerdriek rögte ſik un

bewerte daryun .
Pf. 143, 5. Jeſ. 51 , 9 .

7. Ik denk Nachts anan min 20. Din Weg weer in de See

Harfenſpeel un red mit min Hart,un Din Stieg in grote Waters

min Geiſt gruvelt . P1. 4, 5. un man ſpörte doch Din Fot nich.

8. Ward denn de HErr ewiglich | 21. Du föhrteſt Din Volk as

verſtöten un keen Gnad mehr be- en Heerde Schap, dörch Moſes
wieſen ? Pf. 79, 5. 85, 6. Klagl. 3, 31 . un Aaron. 2. Moj. 12, 37. 14 , 22 .

9. Is dat denn ganz un gar

ut mit Sin Gnad ? Un hett de De 78. Pfalm .

Toſag en End' ?

10. Hett denn Gott vergeten , 1. En Unnerwieſung vun Aſaph.

ör, min Volk, min Geſek,

neegt ju Ohren to de Red '

11. Awer doch ſprok ik : yt vun min Mund. Spr. 8, 5.

mutt dat lieden, den Högſten Sin 2. Ik will min Mund to Sprüche

rechte Hand kann Auns ännern. updohn un geheemnißvulle dunkle

Pf. 16, 2. Reden ut ole Tied verkündigen .
12. Darum denk ik an ben

P. 49, 4 5. Matth. 13, 35.

gnädig tofin un Sin Barmhartig Här
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3. De wi hört hebbt un weten | Water as en Mur.

doht, un unſe Vaders uris ver 2. Moj. 14 , 21. 22.

tellt hebbt . Joel 1, 3 . 14, He leid' ſe des Dags mit

4. Dat wi dat nich verbargen en Wolk un des Nachts mit en
ſchüllt vör ehr Kinner, de herna hell Füer, 2. Moj. 13, 21 .

kamen doht, un verkündigen den 15. He ſpalt de Felſen in de

HErrn Sin Ruhm, un Sin Macht Wüſte apen un gev ſe Water de

un Sin Wunners, de He dann Maſſe to drinken.

hett . 2. Moj. 17, 6. Bi. 105 , 41.

5. He rich en Tügniß up in 16. Un lect Beke ut den Felſen

Jacob un gev en Geſeß in Israel, fleeten , dat ſe dal fleeten dän as

dat He unſe Vaders befohl, ehr Waterſtröme.
Kinner to lehren ; 17. Noch wieder ſündigten ſe

6. Up dat de Nakamen lernten gegen Em , un vertörnten den

un de Kinner, de noch ſchüüt Högſten in de Wüſte,

geboren warrn, wenn ſe upkeemen , 18. Un verſöchen GOtt in ehren

dat ſe ok ehr Kinner dat ver- Harten , dat ſe Spies förrern dän

kündigen bän ; för ehre Seelen,

7. Dat ſe up GOtt ehr Hoffnung 1. Cor. 10, 9. 4. Moj. 11, 4 .

ſetten dän un nich vergeten ſchült 19. Un gegen GOtt reden un

GOtt Sin Dahten un Sin Gebode (proken : Ja, GOtt ſchul doch

holn, wol en Diſch torecht maken fünn'

8. Un nich worrn as ehr Vaders, in de Wüſte.

en aftrünnige un ungehorſame 20. Süh', He hett wol den

Art , weke ehr Hart nich faſt Felſen entwei ſlagen, dat de Water

weer un ehr Geiſt nich tru anſtroms un Beeke ſik barut ergoten,

GOtt heel . 5. Moj. 32, 5. 6. 28. awer woans kann He Brod geven

9. As de Kinner vun Ephraim , un Sin Volk Fleeſch verſchaffen ?

de geharniſcht den Bagen föhren 21. As nu de HErr dat hören

dän, to de Tied vun den Striet dä, war He falſch, un Füer gung

affullen. Pi. 140, 8.
an in Jacob un he war bös öwer

10. Se heeln den Bund mit Israel
,

GOtt nich un wuln nich in Sin 22. Dat ſe nich glöven dän an

Geſep wandeln . GOtt un up Sin Help nich

11. Un vergeten Sine Dahten höpten.

uu Sine Wunner , de He je 23. Un He gebo ’ de Wolken

dahn harr. darbaben un då up de Döhr vun

12. För chr Vaders dä He den Himmel,

Wunner in Egyptenland, in dat 24. Un leet dat Manna up ſe

Feld Zoan.
dal regen , to eten un gev ſe

13. He deel de See un leet Himmelsbrod. 2 , Moj . 16 , 4. 14.

ſe dar dörch gahn un ſett dat 25. Se eten Engelbrod , He
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ſchick ſc Spies de Maſſe. af un let nich Sin ganzen Grimm

Weish. 16, 20. över ſe gahn.

26. He leet weihen den Oſtwind 39.Denn He bedach, dat ſe

unner den Himmel un bewegt Fleeſch ſünd, en Wind, de darhen

war dörch Sin Kraft de Südwind. fahren deihtun nich wedder kummt.

27. Un leet Fleeſch up ſe regen 40. Se vertörnten Em gar oft

as Stuff, un Vagel as Sand in de Wüſte un makten Em un

an be See.

willig in de öden Gegenden.

28. Un leet ſe fallen medden in

ehr Lager allerwärts, wo ſe wahnen wedder un meiſterten den Hilligen
41. Se perſöchten GOtt ümmer

dän. 4. Moj. 11, 31 .

in Israel.
29. Dar eten e un warn allto

Sinſatt. He leet ſe ehr Luſt büßen..42. Se dachten nich an

30. As ſe nu ehr Luſt büßt Hand den Dag, as He ſe pun

de Fiend erlöſen dä.
harrn un noch darpun eten dän,

43. As He denn Sin Teken in

31. Dar keem GOtt Sin Torn Egypten dahn harr un Sin Wunner

öwer ſe un broch de Vörnehmſten in Sat Land Zoan ;

mank ebrum un ſlog dal be
44. As He ehr Water in Blod

Jünglinge vun Israel .
wandeln dä, dat ſe ut ehr Beken

4. Mol. 11, 33.

32. Awer bi all dat ſündigten nich drinken kunnen . 2.Mof. 7, 20 .

ſe noch mehr un glövten nich an
45. As He bös Gewürm mank

Sine Wunner. ehr ſchicken dä, de ſe freten un
PT. 106, 24 .

33. Darum leet He ſe ſtarpen, Poggen, de ſe to Grund richten dähn .
2. Moj. 8, 6. 24.

dat ſe niđs kriegen dän un muſſen 46. Un gev ehr Frücht an de

ehr Levdag plagt ſin.
Rupen un ehr Saat an de Heu

34. Wenn He ſe würgen dä, ſchreden.

ſochten ſe Em un kehrten ſiť tiedig 47. As He ehr Wienſtöd mit

to GOtt.

35. Un sachen, dat GOtt ehr mit Froſt ;
Hagel ſlog un ehr Mulbeerböm

2. Moj. 9, 25 .

Hart is un GOtt, de Högſte, 48. AsHe ehr Veeh ſlog mit

ehr Erlöſer weſen deiht.
Hagel un ehr Heerden mit Blißen ;

Bj. 19, 15.

36. Un hüchelten Em mit ehren .49. As He böſe Engel mank ſé

Mund un logen Em mit ehr Ichic in Sin grimmigen Torn

Tung wat vör.
un leet ſe toven un wüthen un

37. Awer ehr Hart weer nich faſt 50. As HeSin Torn leet fort

an Em un holen nicy truan gahn un chre Seelen vör den
Sin Bund.

Dod nich ſchon' un leet ehr Veeh
38. He awer weer barmhartig un an de Peſt ſtarven;

vergev de Miſſedaht un vertilgte 2. Moj. 9, 6. 9.

ſe nich un wende ok Sin Torn 51. As He alle Erſtgeburt in

Leed dohn.

Mat 15, 8.
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Egypten ſlog , de eerſten Arben in 64. Ehre Preeſters fullen dörch

Ham ſin Hütten . 2. Moj. 12, 29. dat Schwerdt un weern keen Witt

52. Un leet Sin Volt uttređenfruens, de da weenen ſchuln.

as Sdşap un föhr ſe as en Heerde 65. Un de HErr wat up , as
1. Sam . 22, 17.

in de Wüſte. Pf. 77, 21 .

53. Un He leid je jeter ,Sat Sen, de ſlapen hett ; aš en Starken

ſe nich bang to ſin brukten , ameriudhen deiht, de vun den Wien

awer
fummt.

ehr Fiend bedeck de See .

2. Moj. 14, 19. 22. 27 . | 66. Un ſlog Sin Fiendvun
54. Un broch je in Sin hillig achtern un hung em ewig Schann

Grenz, to düſſen Barg , den Sin an.
1. Sam , 5, 6.

rechte Hand erworben hett. 67. Un (meet Joſephs Hütt weg

Pſ. 80, 16. 18 . un wähl nich den Stamm Ephraim ,

55. Un verdreev vör ſe her de 68. Sonnern wähl den Stamm

Völker un leet ehr dat Arfdeel Juda, den Barg Zion, weken He

utdeelen un leet in de Annern leef barr.

ehr Hütten dat Volk Israelwahnen . 69. Un bu Sin Hilligdom hoch,

Bl . 44, 3 .

36. Awer ſe verſöchten un ver
as en Land, dat ewig faſt ſtahn

chal .

törnten GOtt, den Högſten, un

heeln Sin Tügniſſe nich ;
70. Un wähl Sin Knecht David

57. Un fuun torüggun ver
un nehm em vun de Schapſtallen ;

1. Sam. 16, 11.

achten Allns, as ehr Vaders un 71. Vun de ſögenden Schap

wenden ſik torügg , gliek as en loſen hal Heem , dat He Sin Volk

Bagen, Hoj. 7, 16.
Jacob weiden ſchul un Sin Arf

58. Un' vertörnten Em mit ehr beel Israel . 2. Sam . 5 , 2 .

Hochmoth un reizten Em mit ehr 72. Un He weid ſe ok mit alle

Afgötter . Tru un regeer ſe ,mit all Fliet .

59. Un as GOtt dat hör, war

He vertörnt un ſmeet Israel weg ; De 79. Pfalm .

70. Dat He Sin Wahnung to

Silo fahren leet , de Hütt, wo He
1. En Pſalm vun Aſaph.

mank der Minſchen wahnen då ; HErr, Heiden ſünd in Din
1. Sam. 4, 11 . Arfdeel fulln , de hebbt Din

61. Un gev ehr Macht in dat hilligen Tempel ſmutzig un

Gefängniß un chr Herrlichkeit in Jeruſalem en Steenhupen makt.

de Hand vun ehr Fiend; 2. Se hebbt Din Knecht ehr

62. Un öwergev Sin Volt in Lieknams de Vageln unner den

dat Schwerdt, un war vertörnt Himmel to freten geven un dat

öwer Sin Arfdeel. Flecſch vun Din Hilligen vun de

63. Ehre jungen Lüd freet dat Thiern int land ..

Füer un chr Jungfern muſſen ahn 3. Se hebbt chr Blod vergaten

Friers blieven. Biob 1 , 16 . um Jeruſalem rum as Water ;

ut
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2. D

warn ,

un dar weer Nüms, de begraven De 80. Pfalm .

dä.

4. Wi ſünd uns Nawers en
1. En Pſalm vun Aſaph, vun

Smach warn , en Spott un Hohn de Roſen, vörtoſingen.

för de , de um uns her ſünd.
yu , Harr vun Israel hör,

Pf . 31 , 12. 44, 14. 89, 42.
de Du Joſeph höden

5. HErr , wa lang wult Du deihſt as de Schap ; apenbar Di,

ſo ſehr törnen un Din Yver as de Du ſitten deihſt öwer Cherubim .

Füer brennen laten ?
1. Sam . 4, 4. Pf. 99, 1 .

Pſ . 77, 8. 85, 6.
3. Richt Din Gewalt up , de

6. Schütt Din Grimmigkeit up
Du vör Ephraim , Benjamin un

de Heiden, de Di nich kennt un Manaſſe büſt un kumm uns to

up de Königrieke, de Din Namen Help.

nich anropen doht . Jer. 10, 25 .
4. GOtt, tröſt uns un lat lüchten

7. Denn ſe hebbt Jacob upfreten Din Angeſicht, ſo ward wi webder

un ſin Hüſer umſtött.
geſund. 1. Moj. 32, 30. Pf . 31 , 17 .

8. Denk nich an unſe vörige . 5. HErr, Gott Zebaoth, wa
Miſſedaht, erbarm Di bald ömer lang wullt Du törnen ömer dat

uns , denn wi fünd ſehr dünn Gebet vun Din Volk?

3ef. 64, 9. 6. Du ſpieſt ſe mit Thranenbrod

9. Help Du uns, Gott
, unſe un gifſt ſe ut en grote Maat

Helper, um Din Namen Sin Ehr Thranen to drinken. Pf. 102 , 10.

willen , rett uns un vergif uns
7. Du ſetſt uns unſ Nawers

uns Sünd, um Din Namen willen !ton Striet un unſ Fiende ſpott

10. Warum letſt Du de Heiden öwer uns.

ſeggen : Wo is nu ehr GOtt ?
8. GOtt Zebaoth, tröſt uns un

Lat mank de Heiden vör uns Ogen lat lüchten Din Angeſicht, ſo warð

kund warrn de Rache vun Din wi wedder geſund.

Knechten ehr Blod , dat vergaten is .
9. Du beſt en Wienſtock ut

Pſ. 42, 4. 115, 2. Joel 2 , 17 . Egypten halt un heſt verdreven

11. Lat vör Di kamen de Ge- de Heiden un denſülvigen plant.

fangenen ehr Süfzen ; hol na Din
Marc. 12, 1 .

groten Arm den Dod ſin Kinner
10. Du beſt pörem de Bahn

ant Leben . Pf. 102, 21 .
makt un heſt ein laten inwotteln,

12. Un vergell uns Nawers dat he dat Land upfüllt hett .

ſöbenfältig in ehr Schot ehr . 11. Bargen ſündmit fin Schatten

Shimp, womitſeDi, HErr, ſchänd todeckt, nn mit ſin Ranken GOtt

hebbt .
Sin Cedern .

13. Wi awer , Din Volk un
12. Du heſtſin Waßdom ut

Schap vun Din Weid Sankt Di bred bet an de See un ſin Telgen

ewiglich un verkündigt Din Ruhm bet an den Strom. 2.Moj . 28 , 31.

vun Geſlecht to Geſlecht.
13. Warum beſt Du jin Tuu

Bi . 100 , 3 . entwei braken, dat em territt Alns,
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wat vör Di geiht ? 6. Dat hett He ton Tügniß

Pſ. 89, 42. Jeſ. 5, 5. 6.

14. De willen Swien hebbt em trecken där un fremde Spraken
ſett unner Joſeph, as ſe ut Egypten

tonicht wählt un de willen Thiern hört harın.

hebbt em affreten.

15. GOtt Zebaoth , wend' Di
7. As Ik ehr Schuller vun de

doch um, kiek vun den Himmel se Pött los warn.
Laſt licht makt harr un ehr Hann

un ſeh an un beſök düſſen Wien

ſtock.
8. As du Mi in de Noth an

16. Un hol em in Bu , den ropen däſt, hölp ik di rut un

Din rechte Hand plant hett un crhör di, as di dat Wedder ömer

den Du Di faſt utwählſt heſt.
fallen dä, un verſoch di an dat

Pf. 78 , 54. Haderwater. Sela. 4. Moj. 20, 13.

17. Süh barin un ſchell, dat 9, Hör , Min Volk, Ik will

dat Brennen un Rieten en End ' mank di tügen ; Iſrael, du ídaſt

nehm . Mi hören . Pſ. 50. 7.

18. Lat Din Hand dat Volk 10. Dat mank Di keen anner

vun Din rechte Hand beſchützen GOtt fi un du keen fremden GOtt

un de Lüb, de Du Di faſt ut: anbeden deihſt!

wählt heſt; 2. Moj. 20, 3.

19. So wült wi nich vun Di 11. Jk bün de HErr, din GOtt,

wieken . Lat uns leven, ſo wüllt de di ut Egyptenland föhrt hett.

wi Din Namen anropen. Mak din Mund wiet up, lat Mi

20. HErr, GOtt Zebaoth, tröſt em vull maken . 2. Moj. 20, 2.

uns, lat Din Angeſicht lüchten , 12. Awer Min Vole gehorcht

ſo warð wi wedder geſund.
nich min Stimm, un Iſrael will

Mi nich.

De 81. Pfalm .
13. So hef ik je laten in ehr

1. Up dat Muſikinſtrument Git- Hartens Dünkel, dat ſe wandelt

tith vörtoſingen vun Aſaph . na ehr Rath . Apoft. 14, 16 .

2. ingt fröhlich Gott , de 14. Wull Min VolkMigehorſam

unſe Kraft is, jucht vör ſin un Iſrael up Min Weg gahn ;

den GOtt Jacobs. PT. 46, 2. 6. Moj. 5, 29. 28, 1 .

3. Nehmt de Pſalmen un geot 15. So wul Jk ehr Fiende

her de Pauken, leefliche Harfen bald dämpen un Min Hand gegen

mit Pſalters . ehr Wedderſakers wendn,

4. Blaſt bi den Niemaand be 16. Un de den HErrn haſſen

Baſun up unſe Loovhüttenfeſt. doht, möt an Em fehlen , ehr Tied

5. Moj. 16, 13, awer warð ewiglich duern.

5. Denn dat is de Wies in 17. Un gk warr ſe mit den

Iſrael un en Recht vun den GOtt Weeten (picſen un mit Honnig ut

Jacobs. den Felſen ſatt maken.
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De 82. Pfalm . 5. Man her barmit, ſprekt ſe ,

lat uns ſe utrodden, dat ſe feen

1. En Pſalm vun Aſaph .
Volk ſünd un dat Nüms mehr

Gott
Ott ſteiht in GOtt Sin an den Namen Jſrael denken deiht !

Gemecn un is Richter mank
6. Denn ſe hebbt ſik mit enanner

de Götter.
verenigt un en Bund gegen Di

2. Wa lang wüllt ji unrecht makt .

richten un de Gottloſen ehr Perſon 7. De Hütten vun de Edomiter

vörtreden ? Sela . 5. Moj. 1, 17, un Zſraeliten , vun de Moabiter

3. Schafft Recht den Armen un un Hagariter,

den Waiſen un helpt den Elenden 8. Vun de Gebaliter, Ammoniter

un Bedörftigen to dat Recht. un Amalekiter, vun de Philiſter

Jeſ. 1 , 17.
ſamt de in Tyrus ;

4. Rett den Geringen un Armen

un erlöſt em ut de Gottloſen ehr . 9. Afſur hett ſit of an ſe an

Gewalt . Spr. 24, 11 .
flaten , un ſe helpt lot ſin Rinner .

Sela.

5. Awer ſe lat ſiť nich jeggen 10. Doh ſe as de Midianiter,
un acht dat nich , ſe gaht ümmer

as Siſera, as Jabin an de Bet
hen int Düſtern ; darum möt alle

Kiſon . Richter 7, 22. 4, 18. 21 .

Grundveſten ünner dat Land fallen .

11. De vertilgt warn bi Endor,
6. Ik hef wol ſeggt : Ji ſünd

un to Dreck up de Eer.

Götter un altoſamen den Högſten
12. Mak ehr Fürſten as Oreb

Sin Kinner. v. 1. Joh. 10, 34.

7. Amer ji ward ſtarven as Sebah un Zalmunna .
un Seeb , all ehr Oberſten as

Minichen un asen Tyrann to Richter 7, 25. 8, 21.

Grund gahn . Ezech. 31 , 14. 13. De dar ſeggt : Wi wüllt

8. GOtt, mak Di up in richt GOtt Sin Hüſer erobern .

dat land, denn Du büſt Arfherr 14. GOtt, mak ſe as en Krüſel,

öwer alle Heiden. Bi. 2 , 8 . as Stoppeln vör den Wind.

15. As en Füer den Wold ver

De 88. Pfalm . brennt, un as en Flamm de Bargen

anſteken deiht :

1. En Pſalmleed vun Aſaph .
16. So verfolg ſe mit Din

1. Gott ſwieg. Doch nich 10 Wedder un mat ſe bang mit Din
ſtil, Gött hall doch nich | Unwedder !

ſo hinnen !
17. Mak ehr Geſichter vull vun

3. Denn ſüh, Din Fiende larmt, Schann, dat ſe na Din Namen

un de Di haſſen doht, holt den fragen möt !

Kopp hoch.
18. Lat ſe ſik ſchämen un ümmer

4. Se makt liſtige Anſläg gegen mehr bang warrn, lat ſe to Schann

Din Volk un holt Rat wedder warrn in umfamen .

de, de vun Di beſchüßt ward . Pf. 6, 11. 35. 4 .
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Herr Du büſt pörmals

19. So ward ſe erkennen, dat 11. Denn en Dag in Din Vör:

Du mit Din Namen alleen HErr, höv is beter, as ſunſt duſend.

un de Welt ehr Högſter heten Ik will leever up de Svel ſitten

deihſt. Hoſ. 12, 6 . in min GOtt Sin Hus , as lang

De 84. Pfalm .
wahnen in de Gottloſen ehre

Hütten .

1. En Pſalm vun de Kinner 12. Denn Gott, de HErr, is

Korahs, up dat Muſikinſtrument Sünn un Schild, de HErr gift

Gittith vörtoſingen.
Gnad un Ehr , He ward nics

2. Wa allerlcevſt ſünd Din Gudes mangeln laten de Frommen.
Wahnungen, HErr Ze- 13. HErr Zebaoth , de Miních

baoth ! is wol an, de ſik up Di verlaten

3. Min Seel lengtun ſehnt deiht !

ſik na den HErrn Sin Vörhöv,

min Lief un Seel freut ſit in den Der 85. Pfalm .

lebendigen GOtt.

Pf. 27, 4. Jeſ. 61. 10. 1. En Pſalm vun de Kinner

4. Denn de Vagel hett en Hus Korahs, vörtoſingen .

funnen un de Swölk ehr Neſt, 2.

wo ſe Jungen heckt, nemlich gnädig, weſt Din Land

Din Altars, HErr Zebaoth , min un heſt de Gefangenen vun Jacob

König un Gött ! Pf . 5, 3 .
erlöſt. Bj . 89 , 50 .

5. Glücklich ſünd de , de in Din 3. De Du vörmals de Miſſedaht

Hus wahnen un Di ümmerlos Din Volk vergeven un all ehr

laven doht ! Sela . Sünn bedeckt heſt, Sela ;

6. Glücklich ſünd de Minſchen,
Pi . 32, 1 .

de Di för ehr Kraft holt un
4. De Du vörmals all Din

Di vun Harten nahwandeln doht. Torn uphaben un Di wend heſt

Pf. 18, 2. 3 . vun Din Torn ſin Grimmigkeit ;

7. De börch dat jammerdahl| 5. Tröſt uns, GOtt, unſe HEI

gaht un dar Born8 maken doht . land un lat af vun Din Ungnad

Un de Lehrers ward mit veel öwer uns !

Segen (mückt. 6. Wullt Du denn ewiglich öwee

8. Se gewinnt en Sieg na uns törnen ? un Din Torn för allr

den annern, dat man ſehen mutt, Tieden ümmer furt gahn laten ?

de rechte GOtt is to Zion. 7. Wult Du uns nich wedder

9. HErr , GOtt Zebaoth , hör / erquicken, dat ſik Din Volk öwer

min Gebet; vernimm dat, GOtt Di freuen mag ?

Jacobs ! Sela. 8. HErr, erwies uns Din Gnad

10. GOtt, unſe Schild, ich doch un help uns.

to , ſeh an Din Geſalpten ſin 9. Ach , dat ik hörn ſchul, dat

Riet '
GOtt, de HErr, reden dä, dat
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He Sin Vork Freden toſä un 8. HErr, Keen is Di gliek mank

Sine Hilligen , up dat ſe nich up de Götter, un Nüms is , de dohn

Dohrheit geraden . kann, as Du . Pf . 71 , 19 .

10. Doch is ja Sin Help nah 9. Ale Heiden , de Du makt

bi de, de Em fürchten Soht, dat heſt, ward kamen un vör Di an

in unſe Land Ehr wahnen ſchull ; beden , HErr , un Din Namen

11. Dat Gudheit un Truheit chren,

fik enanner bemöten , Gerechtigkeit 10. Dat Du ſo grot büſt un

un Freden ſik küſſen doht, Wunner deihſt un alleen GOtt büſt.

12. Dat Frucht up de Eer waſſen 11. Wieſ' mi, HErr, Din Weg,

un Gerechtigkeit vun'n Himmel dat ik wandeln doh in Din Wahr

ſehn dä ; heit , erhol min Hart bi den

13. Dat uns de HErr ok wat Ewigen, dat ik Din Namen fürchten

Gudes doh, damit uns Land ſin doh . Pf. 139 , 24.

Frucht geven kann, 12. Ik dank Di, HErr, min

3. Moj. 26, 4. Pf . 67, 7 . GOtt, vun ganzen Harten un ehr

14. Dat Gerechtigkeit dennoch Din Namen ewiglich.
Pſ. 9, 2 .

vör Em blieven un in Swung 13. Denn Din Gnad is grot

öwer mi un heſt min Seel

De 86. Pfalm .
rett ut de dcepe Höll.

Pf. 30. 4.

1. En Gcbet vun David . 14. GOtt , de Stolten ſett ſik

gahn dä.

un arm .

hör mi, denn ik bün elend Hupen ſteiht mi na min Seel un

Pf. 88. 3 . hebbt Di nich vör Ogen

2. Nimm min Seel in Acht, Pſ. 54, 5.

denn ik bün hillig. Help Du ,
15. Du awer, HErr GOtt , büſt

min GOtt , Din Kenedyt, ' de ſit barmhartig un gnädig, geduldig

up Di verlaten beiht .
un vun grote Gudheit un Truheit.

v. 5. 2. Moj. 34, 6 .

3. HErr, weſ ? mi gnädig, denn 6 , Wend Di to mi, weſ mi

ik rop däglich to Di. Pf . 6, 3 .

4. Mat Din Knecht ſin Seel Macht, in help Din Magd ehr
gnädig, ſtärf Din Knecht mit Din

fröhlich, denn na Di, HErr, ver Söhn ! Pf. 116, 16.

langt mi.

5. Denn Du , HErr, büſt gud mi dat wol gah, dat de mi haſjen
17. Doh en Tefen an mi, dat

un gnädig , vun grote Gudheit doht , dat jehn un fit ſchamen

för All de Di anropen doht .
möt, dat Du, HErr, mi biſtahn

2. Moj. 34, 6.

6. Hör , HErr , min Gebet un un tröſten deihſt.

mark up de Stimm vun min Flehn.. De 87. Pfalm .

7. In de Noth rop ik Di an ,

Du wullſt mi erhören.
1. En Pſalmleed vun de Sinner

Pſ. 50, 15 . Korah .
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è hett faſten Grund up del laten , as de, de ſe dodſlagen hebbt,

hilligen Bargen. Bef. 14, 32. de in dat Graf liggen doht, an

2. De HErr hett Zion ſin Dohre de Du nich mehr denkſt un de

leev öwer alle Wahnungen Jacobs . vun Din Hand afſonnert ſünd.

3. Herrliche Dinge ward in dil 7. Du heſt mi in de Rul dal

predigt , du , GOtt Sin Stadt ! leggt, in de Düſterniß un in de

Sela.
Deepde.

4. Ik will predigen laten Rahab 8. Din Grimmigkeit drückt mi

un Babel, dat ſe mi kennen ſchüüt. un Du drängſt mi mit all Din

Süh, de Philiſter un Tyrer, ſamt Flothen . Sela.

de Mohren , ward dar geboren .

Jeſ. 19, 19. 30, 7.
9. Min Frünn heſt Du wiet

5. Man ward to Zion jeggen, vun mi weg dahn, Du heſt mi

dat allerlei Lüd darin geboren vör ſe ton Gruel makt. Ik ligg

ward un dat He, de Högſte, ſe gefangen un kann nich rutkamen .

buen deiht . 10. Min Geſtalt is jämmerlich

6. DeHErr ward predigen laten vun Elend. HErr , ik rop Di

in allerhand Spraken, dat Enige däglich an, ik bred min Hann ut

vun ſe okdarin geboren ward . Sela. to Di.

7. Un de Sänger, as in Neigen , 11. Wariſt Du denn man de

ward All in Di ſingen , een na Doden Wunner doon ? Oder ward

den annnern .
de Verſtorvenen upſtahn un Di

danken ? Sela.

De 88. Pfalm .
12. Ward man in dat Grav ver

1. En Pialmleed vun de Kinnertellen Din Gnad, un Din Truheit

Korah, vörtoſingen, vun de Elenden int Verdarven ?

ehr Swachheit. Pf. 109, 22. 13. Mögt denn Din Wunner

En Unnerwieſung vun Heman, in Düſterniß erkennt warrn ? Oder

den Esrahiten. Gerechtigkeit in dat Land, wo man

2 .

Herr Ott, min HEiland, an nits denken beiht ?
iť ſchrieg Dag un Nacht 14. Awer ik ſchrieg to DI, HErr,

to Di. un min Gebet kummt fröh vör Di.

3. Lat min Gebet vör Di kamen , 15. Warum verſtötſt Du, HErr,

neeg Din Ohren to min Geſchrig. min Seel un verbargſt Din An
Pf. 5, 2. 86, 1 .

4. Denn min Seel is vull vun geſicht vör mi ? Pf. 13, 2.

Jammer un min Leven is dicht 16. Ik bün elend un ahnmächtig,

bi de Höll. Klagl. 1,5. 12.Hiob 17, 1 . dat ik ſo verſtött bün, ik lied Din

5. Ik bün achtet as de, de na Schrecken, dat ik ganz verzagen

de Höll rin kamt, ik bün as endoh.

Mann, de keen Help hett . 17. Din Grimmigkeit geiht öwer

6. Ik ligg mank de Doden ver- mi, Din Schrecken drückt mi.
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anner.

18. Se umgevt mi däglich as is as Du, en mächtige GOtt ?

Water un umringt mi mit enanner. un Din Wahrheit is um Di her.

Pf. 22, 13. Pf. 115, 3.

19. Du makſt, dat mine Frünn 10. Du büſt HErr öwer de

un Neegſten un mine Verwandte wille See, Du ſtillſt fin Waggen,

ſik wiet vun mi af doht, um ſon wenn ſe ſix rögen doht.

Elend willen . Hiob 30, 10. Matth. 8, 26.

11. Du ſleiſt Rahab bod , Du

De 89. Pfalm . terſtreuſt Din Fiend mit Din

ſtarken Arm . Luc. 1 , 51.

1. En Unnerwieſung vun Ethan,
12. Himmel un Eer is Din,

den Esrahiten. Pſ. 88, 1 .

Du beſt den Eerdborrn gründt un
2 .

JE
* twill ſingen vun den HErrn wat Sarin is.

Sin Gnad ewiglich un
Pl. 24, 1 .

Sin Wahrheit verkündigen mit
13. Middernacht un Middag heſt

inin Mund vun een Tied to de Du ſchafft; Thabor un Hermon

jucht in Din Namen .

3. Un ſegg alſo : Dat een ewig . 14. Du heſt en gewaltigen Arm ;

Gnad ward upgahn , un warð ſtark is Din Hand un hoch is

Din Wahrheit trulich hollen in Din rechte Hand .

den Himmel. 15. Gerechtigkeit un Gericht is

4. Ik hef en Bund makt mit Din Stohl ſin Feſtung, Gnad un

min Uterwählten, Ik hef David, Wahrheit ſünd vör Din Angeſicht.

min Knecht, toſwaren :
Pſ. 97, 2. 103, 6 .

2. Sam. 7, 12. 13. 1. Kön. 8. 20 Pf . 110, 4. 16. Glücklich is dat Volk, dat

Pſ. 132, 11. Jeſ. 55, 3. Luc, 1, 32.

Apoſt. 2 , 30. 13, 34.
juchen kann ! HErr, ſe ward in

5. Ik will Di cwiglich Nakamen bat Licht vun Din Angeſicht um

verſchaffen un Din Stohl buen hergahn ;

vun Geſlecht to Geſlecht. Sela. 17. Se warð öwer Din Namen

b. 30. Pf. 110, 4 . däglich fröhlich un in Din Ge

6. Un de Himmels ward, HErr, rechtigkeit herrlich ſien.

Dine Wunner prieſen , un Din 18. Denn Du büſt de Schmuck

Wahrheit in de Gemeen vun de vun ehr Kraft un dörch Din Gnad

Hilligen. warrſt Du uns Horn hoch maken .

7. Denn wokeen mag in de v. 25. Pſ. 92, 11 .

Wolken den HErrn glieken un 19. Denn de HErr is unſ?

den HErrn gliek ſin mank de Götter Schild un de Hillige in Jsrael

ehr Söhns ? is unſ König.

8. GOtt is almächtig in bel 20. Dartomal redſt Du in en

Hilligen ehr Verſammlung un Geſicht to Din Hilligen un ſprokſt:

wunnerbar öwer Alle, de um Em Ik hef en Held upſtahn laten, de

her ſünd. helpen ſchall, gt hef grot makt

9. HErr, GOtt Zebaoth, wokeen en Uterwählten uit dat Volk.

5
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v. 18.

21. Je hef fun'n min Knecht | 34. Awer Min Gnad wil ji

David, gt hef em ſalvt mit min nich vun em wend'n un Min

hillige Del. 1. Sam. 16, 13. Wahrheit nich fehlen laten .

22. Min Hand ſchall em ümmer
Jeſ. 54, 10.

biſtahn un Min Arm ſchall em
35. It will Min Bund nich

ſtark maken .
enthilligen un nich ännern, wat

3ef. 41 , 10 .

ut Min Mund gahn is .

23. De Fiende ſchült em nich| 36. Ik hef eens ſwaren bi min

unner kriegen un de Ungerechten Hilligkeit: jk will David niđs
ſchüllt em nich dämpen.

vörleegen ;

24. Sonnern gk will vör em 37. Sin Samen ſchall ewig ſin ,

ſin Wedderſakers ſlan un de em un ſin Thron vör mi as de Sünn.

haßt, will gf plagen. 2. Sam . 7, 16. B1. 72, 17.

25. Awer Min Wahrheit un
38. As de Maand ſchall he

Gnad ſchall bi em ſin un ſin ewiglich faſt ſtahn un de Tüge
Sela .

Horn ſchall in Min Namen hoch in de Wolken is tru.
1. Mol. 9 , 13

makt warrn.
39. Awer nu verſtötſt Du un

26. It will ſin Hand an de ſmitſt weg un büſt bös up Din

See leggen un ſin rechte Hand Gejalpten.

an be Stroms . Pf . 72, 8 .

40. Du heſt Din Knecht ſin
27. He ward Mi nennen alſo: Bund to Schann makt un ſmitſt

Du büſt min Vader, min GOtt in Kron up' de Eer.

un Fels, de mi helpen deiht . 41. Du ritſt al fine Muren

2. Sam. 7, 14.

28. Un ik will em ton eerſten dal un letſt ſine Feſtungen twei
breken.

Söhn maken, un ton Allerhöchſten

mant de Könige upe Eer.
42. Au, de vörbi gahn doht,

Col. 1 , 15. rovt em ut, he is vör ſin Nawers

29. Ik will Min Gnad gegen en Spott warn. Pf. 80, 13 .

em ewiglich bliven laten un Min 43. Sin Wedderſakers ehr rechte

Bund ſchall för em faſt bliven . Hand matſt Du hoch un erfreuſt

30. Ik will em ewiglich Nakamen all ſin Fiende.

geven un ſin Stohl ſtahn laten , 44. Ok heſt Du de Kraft vun

ſo lang as de Himmel duert . ſin Schwerdt wegnahmen un letſt

31. Wenn awer ſin Kinner Min em nich ſiegen in de Striet.

Geſetz verlaten un in Mine Rechte 45. Du heſt ſin Schönheit to

nich blieven doht, nicht makt un ſtötſt ſin Stohl to Eer.

32. Wenn ſe Min Ordnung ent- 46. Du mafft de Tied vun fin

billigt un min Gebote nich hollen Jugend kleen un bebedſt em mit

doht, Hohn . Sela.

33. So will jk ehr Sünd mit 47. HErr, wa lang wullſt Du

de Rod to Hus bringen un ehr Di ſo ganz verſteken un Din

Miſſedaht mit Plagen ; Grimmigkeit as Füer brennen laten .
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48. Gedenk, wa kort min leven un bald welk warð un des Abends

is . Warum wullſt Du alle Minſchen afmeiht warð un verdrögt.

umſunſt ſchaffen hebben ? 1. Pet. 1 , 24 .

Pſ. 90, 9. 10.
7. Dat makt Din Torn , bat

49. Wo is Jemand, de dar wi ſo vergaht, un Din Grimmig

leven deiht un den Dod nich füht ? keit, dat wi ſo unverſehens darhen

De ſin Seel retten deiht vun de möt. Bf. 76, 8. Rah. 1 , 6.

Giewalt vun dat Graf. 8. Denn unſ Miſſedaht ſtellſt

50. HErr, wo is Din vörrige Du vör Di, unſ Sünd, de wi

Gnad , de Du David toſwaren nich kundig ſünd in dat licht vör

heſt in Din Wahrheit ? Din Angeſicht. Pf. 51 , 11 .

Pf. 85, 2. 9. Darum fahrt al unſ ' Dag’

51. Dent, HErr, an Din Rinecht | darhen dörch Din Torn ; wi bringt

ehr Smach, de ik in min Schoot uni' Jahre to as en Snak.

drägen doh, vun ſo veele Völker . Pſ. 89, 48 .

52. Darmit Di , HErr , Dine 10. Unſ leven duert jöbentig

Fiende ſlecht maken doht, darmit Jahr, un wenn dat hoch kummt,

ſe ſlecht makt de Fotſporen vun lo fünd dat tachentig Jahr, un

Din Geſaluten . wenn dat köſtlich weſt is , ſo i8

53. Gelavet ſi de HErr ewig dat Möh un Arbeit weſt , denn

lich! Amen ! Amen ! Þf. 40, 17. dat fahrt flink darhen , as fleegen

wi darhen .

De 90. Pfalm . 11. Wokeen glövt awer, dat Du

ſo bös büſt ? Un wokeen is bang,

1. En Gebet vun den Mann vör düſſe Din Grimmigkeit?

Gottes, Moſes.
12. Lehr uns bedenken, dat wi

Err GOtt, Du büſt unſ ſtarven möt, up dat wi klok ward.

Toflucht för immer . Eh Pf. 39, 5 .

denn de Bargen warn un de Eer 13. HErr, kehr Di doch wedder

un de Welt ſchaffen warn, büſt to uns un weſ? Dine Kinechte

Du, GOtt, vun Ewigkeit to Ewig- gnädig !

keit ! Spr. 8, 25. 3ef. 43, 13. 14. Fülluns fröh mit Din

3. De Du de Minſchen letſt Gnad, ſo wüllt wi vun Di grot

ſtarven un ſprickſt: Kaint wedder, ſpreken un fröhlich ſien unſ Leven

Minſchenkinner! lang .

4. Denn duſend Jahr fünd vör 15. Mat uns nu wedder ver:

Di as en Dag, de giſtern ver- gnögt, nadem Du uns ſo lang?

gahn is un as en Nachtwach ! plagt heſt, nadem wifo lang'

5. Du letſt ſe barhen fahren as Unglück leeden befft.

en Strom un ſünd as en Slap, 16. Wie8 Dine Knecht Dine

gliek as en Gras, dat doch bald Werke un Din Ehr ehr Kinner.

drög ward, gel. 40, 6. 7 . 17. Ja , HErr,HErr, unſ GOtt,

6. Dat dar fröh blöhen deiht weſ ' uns fründlich, un lat dat

2 .

H

5*
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1. W

Min Heil .

Wark vun uns Hann fortgahn , un du din Fot nich an en Steen

ja dat Wark vun uns Hann lat ſtöten deihſt. Þf. 121, 3. Mat. 4. 6.

He fortgahn ! Pſ. 138, 8. 13. Up de Löwen un Odbern

warrſt du gahn un perren up de

De 91. Pfalm . jungen Löwen un Draken.

er unner den Högſten finit em ruthelpen, he kennt Min
14. He begehrt na mi, ſo will

Schirm ſitten deiht un

unner den Allmächtigen ſin Schatten
Namen, darum will gk em ſtark

maken .

blift,

2. De ſprict to den HErrn : 15. He röptMian , ſo will Ji

Min Toverſicht un min Burg, de Noth , Je will em rutrieten un
em erhören ; Ik bün bi em in

min GOtt, up den ik höpen doh .
to Ebr bringen. Jeſ. 41 , 10.

3. Denn He rett mi vun den
16. Ik will em ſatt maken mit

Jäger ſin Strick un vun de böſe lang leven un will em wieſen

Peſt.

4. He ward di mit Sin Flünken

bedecken un din Toverſicht ward De 92. Pfalm .

ſien unner Sin Flünken . Sin 1. En Pſalmleed up den Sabbath

Wahrheit is Schirmun Schild, dag.

5. Dat du nich bang warrſt vör 2. Datis en köſtlich Ding,

dat Gruen vun de Nacht, vör de den HErrn danken un

Pieln, de des Dags fleegen doht, lovſingen Din Namen, Du Högſter !

6. Vör de Peſt, de in Düſtern 3. Des Morgens Din Gnad un
Pf. 147, 1 .

ſliekt, vör de Sük , de up den
des Nachts Din Wahrheit ver

Middag wüthen deiht .
kündigen. Bf . 89, 2.

7. Ob buſend falt an din Siet

un tein duſend an din rechte Hand, mit Spelen up de Harf.
4. Up de tein Saiten un Pſalter,

ſo ward dat di doch nich drapen.
Pf . 144, 9.

8. Ja, du warrſt mit din Ogen 5. Denn HErr , Du letjt mi

din Luſt ſehn un kieken , woans fröhlich ſingen vun Dine Werke

dat de Gottloſen utbetahlt ward . un ik rühm din Hann ehr Wark.

9. Denn de HErr is din Tover- 6. HErr, wa ſünd Dine Werke

ſicht, de Högſte is din Toflucht. lo grot ! Dine Gedanken ſind ſo

10. Di ward nicks Övles toſtöten ſehr deep ! B1. 104, 24. Jeſ. 55, 9.

un keen Plag ward nah an din 7. En unvernünftigen Mann glövt

Hütt kamen . Hiob, 5, 19. dat nidy, un en Narr acht nich

11. Denn He hett Sin Engeln up ſo wat .

befahlen öwer di , dat je di be- 8. De Gottloſen grönt as dat

höden doht up all din Weg ' . Gras un de Öveldoers blöht all ,

Matth. 4, 6. Luc . 4, 10. 16, 22. bet ſe vertilgt ward up ewig.

12. Dat ſe di up Hann drägn Pi. 87. 2. 129, 6 .
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He:

9. Awer Du , HErr , büſt deſde Waterſtröm hevt de Waggen .

Högſte un blivſt ewig . Pf. 97, 9.
0. 4. Br. 65, 8. Jeſ . 17, 12.

10. Denn füh, Dine FiendeHErr, 4. De Waterwogen in de Sce

ſüh, Dine Fiende warð umkamen, ſünd grot un bruſt grulich, de HErr

un all, de Övel doht , möt ut- awer is noch gröter in de Höch.

enanner jagt warrn .

Pſ. 92, 9.

11. Awer min Horn ward ver
5. Din Wort is en rechte Lehr.

högt warrn, as dat Horn vun en Hilligkeit is de Zier vun Din

Eenhorn, un ward mit friſch Oel Hus ewiglich. Joh . 17, 17.

inſalvt warrn . Pf. 132, 17.

12. Un min Dg ward ſin Luſt
De 94. Pfalm .

ſehen an mine Fiende, un min 1 . Err GOtt, den de Rache

Ohr ward ſin Luſt hören an de tohört, GOtt , den de

Boshaftigen, de fik gegen miſetten Nache tohört , lat Di ſehn !

doht.
Pf . 91 , 8 . Röm. 12, 19 .

13. De Gerechte ward grönen 2. Hev Di, Du de Welt ehr

as en Palmbom , he ward waſſen Richter, vergell de Hochmödigen,
as en Ceder up den Libanon . wat ſe verdeent . Pf . 7 , 12.

Pf. 52,10. Spr. 11 , 28 .

ben

HErrn Sin Hus, ward in unſ' Gottloſen, wa lang ſchüllt de Gott

GOtt Sin Vörhöf grönen.
loſen prahlen !

Jeſ . 61 , 3. 4. Un ſo trokig reden, un all,

15. Un wenn ſe ok old ward, de Övel doht, ſik rühmen ?

ward ſe doch blöhn, fruchtbar un 5. HErr, ſe ſlagt Din Volt to

friſch ſien. Pf . 1 , 3 .

16. Dat ſe verkündigen doht, 6. Wittfruens un Frömde bringt

nicht un plagt Din Arfdeel !

dat de HErr ſo fromm is, min re um un makt de Waiſen dod.

Fels, un is keen Unrecht an Em. 7. Un ſeggt : De HErr ſüht
Pf. 145 , 17.

dat nidy, un de GOtt Jacobs acht

De 93. Pfalm .
nich darup.

8. Markt doch, ji Narren mank

1. De HErr is König un herr: dat Volk un ji Dohren, wann
lich ſmüdt ; de HErr is wüllt ji klok warrn ?

ſmüđt un hett en Rieť anfungen,
Pf. 92, 7. Spr. 8, 5 .

ſo wiet de Welt is, un toricht, | , 9. De dat Ohr plant hett, ſchull

dat dat blieven ſchall.

de nich hören , de dat Dog makt

2. Moj. 15 , 18. Pf. 97, 1 . hett , ſcul de nich ſehn ?

2. Vun jeher ſteiht Din Stohl
Spr . 20, 12.

faſt; Du büſt ewig .
10. De de Heiden tüchtigt, ſchull

Pf. 102, 13. 25 .
de nid ſtrafen ? De de Minſchen

3. HErr, de Waterſtröm erhevt lehrt, wat ſe weeten doht.

fik, de Waterſtröm hevt ehr Bruſen, | 11. Awer de HErr weet de
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Minſchen ehr Gedanken , dat ſe De 95. Pfalm .

Nids ſünd. 1. Cor. 8 , 20 .

12. Glücklich is , den Du, HErr, 1 .

Ram
amt her , lat uns den

tüchtigen deihſt un lehrſt em dörch HErrn fröhlich ſingen un

Din Geſek. Spr. 3 , 12. Bj. 25, 9. juchen den Fels vun uni Heil !

13. Dat he Geduld hett, wenn 2. Lat uns mit Danken vör Sin

dat ſlecht geiht , bet den Gottloſen Angeſicht kamen un mit Pſalmen

dat Graf torecht makt ward. pör Em juchen ! Bj. 100, 2.

14. Denn de HErr ward Sin 3. Denn de HErr is en groten

Volk nich vun ſik ſtöten , noch Sin GOtt un en groten König iwer

Arf verlaten . alle Götter. Pl. 96, 4. 10. 145. 3.

15. Denn Recht mutt doch Recht 4. Denn in Sin Hand is , wat

blieven un dat warð alle fromme de Eer bringen deiht, un de Högden

Harten tofallen . vun de Bargen fünd of Sin !

16. Wokeen ſteiht bi mi gegen Pf. 50, 10.

de Boshaftigen ? Wokeen tred to 5. Sin is de See un He hett

mi gegen de Öweldoers ? ſe makt un Sin Hann hebbt dat

Pi. 27, 10. Dröge bereitet.

17. Wenn de HErr mi nich

helpen dä, ſo leeg min Seel ſchier
6. Kamt, lat uns anbeden, kneen

un dalfallen vör den HErrn, de
in de Stil.

uns makt hett.

18. Ik ſprok : Min Fot is ut

gleden, awer Din Gnad, HErr, 7. Denn He is unſ GOtt un
mi bat Volk pun Sin Weid un

hett mi hollen.

Pf. 73, 2. Ebr. 12, 13 . Schap vun Sin Heerd. Hüt,

19. Ik harr vel Bedrövniß in wenn ji Sin Stimm hörn doht ,

min Hart, awer Dine Tröſtungen Pf. 100 , 3. Ebr. 3, 7. 4, 7 .

makten min Seel vergnögt . 8. So verſtođt ju Hart nich,

2. Cor. 1 , 4. 6. as to Meriba geſchag, as to Maſſa

20. Du wariſt ja nicmals eens in de Wüſte.

mit den ſchädlichen Stohl, de dat
9. As ju Vaders mi verſöken ,

Geſek öwel düden deiht .
prüften, un min Warf ſeben dän .

Jeſ . 10, 1 .
2. Moj. 17. 2. 7. 4. Moj. 14, 22 .

21. Se rüſt fik wedder den Ge; Ebr . 3, 17.

rechten ſin Seel un verdammt 10. Dat ik veertig Jahr Möh

unſchüllig Blod . harr mit düt Volk un ſprok :

22. Awer deHErr is min Shutz, Dat ſünd Lüd, de chr Hart ümmer

min GOtt is min Toverſicht finden unrechten Weg will un de

Fels . Min Weg nid, lernen wölt.

23. Un He ward ſe ehr Unrecht | 11. Dat jk in Min Torn ſmören

vergellen un ward ſe för ehr dä : Se ſchült nich to Min Ruh

Bosheit vertilgen , de HErr, unſ? her kamen .

GDit, ward ſe vertilgen . $1.55,24. 11. Moj. 14, 23. Bj. 106 , 26 Ebr 3. 18 ..
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De 96. Palm .
13. Vör den HErrn, denn He

kummt, denn He kummt, to richten

1. ingt den HErrn en nie dat Eerdrieť. He ward den Eerd

Leed ; ſinget den HErrn borr richten mit Gerechtigkeit un

alle Mclt. Bj. 98, 1 . de Völker mit Sin Wahrheit.

2. Singt den HErrn un lavt

Sin Namen , predigt een Dag De 97. Pfalm .

na den annern Sin Heil .

Chron. 17, 23 .
1 .

D
e HErr is König, dar

3. Vertellt mank de Heiden Sin
ömer lat dat Eerdriek

Ehr, mank alle Völker Sin Wunner. I fik freuen un de Inſeln fröhlich

4. Denn de HErr is grot un ſien, ſo veel vun ehr ſünd .

hoch to laven, He is wunnerbar
2. Moj. 15, 18 .

öwer alle Götter .
2. Wolken un Dunkel ſünd um

Pf. 95, 3. Sir. 43, 31. Ein her, Gerechtigkeit un Gericht

5. Denn aŭ de Götter ſünd is de Feſtung vun Sin Stohl.

Gößen, awer de HErr hett den
Pf. 89, 15.

Himmel makt.
Jef. 41, 24. 29. 3. Füer geiht vör Em her un

6. Dat ſteiht herrlich un präd tig ſtekt Sine Fiende rund rum an.

pör Em , un dat geiht gewaltig 4. Sine Bliße lücht up den Eerd
Ebr. 12. 29.

un köſtlich to in Sin Hilligdom . borr, dat Eerdriek ſühtdat un ward

7. Ji Völker , bringt her den
bang.

Pf. 77, 17. Nah. 1 , 5 .

HErrn, bringt her den HErrn 5. Bargen ſmöllt as Waſs vör
Ehr un Macht. Pſ. 29, 1 .

8. Bringt her na den HErrn ömer den ganzen Eerdborr.

den HErrn , vör den Herrſcher

de Ehr för Sin Namen, bringt Jef. 24, 18.

Geſchenk un kamt in Sin Vörhöf, 6. De Himmel verkündigt Sin

Pf. 138, 5.9. Bedet an den HErrn inbilligen Gerechtigkeit un alle Völker ſeht

Sin Ebr . Bi. 19, 2.

Smuck, lat alle Welt vör Em

bang weſen.

7. Schamen möt ſik au, de de

Pf. 29, 2.

10. Seggt mank de Heiden ,

Bilder deenen doht un fik mit de

dat de HErr König iš un Sin Gößen rühmt. Bed': Em an,

Riek torecht makt hett ſo wiet as de

all ji Götter !

2. Moj. 20, 4. Ebr. 1, 6.

Welt is, dat dat blieven ſchall, 8. Zion hört dat un is froh;

un de Völker recht richten deiht. un de Döchter vun juda ſünd

11. Himmel freudi , un Eer fröhlich, HErr, öwer Din Regiment.

weſ fröhlich, lat de See bruſen 9. Denn Du , HErr , büſt de

un wat darin is . 3eſ. 49, 18. Högſte in alle Lannen, Du biſt

12. Lat dat Feld fröhlich ſin veel gröter, as alle Götter .

un Auns, wat darup is , un lat
Pſ. 92, 9.

grotſpreken alle Böm in den Wold,
10. De ji den HErrn lev hebbt,

Pſ. 132, 9. 'lhafj't dat Böſe. De HErr be
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wahrt Sine Hilligen ehr Seelen ,
De 99. Pfalm .

vun de Gottloſen ehr Hand ward

He ſe retten . Amos 5, 14. 15 . 1 .

DeHErr is König ,darum
11. Den Gerechten mutt dat Licht bevt de Völker ; He ſitt

ümmer wedder upgahn, un Freud up Cherubim, darum rögt ſit de

de frommen Harten. Welt. Bl. 93, 1. 80, 1. 2. Sam. 4, 4.

Pf. 18, 29. 112, 4. 2. De HErr is grot to Zion

12. Ji Gerechten, freut jug vun un hoch öwer alle Völker.

den HErrn un dankt Em Pi. 48 , 2 .

prieſ't Sin Hilligkeit ! 3. Lat uns danken Din groten

Pſ. 32, 11. 33, 1. 30, 6. un wunderbarlichen Namen , de

da hillig is .
De 98. Pfalm .

4. In düſſen König ſin Riek

1. En Pſalm.
hett man dat Recht leef . Du gifſt

Singt den HErrn en nie Leed, Frömmigkeit, Du ſchaffſt Gericht

denn He deiht Wunner.
un Gerechtigkeit in Jacob.

3ef. 9, 7 .

He ſiegt mit Sin rechte Hand un 5. Erhebt den HErrn , unſen

mit Sin hilligen Arm.
GOtt, bedt an to Sin Fotidemel,

Bi. 96, 1. 3ef. 51 , 9 .

denn He is hillig. Jeſ. 6, 3.

2. De HErr lett Sin Heil ver

kündigen , vör de Völker lett He Preſters un Samuel mank de, de
6. Moſes un Aaron mank Sin

Sin Gerechtigkeit apenbaren.
Sin Namen anropt, ſe repen an

3. He denkt an Sin Gnad un

Wahrheit för dat Hus Jírael. den HErrn un He erhör je.
2. Moj. 14, 15.

De End vun alle Welt füht unſel 7. He red mit ſe dörch en Wolken

GOtt Sin Heil. Jef . 52, 10. ful ; ſe heeln Sine Tügniſſe un

4. Juchet vör den HErrn, alle Gebote , de He ſe geven dä.

Welt, ſingt, prieſt un lavt , 8. HErr, Du büſt unſ GOtt ,

5. Lavt den HErrn mit Harpen, Du erhörſt ſe, Du GOtt vergifſt

mit Harpen un mit Pſalmen, ſe un ſtrafft ehr Dohn.

6. Mit Trompeten un Baſunen , 9. Sprekt grot vun den HErrn,

juchet vör den HErrn, den König ! unſen GOtt, un bedt an up Sin

7. Lat de See bruſen un wat hilligen Barg , denn de HErr, unſ

darin is, de Eerdborrn un de GOtt, is hillig.
Pf. 3, 5.

darup wahnt. Pf. 96, 11 .

8. De Waterſtröm ſünd vergnögt De 100. Pfalm .

un alie Bargen ſchüllt fröhlich ſin, 1. En Dankpſalm.

9. Vör den HErrn ; denn He

HErrn
dat

B1. 66, 2. 117, 1 .

He ward den Eerdborrn richten 2. Deentden HErrn mit Freuden.

mit Gerechtigkeit un de Völker Kamt vör Sin Angeſicht mit

mit Recht. Þf. 9 , 9. 50, 3. 96, 13. fröhlichen Sang. Pl. 2, 11. 95, 2 .
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3. Erkennt, dat de HErr GOtt
De 102. Pfalm .

is ! He hett uns makt un nich

wi ſülvſt, to Sin Volk un to 1. En Gebet vun den Elenden ,

Schap up Sin Weid ! B1 . 95, 7 . wenn he bedrövt is un fin Klag

4. Gaht to Sine Dobre in mit vör den HErrn utſchütten deiht .

Danken, to Sin Vörhöf mit Laven. 2 .

Dankt Em , lavt Sin Namen ! HErr, hör min Gebet un
lat min Schrien to Di

5. Denn de HErr is fründlich kamen. Pf. 5 , 2. 17, 1 .

un Sin Gnad duert ewig , un 3. Verbarg Din Angeſicht nich

Sin Wahrheit up ewig. vör mi in de Noth, neeg Din

Pf. 117, 2. Ohren to mi ; wenn ik Di an

De 101. Pfalm .

lopen doh, ſo erhör mi bald !

Pf. 13, 2.

En Pſalm vun David .
4. Denn min Dag' ſünd ver

Yur

un Gnad un Wahrheit will gahn as en Rook, un min Knaken

iť fingen un Di , HErr, fünd verbrennt as en Brand.

Lof leggen .
5. Min Hart is ſlan un ver

2. Jk handel vörſichtig un red- drögt as Gras , dat ik ok vergeten

lich bi de , de mi tohört , un doh, min Brod to eten .

wandel trulich in min Hus. 6. Min Gebeen klept an min

3. 3ť nehm mi keen böſe Sať Fleeſch vör Hulen un Süfzen.

vör. Ik haß den Övertreder un 7. Ik bün gliek as en Rohr

lat em nich bi mi blieven . dommel in de Wüſtenie, ik bün

4. En verkehrt Hart mutt vun gliek as en Steenul in de ter

mi wieken, den Böſen lied ik nich. ſtörten Städte.

Pl. 6, 9.

5. De ſin Neegſten heemlich ver
8. Ik wat un bün as en eenſam

leumden deiht, den ' vertiig ik. Vagel up dat Dack.

Ik mag den nich, de ſtolte Ges 9. Däglich lacht mi mine Fiende

berden un hogen Moth hett .
ut un de öwer mi ſpotten doht,

, 15, 3 . ſwört bi mi .

6. Min Ogen ſebt na de Truen 10. Denn ik eet Aſch as Brod

int Land, dat ſe bi mi wahnen un miſch min Gedränkmit Weenen,

doht , un ik hef geern fromme Hiob 3, 24. Pf. 80, 6 .

Deener .
11. Vör Din Drauen un Din

7. Falſche Lüd hol ik nich in Torn, dat Du mi upbört un wedder

min Hus, de Lögner gedeiht bi up de Eer ſtött heſt.

Spr. 13, 5. 12. Min Dag ſünd darhen as

8. Fröh vertilg ik alle Gottloſen en Schatten un ik verdorr as

int Land, dat ik all de , de Unrecht Gras. Pſ. 90 , 5. Hiob 14, 2 .

doht , utrott ut den HErrn Sin 13. Du awer , HErr, blivſt ewig

Stadt. lich un Din Gedächtniſ för un för.

mi nich.
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14. Du mulleſt Di upmaken un 27. Se ward vergahn, awer Du

öwer Zion erbarmen , denn dat blifit. Se ward al old warrn as

is Tied, dat Du ſe gnädig büſt, en Gewand, ſe ward verwandelt

un de Stunn is kamen. as en Kleed, wenn Du ſe ver

15. Denn Din Knechten wüllt wandeln warrſt,

geern, dat ſe bu't war un ſehn 28. Du awer blifſt, as Du büſt

geern , dat ehr Steen un Kalkun Dine Jahr nehmt keen Enn !
toricht war ; Pf. 51, 20. 29. Din Kuechten ehr Kinner

16. Dat de Heiden den HErrn ward blieven un ehr Samen ward

Sin Namen fürchten doht, un alle vör Di gedeihn . Pf. 69, 37 .

Könige upe Eer Din Ehr ;

17. Dat de HErr Zion bu't un De 108. Pfalm .

fik ſehn leet in Sin Ehr.

18. He kehrt ſit to de Verlatenen
1. En Pſalm vun David.

chr Gebet un verſmäht ehr Gebet Lav den HErın, min Secl, un
nich. wat in mi is Sin hilligen

19. Dat ward ſchreven up de Namen. Pf. 104, 1 , 35 .

Nakamen, un dat Volk, dat cerſt ! 2. Lav den HErrn, min Seel,

erſchaffen warrn ſchall, ward den un vergeet nich, wat He di Gudes

HErrn laven . dahn hett .

20. Denn He füht vun Sin 3. De di all din Sünn vers

hillige Högde un de HErr ſübt geven
all dine Gebreken

vun den Himmel up de Eer, heel maken deiht . Pf. 6, 3. 147, 3 .

Pf . 14, 2. 4. De din leven vun bat Ver:

21. Dat He den Gefangenen Jarven erlöſt, de di krönen deiht

ſin Aechſen hört un los mak den mit Gnad un Barmhartigkeit.

Dod ſin Kinner ; P. 5, 13.

22. Up dat ſe to Zion predigen 5. De din Mund fröhlich makt,

den HErrn Sin Namen un Sinio dat du wedder jung warrſt as

Lof to Jeruſalem . en Adler . Hiob 33, 25. 3el. 40, 31 .

23. Wenn de Völker toſamen 6. DeHErr ſchafft Gerechtigkeit
kamt un de Königrieke, den HErrn un Recht för Alle, de Unrecht

to deenen . lieden doht . Pf. 99, 4 .

24. He demödigt up den Weg 7. He hett Moſes Sin Weg

min Kraft, Hl verkörrt min Dag’ weten laten , de Kinner Iſrael

25. Jť ſegg : Min HErr, nimm Sin Dohn .

mi nich weg in de Hälfte vun 8. Barmhartig un gnädig is de

mine Dag' ! Dine Jahr duert vun HErr, geduldig un vun grote

Ewigkeit to Ewigkeit . Þj . 61, 7 . Gudheit. 2. Mol. 34.6. Pf . 86 , 5 .

26. Du heſt vördem den Grund 9. He ward uns nich ümme

to de Eer leggt un de Himmel unſe Sünn vörholn , noch u

ſünd dat Wark vun Din Hann . ewig ſe uns nadragen.

. 89, 12. Ebr. 1, 10. Jeſ . 57 , 16.

un



Pſalm 103. 104.
75

10. He handelt nich mit uns Heerſcharen, Sin Deener, de ji

na unſe Sünden un vergellt uns Sin Willen doht ! Joel 2, 11 .

nich na unſc Miſſedaht. 22. Lavt den HErrn, all Sine

11. Denn ſo hoch de Himmel Werke, an alle Orten vun Sin

öwer de Eer is, lett He Sin Herrſchaft! Lav den HErrn, min

Gnad mächtig ſien öwer de, de Em Seel !

fürchten doht.

12. So wiet de Morgen vun
De 104. Pfalm .

den Abend af is, lett He unſe

Övertredung pun uns feern ſien .
1. Lav den HErrn, min Seel!

HErr , min GOtt , Du

13. As fik en Vader öwer ſine büſt ömer de Maaten herrlich,

Rinner erbarmen deiht, ſo erbarmt|2u büſt ſchön un prächtig flecdt.

ſik de HErr öwer de , de Em Pf. 108, 1. 22.

fürchten doht . 2. licht is Din Kleed, dat Du

14. Denn He weet , wat vör anheſt ; Du bredſt den Himmel ut

en Weſ'wark wi ſünd , He denkt as en Teppich;

daran, dat wi Dreck ſünd.
1. Joh. 1, 5. Jej. 40, 22. 44, 24.

Biob 10,9. 3. Du wölbſt Sin Bawerdeel mit
15. En Minſch is in ſin leven Water ; Du fahrſt up de Wolken ,

as Gras, he blöht as en Blom as up en Wagen ; un geibſt up

up bat Feld; 1. Pet. 1 , 24. den Wind ſin Flünken .

16. Wenn be Wind daröwer 1. Moj. 1, 7. Pf. 33, 7 .

weiht, ſo is ſe nich mehr da,
4. De Du Din Engel to Wind'n

un ehr Stell kennt ſe nich mehr. maken deihſt un Din Deener to

Pſ. 37, 10. Füerflammen ; Ebr. 1 , 7.

17. De HErr ſin Gnad awer 5. De Du dat Eerdriek gründen

duert vun Ewigkeit to Ewigkeit deihſt up ſin Grundfeſt, dat dat blift
öwer de , de Em fürchten doht, un ümmer un ewig.

Sin Gerechtigkeit up Kinneskind,

Klagel. 3, 22. Luc. 1 , 50.
6. Mit de Deep bedeđeſt Du

18. Bi de, de Sin Bund holt dat, as mit en Kleed un Water

un an Sine Gebote denkt, dat je ſtaht öwer de Bargen.

barna doht. 7. Awer vun Din Schel'n lopt

19. De HErr hett Sin Stohl ſc weg , vun Din Dunner fahrt

in den Himmel upſtellt, un Sin je darhen .

Königriek herrſcht öwer Auns . $iob 37, 4. 5. Pf. 18, 14. 15.

Pf. 9 , 8. 8. De Bargen gaht hoch hervör

20. Lavt, ji Engel, den HErrn, un de Breden ſett ſik dal na

ji ſtarke Helden, de ji Sin Beicht den Ort, den Du ſe gründt heſt.

utrichten doht, dat man hör de 9. Du heſt en Grenz ſett , dar

Stimm vun Sin Wort. öwer kamt ſe nici un mötnich

Dan . 7, 10 . wedder dat Ecrdriet bedecken .

21. Lavt den HErrn, all Sin 1. Moj . 1 , 9.
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10. Du letſt Borns quellen in gahn deiht , makt ſe fik bardun

de Gründ' , dat de Water twüſchen un leggt ſik in ehr Kulen.

de Bargen henfleet. Pf. 74, 15.
Hiob 37, 8 .

11. Dat alle Thiern up dat 23. So geiht denn de Miních

Feld drinkt un dat Wild ſin Döft ut an ſin Arbeit un an ſin A & er

löſchen doh .
wart betan ben Abend.

12. An deſülvigen ſitt de Vageln . 24. HErr, wa ſünd Dine Werke

unner den Himmel un ſingt mant lo grot un veel ! Du beſt ſe all

de Twiegen .
wieslich anordnet un de Eer is

13. Du makſt de Bargen vun vull vun Din Göder. Pf. 92, 6.

baben heraf natt, Du makſt dat
25. De See , de ſo grot un

Land vull Frücht, de Du ſchaffen wiet is, dar wimmelt dat ahn

deihſt. Bj. 65, 11 .
Tall, beide, grote un lütte Deerter.

14. Du letſt Gras waſſen för 26. Darſülvſt gaht de Scheep,

dat Veeh un Saat, de Minſdhen dar fünd Walfiſch , de Du makt

to Nut , dat Du Brod ut de heſt, dat ſe darin ſpeelt.

Eer bringen deihſt.
27. Dat tövt Ains up Di,

5. Moj 11 , 15. Pſ. 147, 8. Sir. 38, 4. dat Du ſe Spies geven deihſt to

15. Un dat de Wien den Minden ſin Tid. $ 1. 145, 15 .

ſin Hart erfreuen Seiht un ſin 28. Wenn Du ſe geven deihſt,

Geſtalt ſchön warð vun Del, un ſo ſammelt ſe , wenn Du Din

dat Brod den Minſchen ſin Hart Hand updeihſt, ſo ward ſe mit

ſtärken deiht. Göder jatt makt.

16. Dat den HErrn Sine Böm 29. Verbargſt Du Din Angeſicht,

dull Saft ſtaht, de Cedern vun ſo ward ſe bang , nimmſt Du ehr

Libanon , de He plant hett . Athem weg, ſo vergaht ſe un ward

17. Darſülbſt buet de Vageln wedder to Eer.

ehr Neſt un de Storch wahnt 30. Letſt Du Din Athem ut,

up de Dannböms. ſo ward ſe ſchafft, un Du makſt

18. De hogen Bargen ſünd de de Ecr ehr Geſtalt nie .

Gemſen ehr Toflucht un de Steen- 31. Den HErrn Sin Ehr is

klüfte be Kaninken ehr, ewig , de HErr hett en Wolgefallen

19. Du makſt den Maand, dat an Sine Werke. Weish. 11, 25 .

Jahr barna to delen , de Sünn 32. He kiekt de Eer an, ſo

weet ehr Unnergang . bewert ſe, He rört de Bargen an,

20. Du makſt Düſterniß , datdat ſo rokt ſe. Bj. 144, 5 .

dat Nachtward, denn rögt fik 33. Ik will den HErrn ſingen

alle willen Thiern. min Levenlang un min GOtt

21. De jungen Löwen, de da laven, ſo lang ik bün. Þj. 63, 5.

brüllt na den Nov un ehr Spies ! 34. Min Red mutt Em wol

ſökt vun GOtt . gefallen . Ik freu mi öwer den

22. Wenn awer de Sünn up- 1 HErrn .
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Leed an .

35. De Sünner möt all warrn 14. He leet keen Minſch ſe Schaden

uppe Eer un de Gottloſen nich dohn un ſtraft Könige wegen ſe .

mehr ſin. Lav den HErrn, min 1. Moj. 20, 3—7 .

Seel ! Halleluja! Pf. 7, 10. 15. Rögt Mine Geſalpten nich

an un doht mine Propheten teen

De 105. Pfalm .

16. Un He leet en dühre Tid

1. Dankt den HErrn un predigtin dat land kamen un nehm allen

Vörrath vun Brod weg.
Sin Dohn mank de Völker ;

1. Moj. 41 , 54.
Jeſ. 12, 4

2. Singt vun Em un lavt Em,
17. He ſchick en Mann vör ſe

red't vun all Sine Wunner ; her; Joſeph ward ton Knecht ver

3. Prieſ't Sin hilligen Namen ,
foft . 1. Moj. 37, 28 .

de ehrHart freu ſit, de den HErrn 18. Sedwungen ſin Föt in den

ſöken doht ;
Stock, Sin Lief muß in Iſen

4. Fragt na den HErrn un na liggen.
1. Moj. 39, 20.

Sin Macht, ſökt Sin Angeſicht 19. Bet dat Sin Wort keem

allerwärts ; Bj . 27, 8.
un den HErrn Sin Red em dörch

5. Denkt an Sine Wunnerwerke,
lüterte .

de He dahn hett, an Sine Wunner
20. Dar ſchick de König hen

un an Sin Wort ;
un leet em los geven , de HErr

6. Ji , Samen vun Abraham , öwer Völker beföhl, em rut to

Sin Knecht, ji Rinner vun Jacob, laten.
1. Moj. 41, 14.

Sin Uterwählten !
21. He ſett em ton HErrn öwer

7. He is de HErr, unſe Gott, fin Hus, ton Herrſcher öwer all
ſin Söder .

He richt in alle Welt .
1. Moj. 41, 40 .

8. He denkt ewiglich an Sin
22. Dat He ſine Fürſten unner:

Bund un dat Wort, dat He per- wieſen dä na ſine Wies un ſin

hetenup veele Duſend för un för. Ölſten Wiesheit lehren dä.

9. Den Hemakthett mit Abraham 23. Un Iſrael trock in Egypten

un an den Eed mit Iſaak ; un Jacob ward en Frömde in

1. Moj. 46, 1 .10. Un ſtelldatſülvige Jacob Ham ſin Land.

to en Recht un Jsrael ton ewigen. 24. Un He leet Sin Volt ſtark

Bund;
waſſen un makt ſe mächtiger, as

11. Un ſprok : Di will gt dat chre Fiende . 2. Moſ. 1 , 7. 12.

Land Canaan geven, dat Los pun
25. He verkehrte jene ehr Hart,

ju Arfdeel;
dat je ſin Volk gram warn un

12. As ſe wenig un gering weern dachten, Sin Minechten mi liſt to

un Fremde barin .
dämpen.

2. Moj. 1 , 10. Weish. 17. 2 .

13. Un ſe togen vun Volk to
26. He ſchick Sin Knecht Moſes,

Volt, vun een Königriek to en Aaron , den He harr utwählt.

anner Volk. 1. Moj. 12 , 1. 13, 18. 4. Moj. 3, 10.
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27. Deſülvigen dähn ehr Teken da floten Water ut, dat Beek in

mank ehr un Sine Wunner in de dröge Wüſte lopen dähn.

Ham ſin Land. 2. Moj. 17 , 6.

22 .

28. He leet Düſterniß kamen un hillig Wort, dat He to Abraham,

makt dat dunkel, un weern nich |Sin Knecht, red harr.

ungehorſam Sin Wort . 1. Moj. 22, 16.

29. He verwandel ehr Water 43. Alſo föhr He Sin Volk ut

in Blod un makt ehr Fiſch dob . mit Freuden, un Sin Utermählten

2. Moj. 7, 20. mit Juchen ;

30. Ehr Land wimmelt pun 44. Un gev ſe de Heiden ehr

Poggen, in ehr König (in Kamern. Länder, dat ſe de Völker ehr Göder

2. Mol. 8, 6.
innehmen dähn, Jef. 1, 1. 3. 4. 6.

31. He ſprok : Dar kam Gemörm,
45. Up dat ſe hollen ſchüt Sin

Lüs in all ehr Grenzen. Rechte un Sin Gelcße bewahren.

Pf. 78, 45.

32. He gev ſe Hagel as Regen, Haleluja !

Füerflammen in ehr Land ;
De 106. Pfalm .

33. Un ſlog ehr Wienſtöck un

Fiegenböm un brok de Böm in
1. Halleluja.

ehr Grenz entwei .

Dankt den HErrn, denn He
34. He ſprok: Dor komen Heu- is fründlich un Sin Gnad

ſchrecken un Käfer ahn Tall. Bi. 107, 1 .

35. Un de freten all dat Gras 2. Wokeen fann den HErrn Sine

in ehr land un freten de Frücht groten Dahten utreden un all Sin

up dat Feld . Lof prieſen ?

36. Un ſlog al Eerſtgebort in 2. Moj. 15, 1 .

Egypten , all chr eerſten Arven . 3. Glückſelig ſünd de , de dat

2. Mol. 12, 29.
Gebot holt un alle Tiden Recht

37. Un föhr ſe ut mit Sülver
doht ! Spr. 19, 16 .

un Gold un weer keen Gebretlige 4. HErr, denk an mi , na de

mank ehr Stämm . 2. Moj. 12, 35 Gnad, de Du Din Volk verſpraken

38. Egypten weer froh, dat je heſt; bewies uns Din Help !

uttrecken dähn, denn ehr Furcht Neh 5, 19. 13, 31 .

weer up fe fullen . 5. Dat wi ſehn mögt Dine

39. He bred en Wolk ut as en Uterwählten ehr Wolfahrt un uns

Dek un en Füer des Nachts to freuen, dat dat Din Volk ſo wol

lüchten. 2. Mof. 13, 21. geiht un uns rühmen mit Din

40. Se bed'n, da leet He Wach- Arpdeel.

teln kamen un He makt ſe ſatt mit 6. Wi hebbt fündigt ſamt uns

Himmelsbrod. Vaders , wi hebbt övel handelt un

2. Mo , 16, 13. Joh. 6, 31 . fünd gottlos weſt.

41. He mal den Felſen apen , Klagel, 3, 42. Dan . 9, 5.

duert ewig .
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Luc. 1 , 71 .

7. Uns Vaders in Egypten wulln 19. Se makten en Raly in

Dine Wunner nich verſtahn , le Horebun beeden an dat gaten

dachen nich an Din grote Gnad Bild . 2. Mol. 32, 4 .

un weern ungehorſam an de See, 20. Un verwandelten ehr Ehr

nemlich an de Schilfſee. in en Bild vun en Olſen , de

8. He hülp ſe awer um Sin Na- Gras freet . Röm. 1 , 23.

men wegen, dat He Sin Macht 21. Se vergeten GOtt , ehr

bewieſen ſchull. HEiland, de ſo grote Dinge in

9. Un He ſcholl de Schilfſee, Egypten dann harr,

do warr he drög un föhr ſe dörch | 22. Wunner in Ham ſin Land

de Deep, as in en Wüſt. un gruliche Daten an de Schilfſee.

2. Moj . 14, 21 .

23. Un He ſprok, He wul ſe

10. Un hölp ſe vun den fin vertilgen, wenn nich Moſes, Sin

Hand, de je haſſendä , un erlös uterwählte, den Riß uphollen harr,

ſe vun den Fiend ſin Hand.
Sin Griminigkeit aftowenden, up

11. Un de Waters verſöpen ehr
bat He ſe nich ganz verdarven dä.

2. Moj. 32, 10. 4. Mol. 14, 11–12.

Wedderſakers, dat nich een öwer Ezech . 13, 5.

bleep . 24. Un ſe verachteten dat leeve

2.Mof 4, 28. 4.Moj.21. 35. 2. Moſ. 8, 31. Land , ſc glovten Sin Wort nich.

Joh. 8, 22.
4. Mol. 14, 2 .

12. Da glövten ſe an Sin Wort
25. Se murrten in chr Hütten,

un fungen Sin lof.
ſe gehorchten den HErrn Sin

13. Awer ſe vergeten bald Sin Stimm nich.

Wark , ſe törten nich up Sin 26. Un He heev up Sin Hand

Rath . gegen ſe, dat He ſe dalſlagen dä

14. Un ſe warn lüſtern in in de Wüſtenie. 4. Moj. 14, 23.

de Wüſtenie un verföchten GOtt 27. Un ehr Samen mank de

in de Wildnis . 4. Moj . 11 , 4.
Heiden ſmieten un ſe in de Länder

15. He awer gev ſe ehr Bed verſtreuen dä.

un ſchick ſe genog, bet je barvör 28. Un ſe hungen fik an de

efeln dä. Baal- Peor un eten vun de doden

16. Un ſe empörten ſik gegen Gößen ehr Opfer. 4. Moj. 25,3.

Moſes in dat Lager, gegen Aaron, 29. Un vertörnten Em mit chr

den HErrn Sin Hilligen . Dohn ; dar keem of de Plag

2. Moj. 16, 2. 17 , 3. mank je.

17. De Eer dä ſik up un ſlot | 30. Da trä Pinchas hento un

Dathan över un deck de Abiram mak de Sať eben, da war de

ſin Hupen to. 4. Moj. 16, 31. Plag afwehrt, 4 Moj. 25, 7 .

18. Un Füer warr unner ehren 31. Un warr em rekent to Ge

Hupen anſteken , de Flamın ' ver- rechtigkeit vun Geflecht to Geſlecht

brenn de Gottloſen . 4.Moj. 16, 35. ewiglich. 1. Moj. 15, 6 .

/
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barr;

32 Un ſe vertörnten Em an He mit ſe makt harr un dat ge

dat Stritwater un gungen Moſes reute Em na Sin grote Gnad ;

bös to Lief . 2. Moj. 17 , 3 . 46. Un leet ſe to Barmhartigkeit

33. Denn ſe bedrövten em dat kamen vör Alle, de ſe fungen

Hart, ſo datem etliche Wörr harrn .

entfohrten. 47. Help uns, HErr, uns GOtt,

34. Of vertilgten ſe de Völker un bring uns toſamen ut de

nich, as ſe doch de HErr befahlen Heiden, dat wi danken Din hilligen

5. Moj. 7 , 1. 2. 12, 2. 3.
Namen un rühmen Din Lof.

35. Sonnern ſe mengten fik 5. Moj. 30, 3.

mant de Heiden un lehrten de
48. Gelavt ſi de HErr, Iſrael

ehr Dohn, GOtt, vun Ewigkeit to Ewigkeit un

36. Un deenten ehr Gößen , de alle Welt ſegg : Amen ! Halleluja !

$1. 72, 18 .
gerahten ehr ton Argerniß .

37. Un ſe opferten ehr Söhns
De 107. Pfalm .

un Döchter de Düvels,

3. Moj. 18, 21 .
1 .

Dank
38. Un vergoten unſchuldig Blod,

Jankt den HErrn, denn

He is fründlich un Sin

ehr Söhns un ehr Döchter ehr Gnad duert ewiglich ! Pſ. 106, 1.

Blod , de ſe de Gößen vun Canaan
2. So ſchüllt ſeggen de, de er

opfern Sähn , dat dat Land mit
löſt ſünd dörch den HErrn , de

Blodſchulden bedeckt ward ;
39. Un makten ſif unrein mit He ut de Noth erlöſt bett.

chr Werke un dreven Horeri mit
3. Un de He ut de Länner to

ehr Dohu .
ſamen bröcht hett , vun Upgang ,

40. Do ergrimm den HErrn vun Dalgang, vun Norden un

Sin Torn öwer Sin Volt un vun de See ;

kregen Gruel an Sin Aif. 4. De irr gahn dän in de Wüſte

Richter 2, 14. nie, up ungebahnte Weg'un funnen

41. Un gev ſe in de Heiden ehr keen Stadt, wo ſe wahnen kunnen .

Hand, dat öwer ſe herrſchen dähn , 5. Hungrig un döſtigun ehr

de ehr gram weern . Seel verkanien ;

42. Un ehr Fiende makten ſe 6. Un ſe to den HErrn reepen

bang un warn kleen makt unner in ehr Noth un He ſe rett ut

ehr Hann. ehr Arigſt. Pi. 22, 6.

43. He rett ſe veelmals, awer 7. Un He föhr ſe en richtigen

ſe vertörnten Em mit ehr Vör- Weg, dat ſe gahn dähn na de

nehmen un warn wenig wegen Stadt, wo ſe wahnen kunnen :

ehr Miſſedaht. 8. De ſchüllt den HErrn danken

44. Un He ſeeg ehr Noth, as för Sin Gudheit un för Sine

He ehr Klag hören dä, Wunner, de He an de Minſchen

45. Un dach an Sin Bund, be kinner deiht,
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en

9. Dat He de döſtigen Seelen 23. De mit Scheep up de See

ſatt makt un füllt de hungrige fahren dän un ehr Handel up

Seel mit Gudes. Luc. 1 , 53. grote Waters dreven ;

10. De da ſitten muſſen in 24. De den HErrn Sine Werke

Düſterniß un Dodesſchatten, fungen erfahren hebbt un Sine Wunner

Twang un Sſen. in de See,

11. Dawiel dat ſe GOtt Sin
25. Wenn He ſpreken un

Gebote ungehorſam weſt weern un Stormwind upregen dä , de de

den Högſten Sin Geſet ſchänd Wellen upwöhl, Jonas 1, 4.

harrn ; 26. Unfohren up na den Himmel

12. Darum muß ehr Hart mit un fohren in den Afgrund, dat

Unglück plagt warrn , dat ſe dar ehr Seel vör Angſt verzagen dä ,

liggen dän un Nüms ſe hülp ; 27. Dat ſe danzten un wackel

13. Un ſe to den HErrn ropen ten as en bedrunken Kerlun wuſſen

dän in ehr Noth un He ſe helpen keen Rath mehr,

dä ut ehr Angſt. 28. Un ſe to den HErrn ſchr egen

14 Un ſe ut de Düſterniß un in ehr Noth un He ſe ut ehr

dat Dunkel föhr un ehr Bann Angſt föhr, v. 13. 19. Matth. 8, 25.

entwei rieten Sä : 29. Un He mak dat Unweder

15. De ſchüllt den HErrn danken ſtill, dat de Waggen fik leggen dän,

för Sin Gnad un för Sine Wunner, 30. Un ſe vergnögt warn, dat

de He an de Minſchenfinner deiht, dat ſtill warn weer un He ſe to

16. DatHeijerne Döhren entwei Land bröch na ehr Wunſch :

brickt un iſerne Ricgel tweiſleiht . 31. De ſchüllt den HErrn danken

17. De Narren, de plagt ward för Sin Gudheit un för Sine

wegen ehr Övertredung un wegen Wunner, de He an de Minſchen

ehr Sünn, finner deiht,

18. Dat ſe ekel vör alle Spies 32. Un Em in de Gemeen prieſen
un warn todkrank. Sir. 38, 15 . un bi de Olen laven .

19. Un ſe to den HErrn reepen 33. He makt Beeke drög un lett

in ehr Noth un He ſe helpen dä Waterquellen utdrögen ,

ut ehr Angſt. v. 13. Luc . 17, 13. 1. Mön. 17, 7 .

20. He ſchick Sin Wort un mak
34. Dat en fruchtbar Land nicks

ſe geſund un rett ſe , dat ſe nid dregen dä wegen ehr Bosheit, de

ſtorven ; Weish. 16, 12. darin wahnen dä.

21. De ſchüllt den HErrn danken
35. He makt de Wüſtenie to en

för Sin Gudheit un för Sine Waterpolun in dat dröge Land

Wunner, de He an de Minſchen- makt He Waterquellen ;

kinner deiht,
36. Un de Hungrigen ſett He

22. Un Dank opfern un ver- darhen, dat ſe en Stadt gründen

tellen Sine Werke mit Freuden . dän, mo le, wahnen kunnen,

Bl. 50, 14. 116, 17.
37. Un be Ackers beſeien un

6
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Wienbarge planten kunnen , del 7. Up dat Dine leeven Frünn

alle Jahr Frucht brochten ; frie ward. Help mit Din rechte

38. Un He ſegen ſe, dat ſe ſir Hand un erhör mi. Bi. 60 , 7 .

vermehrten un gev ſe veel Veeh. 8. GOtt redt in Sin Hilligdom ,

39. Darna würn ſe dal drüdt daröwer bün ik vergnögt un will

un ſwach inakt vun de Böſen , Sichem deelen un den Grund

de ſe dwungen un unner kregen Succoth afmeten.

harrn,
9. Gilead is min, Manaſie is

40. Un Verachtung wür up de ok min un Ephraim is min Kopp

Fürſten utſchüdd, dat Auns döſig ſin Macht, Juda is min Scepter,

un wüſt weer ; 10. Moab is min Waſchfatt,

fiob 12, 21. 3ef. 40, 23. ik will min Schoh öwer Edom

41. Awer He ſchüßt de Armen utſtrecken, öwer de Philiſter will it
vör dat Elend un ſin Geſlecht ver- juchen.

mehrt He as en Scapheer. 11. Wokeen will mi föhren in

42. Au düt ward de Frommen en faſte Stadt ? Wokeen hett mi

fehn un ſik freun , un alle Bosheit bröcht bet Edom ? BI. 60, 11 .

ward bat Mul ſtoppt warrn. 12. Heſt Du dat nich dahn,

Hiob 22, 19. GOtt, de Du uns wegſtöten un

43. Wokeen is klok un beholt nich mit unſe Heer uttrecken deihſt?
düt ? So warn ſe marken, wa 13. Schaff uns Biſtand in de

veel Wolbaht de HErr erwieſen Noth, denn Minſchenhülp is nids

deiht . nüt. Bi. 146, 3. 4.

De 108. Pfalm .
14. Mit Gott wüllt wi Dahten

dohn ; He ward unſe Fiende dal

1. En Pſalmleed vun David. pedden. 2. Sam. 22, 30. Pf. 18, 30.

2. Gott, dat is min rechte
Ernſt, ik wil ſingen un De 109. Pfalm .

dichten, min Ehr ok. Pf. 16, 9.

3. Wol up, Pſalter un Harpen !

1. En Pſalm vun David, vör

Ik will fröh up ſin.
toſingen .

4. It wil Di danken, HErr, Gött, ben ik prieſen doh, weſ”
nich ſtill!

mank de Völker , ik will Di
2. Denn ſe hebbt ehr gottlos

Lof ſingen mank de Lüb .
un falſch Mul gegen mi updahn

Bi. 67, 10 .

5. Denn Din Gnab geiht ſo un redt gegen mimit falſche

wiet de Himmel is un Din Wahrheit Tungen;

ſo wiet de Wolken gaht.
3. Un ſe redt giftig gegen mi

Pf. 36, 6. allerwegen un ſtriet gegen mi ahn

6. Erhev Di, GOtt, öwer den Orſak.

Himmel un Din Ehröwer alle 4. Darför, dat ik ſe leef hebben

Lann . doh, ſünd ſe gegen mi ; if awer bä.
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5. Se bewieſt mi Bös för Gut 18. Un he trock den Fluch an, as

un Haß för Leev. ſin Hemd, un de is na em rin

Pſ. 35, 12.
gahn, as Water un as Del in

6. Sett Gottloſe öwerem, unem, un fin Knaken ;

de Satan mutt ſtahn to ſin rechte
19. So ward he ein as en Kleed,

Hand .

7. Wer ſik vun deſülvigen lehren den He um den lief dregen deiht .
dat he anhett , un as en Gördel,

lett , den ſin Leven mutt gottlos

fin un finGebet muttSünnfin ...20
20. Au düt ſchall de wedders

8. Sin Dag' möt wenig warın ,towedder ſünd un Böſes gegen
fahren vun den HErrn , de mi

un ſin Amtmutt en Anner kriegen. min Seel reden doht.

Apoftg. 1 , 20 .

9. Sin Rinner möt Waiſen warrn 21. Awer Du , HErr, HErr,

un ſin Wief en Wittfru . weſ Du mit mi wegen Din

10. Sin Rinner möt in de Frr Namen, denn Din Gnað is min

gahn un bedeln un ſöken, as de Troſt, rett mi doch !

verdorven ſünd. 22. Denn if bün arm un elend,

11. De Wucherer ſchall utſugen min Hart is tweiſlagen in mi .
Pf . 40, 18.

Auns, wat he bett, un Fremde
23. Itfahr darhen as en Schatten,

möt ſin Göder plünnern .
de perdreven ward , un ward weg

12. Un Nüms mutt em wat

Gudes dohn, un Nüms erbarmt | iagt as de Heuſchrecken.

Hiob 14, 2. Pf. 144, 4 .

ſik ömer ſin Waiſen . 24. Min Knee ſünd ſwach vun

13. Sin Nakamen möt utrodt Faſten un min Fleeſch is mager

warrn , ehr Nam mutt in dat anner un hett keen Fett
. Pf . 31, 11 .

Glid vertilgt warrn. Pf . 21 , 11.
25. Un ik mutt ehr Spott ſin ;

14. An ſin Vaders ehr Miſſedaht
wenn ſe mi ſeht, ſchüddelt ſe ehr

mutt dacht warn vör den HErrn
Köpp . Mat. 27, 39.

un ſin Moder ehr Sünn mutt nich

utbahn warrn .
26. Stah mi bi , HErr, min

2. Mol. 20, 5.

15. De HErr mutt ſe niemals GOtt, help mi na Din Gnad,

ut de Ogen laten, un ehr Gedächtniß 27. Dat ſe markt, dat düt

mutt utrodt warrn uppe Eer. Din Hand is, dat Du, HErr, ſo

16. Darum dat he ſo gar keen wat deihſt.

Barmhartigkeit harr, ſonnern den 28. Flucht ſe , ſo ſegen Du.

Elenden un Armen un den Ber Sett ſe ſik gegen mi, jo möt ſe

drövten verfolgen dä, dat he em to Schann warrn, awer Din Knecht

dod maken ſchull. mutt fik freuen . 1. Cor. 4, 12.

17. Un he wul den Fluch hebben, 29. Min Wedderſakers möt mit

de warð ok öwer em kamen, he Schimp antrođen warrn un mit

wul den Segen nich, ſo ward de ehr Schann bekleedt warrn, as mit
ok wiet pun em blieben . en Rod. Bj. 85 , 26 .
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30. Ik will den HErrn veel

danken mit min Mund un pun De ul. Pſalm .

Em grotſpreken mank Veele.

Pf. 22, 23 . 1. Halleluja.

31. Denn He ſteiht to de rechte cak dank den HErrn vun ganzen

Hand vun den Armen , dat He Harten in de Frommen ehr

em helpen deiht vun de, de ſin Rath un in de Gemeen.

Leven verurbeelt . Pf. 16, 8.

2. Grot ſünd den HErrn Sin

Werke, wer up ſe achten deiht,
De 110. Pſalm .

de hett veel Luſt daran.
BI. 104 , 24 .

1. En Pſalm vun David .

3. Wat He ordnen deiht, dat

De HErr{prokto min HErrn:is lövlich un herrlich, un Sin
Šett di to min rechte Hand, Gerechtigkeit blift up ewig.

bet ik din Fiende to din Schemel 4. He hett en Gedächtniß ſtift

vör din Föt leggen doh.

Mat. 22, 44. Ebr. 10, 12. vun Sine Wunner , de gnädige

2. De HErr ward dat Scepter un barmhartige HErr.Quc. 22,19.

vun din Riek ſchicken vun Zion. 5. He gift Spies an de, de Em

Herrſch mank dine Fiende . fürchten doht , He denkt ewig an

Pf. 34, 10. 37, 19.3. Na din Sieg ward din Volk Sin Bund.

di willig opfern in hilligen Smuck. 6. He lett verkündigen Sin ge

Din Kinner ward di geboren as waltigen Dahten an Sin Volk,
de Dau ut dat Morgenroth. dat He ſe de Heiden ehr Arfdeel

B1 . 29 , 2. Mich. 5, 6.
geven deiht.

4. De HErr hett (waren un

dat ward Em nich gerüen : Du
7. Sin Hann ehr Warke ſünd

büſten Preeſter ewiglich ,
Wahrheit un Recht, al Sin Gebote

ſünd rechtſchaffen .
Melchiſedek ſin Art.

Pf. 89, 4. Ebr. 5, 6. 6, 20. 7, 17 . 8. Se ward erholn ümmer un

5. De HErr to din rechte Hand ewig un geſchehn trulich un redlich.

ward de Könige an den Dag 9. He idhickt Sin Volk en Er

pun Sin Corn entweibreken .

löſung, He verſprikt, dat Sin

6. He ward richten mank de Bund np ewig blieven ſchall, billig

Heiden, He ward grote Slachten un herrlich is Sin Nam .

ſla'n , He ward den Böwerſten Luc. 1, 49.

öwer grote Landen vergahn laten . 10. De Furcht vör den HErrn

3cf . 3, 13. 14 .
is de Anfang vun de Wiesheit,

7. He ward drinken vun de dat is en gude Klokheit; wer

Beek up den Weg, darum ward darna deiht, den ſin lof blift up

He den Kopp hoch holu . ewig. Hiob 28, 28. Spr. 1, 7, 9, 10.

Bi . 69, 2. 3. 30h. 18, 11 . Sir. 1 , 16.

na
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7.

De 112. Pfalm . De 113. Pfalm .

1. Halleluja. 1. Halleluja.

Glüdlichis the ben HErrn Lavt ji den HErrn,Sin Knechte,
fürchten deiht, de grote Luſt lavt den HErrn Sin Namen !

bett to Sine Gebote. Pf. 1, 1. 2.
2. Gelavt ſi den HErrn Sin

2. Den ſin Geflecht ward ge- Namen, vun nu an bet in Ewigkeit.

waltig ſin up de Eer, de Frommen 3. Vun de Sünn ehr Upgang

ehr Geſlecht ward ſegent ſin.
bet to ehr Dalgang, ſi den HErrn

Spr. 20,

3. Rietdom un Överflot ward
Sin Namen hoch lavt ! Mal. 1 , 11 .

in ehr Hus ſin un ehr Gerechtigkeit . 4. De HErr is hoch öwer alle

blift ewiglich . Pf. 34, 10.
Heiden , Sin Ehr geiht , ſo wiet

4. De Frommen geiht dat Licht
de Himmel is .

up in dat Düſter vun den Gnä- 5. Wokeen is, as de HErr, uns

digen, Barmhartigen un Gerechten.
GOtt ? De fik ſo hod ſett hett,

2. Moj. 15, 11. Pf. 86, 8. Jeſ. 57, 15.
gef. 58, 8.

6. Un up bat Lütte ſüht in den

5. Glüdlich is de Mann , de Himmel un uppe Eer;

barmhartig is un geern lehnen Luc. 1 , 48.

deiht un ſin Saken ſo vullföhrt, 7. De den Lütten uprichten deiht

dat he Nüms Unrecht deiht . vun de Eer un den Armen ut

Spr. 14, 21 .
den Dreck in de Höch treckt,

6. Denn he ward ewiglich blieven , 1. Moj. 41 , 40. 41 .

de Gerechte ward to keen Tid 8. Dat He em hen ſetten deiht

vergeten . blangen bi de Fürſten, bi de Fürſten

7. Wenn en Plag kamen will, vun Sin Volk.

ſo is he nic bang, ſin Hart is 9. De be Unfruchtbare int Hus

nich bang un höpt up den HErrn. wahnen lett, up dat ſe en fröhliche

Sir, 34, 16 .
Kinnermoder ward. Halleluja !

8. Sin Hart is getroſt un nich 1. Moj. 21 , 2. 1. Sam. 1, 20. Luc. 1, 57.

bang, bet he ſin Luſt an ſine

Fiend' köhlen deiht. Pſ. 91 , 8. De 114. Pfalm .

9. He ſtreut ut un gift de Armen,

ſin Gerechtigkeit blift ewiglich, ſin 1. A Zſrael ut Egypten trock,

Horn warð mit Ehren hoch holn
Jacob ſin Hus vun dat

2. Cor. 9, 9 .
fremde Volk ; 2. Moj . 12, 41 .

10. De Gottloſen ward dat ſehn 2. Dar war Juda ſin Hilligdom ,

un dat ward em verdreeten , fin Iſrael fin Herrichaft.

Tähn ward he toſamen bieten un 3. De See ward dat gewahr

vergahn. Denn wat de Gottloſen un mať ſik darvun, de Jordan

geern wüllt, dat is verlaren . breit ſik rü&warts .

Bj. 85, 16. Joſ. 3 , 13. 16.

warrn.
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4. De Bargen hüppten as de 9. Awer lat Iſrael up den HErrn

Lämmer, de lütten Bargen as de höpen, de is ſin Hülp un Schild .

jungen Schap. Br. 68, 17.
10. Lat Aaron ſin Hus up den

5. Wat weer di denn, du See, HErrn höpen ; de is ehr Hülp

as du di darpun maken bäſt ? un Schild.

Un di, du Jordan, dat du di 11. De den HErrn fürchten

rückwarts dreihen däſt ? doht , höpt up den HErrn ; de

6. Ji Bargen , dat ji hüppen dän, is ehr Hülp un Schild.

as de Lämmer, ji lütten Bargen 12. De HErr denkt an uns un

as de jungen Schap ? ſegent uns, He ſegent Iſrael ſin

7. Vör den HErrn bewer de Hus, He ſegent Aaron ſin Hus ;

Eer, vör Jacob ſin GOtt , 13. He ſegent de, de den HErrn
2. Moj. 19, 18.

8. De den Fels in en Waterflot 14. Lat Sen HErrn jugſegen
fürchten doht, beide, Lütt un Grot.

wandeln dä un de Steen in Water

borns. 2. Moj. 17, 6.
mehr un mehr, jug un ju Kinner.

15. Ji ſied den HErrn , de

De 115. Pfalm . Himmel un Eer makt hett, Sin

Geſegnete. 1. Moj . 26, 29 .

1. Niduns, HErr, nich uns,, 16. De Himmel is öweral den

ſonnern Din Namen gif HErrn Sin, awer de Cer hett
Ehr, wegen Din Gnad un Wahr- He de Minſchenkinner geven .

heit !

2. Warum ſchüllt de Heiden nich laven, noch be, de dal fahren
17. De Doden ward Di, HErr,

ſeggen : Wo is nu ehr GOtt ?

3. Awer uns Gott is in den doht in de Ruh ;
Bi. 6, 6. Sel. 38 , 18 .

Himmel, He kann ſchaffen, wat 18. Sonnern wi lavt den HErrn
He will. Pf. 135, 6.

vun nu bet in Ewigkeit. Halleluja.

4. De ehr Göben ſünd Sülver

un Gold, vun Minſchenhann makt. De 116. Pfalm .

Pſ. 135, 15 .

5. Se hebbt Müler un redt

nidh; ſe hebbt Ogen un ſeht nich; min Stimm un min Fehn börn
1. Dat is mi leef, dat de HErr

Weish. 15, 15 .

6. Se hebbt Ohren un hört deiht.

nich; ſe hebbt Näſen un rükt nich ;| 2. Dat He Sin Ohr to mi

7. Se hebbt Hann un griept necgt, darum will iť min Leven

nich; Föt hebbt ſe un gaht nich,lang Em anropen,

un ſnackt nich dörch ehr Hals. 3. De Dod ſin Bann harrn

Habatut 2, 19 .

8. De ſe maken doht, ſünd grad Höll harr mi drapen. Ik keem
miumgeven un Angſt vör de

ebenſo un au, de up ſe höpen in Jammer un Noth.

doht. Weish. 14, 9.
v. 8. Pf. 18, 5. 6. 2. Sam. 22, 5.
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4. Awer ik reep den HErrn Sin | 18. Ik wil min Gelövniß den

Namen an : D, HErr, rett min HErrn betalen vör all Sin Volk.

Seel. P1. 50, 14. Jon. 2, 10.

5. De HErr is gnädig un gerecht Sin Hus, in di, Jeruſalem .
19. In de Höf, an den HErrn

un uns GOtt is barmhartig.

Halleluja.

6. De HErr behöd de Eenfoltigen.

Wenn ik unnerliggen doh, ſo helpt De 117. Pfalm .

He mi .

7. Weſ' nu wedder tofreden, min 1. Lavtben HErrn,alle Heiden!

Seel, denn de HErr deiht di luter
Prieſt Em , alle Völker !

Gudes.
2. Denn Sin Gnad is öwer uns

P1. 42, 6. 12.

8. Denn Du heſt min Seel mächtig un Sin Wahrheit blift öwer

ut den Dod reten, min Oog pun
uns in Ewigkeit! Halleluja !

Pſ. 100, 5. 2. Moſ. 34. 6.

de Thranen, min Fot vun ut

glieden . De 118. Pfalm .

9. Ik will umhergahn vör den

den HErrn in de Lebendigen ehr 1. Dankt den HErrn , denn
Land.

He is fründlich un Sin
1. Moj. 17, 1 .

10. It glöv, darum red it. It 2.lat' Iſrael nu ſeggen: Sin
Gnad beſteiht up ewig. Pf. 107, 1 .

warr awer veel plagt.
Gnad beſteiht up ewig .

Röm. 10, 10,
Pf. 115, 12. 13.

11. Ik ſprok in min Vertwief- 4. Latnu Aaron ſin Hus ſeggen :

lung : Alle Minſchen ſünd Lögners. Sin Gnad beſteiht up ewig !

Röm. 3, 4.
4. Lat de, de den HErrn fürchten

12. Woans ſchall ik den HErrn doht, nu ſeggen : Sin Gnad beſteiht

vergellen all Sin Woldaht , de
up ewig.

He an mi deiht ? Tob. 12, 2. 6. 7 .

13. Ik wil den Beker vull Hülp HErrn an, un de HErr erhör mi
5. In de Angſt reep ik den

nehmen un den HErrn Sin Namen
un tröſt mi. Jef . 26, 16 .

predigen.
6. De HErr iß mit mi , darum

14. Ik will min Gelövniß den bün it nich bang, wat künnt mi

HErrn betalen vör all Sin Volk. Minſchen dohn ? Pſ, 56 , 5.
Bi. 22, 26.

15. Sin Hilligen ehr Dod ward
7. De HErr is mit mi, mi to

hoch hollen vör den HErrn.
helpen, un ik mill min Luſt ſehn

16. O ,HErr,it bün Din Knecht; an mine Fiende. Pf. 54, 9 .

ik bün Din Knecht, Din Mags |. 8. Dat is guð up den HErrn
ehr Söhn . Du beſt min Bann to truen un fik nich verlaten up

entwei reten . Minſchen. Pf. 108, 12.

17. Di will ik Dank opfern 9. Dat is gud up den HErrn

unden HErrn Sin Namen predigen . truen un fit nich verlaten up

pof. 14, 8. Fürſten.
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10. Ale Heiden umgevt mi aller-| 24. Düt is de Tag , den de

wegen, awer in den HErrn Sin HErr maken deiht , lat uns ver

Nameu will it ſe tonicht hauen. gnögt un fröhlich darin ſin .

11. Se umgevt mi allerwegen ,
Off. 19, 7.

awer in den HErrn will iť icl 25. O, HErr, help , O HErr,

tonicht hauen.
lat wol gelingen ! Joh . 12, 13.

Þf. 17, 11 .

12. Se umgevt mi as Immen,
26. Gelapt ſi de, se do kummt

ſe ſünd utgahn as en Füer mant in den HErrn Sin Namen ! Wi

Dorns, awerin den HErrn Sin legent ju, de ju vun den HErin

Namen will it ſe tonicht hauen .
Sin Hus ſünd .

5. Moj . 1 , 44. 27. De HErr is GOtt, de uns

13. Se ſtöt mi, dat ik fallen hell maken deiht . Smüxt dat

chau, awer de HErr helpt mi . Feſt mit Maibuſch bet an de

14. De HErr is min Macht Hörner vun den Altar !

uu min Pſalm un min Heil . 28. Du büſt min GOtt un ik

2. Moj. 15, 2. Jeſ. 12. 2. dank Di ; min GOtt, ik will Di

15. Man ſingt mit Freuden lofprieſen .

vun'n Sieg in de Gerechten ehr 29. Dankt den HErrn , denn

Hütten : Den HErrn Sin rechte He is fründlich un Sin Gudheit

Hand behollt den Sieg. duert up ewig. Bi. 136, 1. 26 .

16. Den HErrn Sine Redite ſünd

hoch makt, den HErrn Sine Rechte De 119. Pfalm .

behollt den Sieg .

17. Ik warr nichſtarven , ſonnern 1. Glüçlich ſünd de,de uprich

leven un den HErrn Sin Wark tig in ehr Wandel leven ,

verkündigen . de in den HErrn Sin Geſetz

18. De HErr tüchtigt mi wol, blieven doht . Pf. 1 , 1. 2. 112, 1 .

awer He gift mi nich in den Dod . 2. Glücklich fünd de , de Sin

19. Makt mi apen de Dohre Tügniſſe hollen, de Em vun ganzen

vun de Gerechtigkeit, dat ik darin Harten ſöken doht.

gahn un den HErrn danken doh . 3. Denn weke up Sin Weg

Jeſ. 26, 2.

20. Dat is den HErrn Sin Dohr,
wandelt, de doht nicks Vöſes .

de Gerechten ward darin gahn .
4. Du heſt befahlen , ivrig to

21. It dank Di , dat Du mi erfüllen Din Befehle.

demödigt þeſt un mi helpen deihſt
. 5. O, dat min leven Din Redyte

Pſ. 119, 71 . mit ganzen Ernſt holn dä !

22. De Steen , de de Bulüd 6. Wenn ik up Dine Gebote

wegſmeten hebbt, de is ton Eck alleen ſeh , ſo warr ik nich to

ſteen warn . Matth . 21 , 42. Schann.

23. Vun den HErrn is dat 7. Ik dank Di vun ganzen

geſchehn un is en Wunner vör Harten , dat Du mi lehrſt de
unſe Ogen, Gerechtſame vun Din Gerechtigkeit.
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8. Din Recht wil ik holn, ver- 24. Ik hef Luſt to Dine Tüg

lat mi nümmermehr. niſſe, de ſünd mine Rathgever.

9. Woans ward en Jüngling 25. Min Seel liggt in den Dreck,,

ſin Weg ahn Sünd gahn ? Wenn erquick mi na Din Wort.

he ſik na Din Wort holn beiht. 26. Ik vertell min Weg’ un

10. Ik ſök Di vun ganzen Harten, Du erhörſt mi, lehr mi Dine Rechte.

lat minichirr gahn vun Dine Hebode. 27. Unnerwies mi den Weg vun

11. Ik behol Din Wort in min Dine Befehle, ſo will ik reden vun

Hart, up dat ik nich gegen Di Dine Wunner. Pf. 105 , 2.

ſündigen doh . 28. Ik gräm mi, dat mi dat

12. Lavt ſieſt Du, Herr ! Lehr Hart verſmachten deiht, ſtärk mi

mi Dine Rechte ! v . 26. 64. 68 . na Din Wort.

13. Ik will mit min Lippen 29. Wend vun mi den falſchen

verteln all de Rechte vun Din Weg un günn mi Din Geſet.

Mund. 30. Ik hef de Wahrheit ehren Weg

14. gk freu mi öwer Din Tüg- wählt, Din Rechte hıf ik vör ini

niſſe ehren Weg, as öwer aller- ſtellt.

hand Riekdom . 31. Ik hang an Dine Tügniſſe ;

15. Ik red wat Du befahln heft HErr, lat mi nich to Schann warrn .

un ſeh up Dine Weg' . 32. Wenn Du min Hart tröſten

16. Ik hef Luſt to Dine Nechte deihſt, ſo lop ik den Weg vun Dine

un vergeet Din Wort nich. Gebote.

17. Dob Gudes Din Knecht, 33. Wiesmi, HErr, den Weg

darmit ik leven un Din Wort vun Din Rechte, dat ik ſe bewahr

holn dob.
bet an dat End.

18. Mak mine Ogen apen , dat
34. Unnerwies mi, dat ik bewahr

ik ſeh de Wunner an Din Geſetz. Din Geſetz un dat ik dat hol vun

19. Ik bün en Gaſt up de Fer, ganzen Harten .

verbarg Dine Gebote nich vör mi.
35. Föhr mi up den Stieg vun

Pſ. 39, 18.
Dine Gebote, denn ik hef Luſt darto.

20. Min Seel is termalmt alles 36. Neeg min Hart to Dine

tied vör Verlangen na Dine Rechte. Tügniſſe un nich to den Giez.

21. Du ſchelſt de Stolten , ver
37. Wend mine Ogen af, dat

flucht ſünd, de Dine Gebode nich holn ſe nich ſeht na unnüşe Lehr, ſonnern

doht.
Jer. 11 , 3 . erquick mi up Din Weg.

22. Wend vunmi Smach un 38. Lat Din Knecht Din Gebot

Verachtung, denn ik hol Din Tüg= leker för Din Wort holn, up dat

niſje. ik Di fürchten doh .

23. De Fürſten ſitt ok un redt 39. Wend vun mi den Schimp

gegen mi, awer Din Knecht redt den ik fürchten doh , denn Dine

vun Dine Rechte. Þf. 2, 2. Rechte ſünd leeflich.
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40. Süb, ik hef Verlangen na 55. „ Err. ik denk des Nachts

Dine Befehle, erquick mi mit Din an Din Namen un hol Din Geſek .

Gerechtigkeit. 56. Dat is min Schaß, dat ik

41. HErr, lat mi Din Gnad Din Befehl holn doh .

wedderfahrn, Din Hülp na Din 57. Ik hef leggt, HErr, dat idau

Wort. min Arfdeel ſin , dat ik Din Wort

42. Dat ik antworden kann de, holn dob .

de mi verläſtern boht, denn ik ver- 58. It fleh vör Din Angeſicht

lat mi up Din Wort. Br . 42, 4. 11. vun ganzen Harten, weſ' mi gnädig

43. Un nimm jo nich vun minna Din Wort. Bi. 123 , 3.

Mund dat Wort vun de Wahr- 59. gk ſeh mine Weg ’ wol an

heit , denn ik höp up Dine Rechte un kehr min Föt na Dine Tügniſſe.

Jer. 15 , 16. 60. Ik ilun lat nich na, Dine

44. Ik wil Din Geſet holn aller- Gebode to holn.

wegens, ümmer un ewig . 61. De Gottloſen ehr Hup be

45. Un ik gah fröhlich min rovt mi, awer ik verget Din Geſet

Weg, denn ik ſök Dine Befehle . nich.

46. gk red vun Dine Tügniſſe 62. Midden in de Nacht ſtah ik

vör Königs un idham mi nich . up, Di to danken för Din Ge

Matth. 10, 18. Röm. 1 , 16. rechtigkeit ehr Rechte. Bl. 42, 9 .

47. Un hef Luſt an Dine Gebote 63. Ik hol mitode, de Difürchten

un de ſünd mi leef. un Din Befehl holn doht.

48. Un bör min Hann up to 64. HErr, de Eer is vull vun

Dine Gebode, de mi leef ſünd un Din Gudheit; lehrmiDine Gerecht

red pun Dine Rechte. jame. Pſ. 38, 5.

49. Denk an dat Wort, dat Du 65. Du deihſt Din Knecht Gudes,

to Din Knecht ſpraken heſt, worup HErr, na Din Wort.

Du mi böpen letſt. 66. Lehr mi guden Sinn un

50. Dat is min Troſt in min Wetenſchaft, denn ik glov an Dine

Elend ; denn Din Wort erquickt Gebote.

mi. Pſ. 19, 8. 67. Ehr ik demödigt war , hef

51. De Hochfahrigen hebbt ehr ik irrt, nu awer hol iť Din Wort.

Spott an mi, doch wiek ik nich 68. Du büſt gnädig un fründlich ,

vun Din Geſetz. 6. Moj. 17, 11. lehr mi Dine Gerechtſame.

52. HErr, wenn ik daran denk, 69. DeHochfarigen denkt ſik Lögen

woans Du vun de Welt her ridt ömer mi up , awer ik hol vun ganzen

heſt, ſo warr iť tröſt. Harten Din Befehle . D. 78. 85.

53. Ik bün Füer un Flammen 70. Ehr Hart is dick as Smeer,

öwer de Gottloſen, de pun Din if awer hef Luſt an Din Geſet .

Geſetz afgaht. 71. Dat is mi leef, dat Du

54. Dine Rechte ſünd min Leed mi demödigt beſt, dat ik Din

in dat Hus vun min Wallfahrt. Rechte lehrn doh.
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v. 85 86 .

72 , Din Mund ſin Geſetz is 86. Dine Gebote fünd de reine
mi leever as peel duſend Stück Wahrheit . Se verfolgt mi mit

Sold un Sülver. $1. 19, 11 . Lögen, help mi ! Joh . 17, 17.

73. Din Hand hett mi makt un 87. Se hebbt mi binah uppe Eer

toricht, nu unnerwies mi, dat ik umbrocht, awer iť verlat Dine
Dine Gebote lehr . Hiob 10, 8.

Befehle nich

74. De Di fürchten doht , ſeht 88. Erquick mi dörch Din Gnad,

mi un freut ſit, denn ik höp up dat ik hol Din Mund ſine Tüg

Din Wort.
niſſe.

75. HErr, ik weet dat Dine 89. HErr, Din Wort blift up

Gerichte recht ſünd un heſt mi ewig, ſo wiet de Himmel is .

trulich bemödigt. 3ef. 40 , 8.

76. Din Gnað mutt min Troſt 90. Din Wahrheit duert up alle

ſin , as Du Din Knecht toſeggt heſt. Tieden . Du heſt de Eer toricht,

77. Lat mi Din Barmhartigkeit un je blift ſtahn. Bj. 89, 12.

wedderfahrn, up dat ik lev' , denn 91. Dat geiht däglich na Din

ik hef Luſt to Din Geſetz. Wort, denn alns mutt Di deenen.

78. Ach,dat deHochfarigen muſſen 92. Wenn Din Geſeß nich min

to Schann warrn , de mi mit Lögen Troſt weſt weer, ſo weer ik ver

dal drückt, ik awer will reden vun gahn in min Elend. v.43. Jer. 16, 16.

Dine Befehle .
93. Ik will Dine Befehle nie un

79. Ach, dat fik muſſen to mi

holn, de Di fürchten dont un Dine
nümmer vergeten , denn Du er

Tügniſſe kennt .
quickſt mi darmit.

80. Min Hart blift rechtichaffen . 94. It bün Din, help mi, denn

ik fök Dine Befehle.

in Dine Rechte, up dat ik nich to
95. De Gottloſen luert up mi,

Schann warr.
dat ſe mi umbringen doht, iť awer

81. Min Seel verlangt na Din
mark up Din Tügniſſe. Pſ. 87, 32.

Heil, ik höp up Din Wort.

1. Moj. 49, 18.9
96. Ik hef dat End vun alle

82. Min Dgen ſehnt ſif na Din Ding ſehn, awer Din Gebot blift.

Wort un ſeggt : Wannehr tröſt 97. Wa leef hef ik doch Din

Du mi ? Geſek . Däglich red if darpun.

83. Denn ik bün as en Hut in
Pf. 1 , 2 .

den Rok, Dine Rechte vergeet ik 98. Du makſt mi mit Din Gebot

nich. wieſer as mine Fiende ſünd, denn

84. Wa lang ſchall Din Knecht dat is ewig min Schaß. 5. Moj. 4,8.

töven ? Wannehr wult Du Gericht 99. Ik bün gelehrter as all mine

holn öwer mine Pienigers ? Lehrers, denn Dine Tügniſſe ſünd

Offenb. 6 , 10 . min Red .

85. De Stolten gravt mi Kulen, 100. gk bün klöfer as de Olen,

awer nich na Din Geſek . denn ik hol Dine Befehle.



92
Pſalm 119.

hol.

101. Ik hol min Fot af vun 117. Mak mi ſtark, up dat ik

alle böſen Weg' , dat ik Din Wort geſund warr, ſo wil ik ümmer min

Luſt hebben an Dine Rechte.

102. Ik wiek nich vun Dine Rechte, v. 70. 143. Röm . 7, 22 .

denn Du lehrſt mi. 118. Du peddſtAlein den Grund,

103. Din Wort is ſöter för min de gegen Dine Rechte fehlen doht,

Mund as Honnig. Bi. 19, 11 . denn ehr Bedregeri is nicks as

104. Din Wort makt mi klok , Lögen.

darum haß ik alle falſchen Weg '. 119. Du ſmittſt alle Gottloſen

105. Din Wort is min Fot ſin uppe Eer weg as Slacken , darum

Lücht un en Licht up min Weg . hef ik Dine Tügniſſe leef.

Spr. 6 , 23. 120. Ik fürcht mi pör Di, dat

106. It ſwör un will dat holn, mi de Hut gruſelt un bün bang

dat ik Din Gerechtigkeit ehr Rechte vör Dine Rechte.

holn wil .
121. Ik hol öwer dat Recht un

107. Jk bün heel demödigt, HErr, Gerechtigkeit
, öwergif mi nich an

erquick mi na Din Wort. v. 67. 71. de, de mi Gewalt andohn wült.

108. Lat Di gefalun, HErr, min
2. Sam . 8, 15.

Mund ſin friwillig Opfer un lehr | 122. Nimm Du Din Knecht in

mi Dine Redste ! Pi. 19, 15.

109. Jk dreg min Seel ümmer Stolten nich Gewalt andoht.
Schutz un tröſt em, dat mi de

in min Hand un ik verget Din
123. Min egen verlangt na

Geſeß nich. Richt. 12, 3

110. DeGottloſenleggt miFallen, feit ehr Wort.
Din Heil un na Din Gerechtig

ik amer irr nich vun Din Gebot.

PT. 140, 6. 142, 4.
124. Handel mit Din Knecht

111. Dine Tügniſſe ſünd min na Din Gnad un lehr mi Dine

ewig Arfdeel, denn "ſe ſünd min Nechte.

Hart ſin Vergnögen .
125. Ik bün Din Knecht, unner:

112. Ik neeg min Hart, to dohn wies mi, dat ik Dine Tügniſſe
erkenn .

na Dine Rechte ümmer un ewig.

113. It haſ de Twiefelſüchtigen 126. Dat is Tied , dat de HEIT

un hef Din Geſetz leef. Pf. 31 , 7. wat deiht , je hebbt Din Geſet

entwei reten .
114. Du büſt min Schirm un

Schild, ik höp up Din Wort.
127. Darum hef ik Din Gebot

115. Lat mi tofreden , ji Bog- mehr leef as Gold un as fin Gold.

haftigen, it will min GOtt Sine 128. Darum hol ik ( tracks all

Gebote holn . Dine Befehle , ik haß aln falſchen

116. Erhol mi dörch Din Wort, Weg.
B1. 26 ,

dat ik leven doh un lat mi nich 129. Dine Tügniſſe fünd wun

to Schann warrn öwer min Höpen. nerbar, darum bewahrtmin Seel ſe.

B. 25 , 2. 8. 130. Wenn Din Wort apenbar

5 .
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ward , ſo makt dat de Eenfoldigen erhör mi, HErr, dat ik Dine Rechte

fröhlich un klok. Pf. 19, 8. höden doh .

131. Ik doh min Mund apen 146. Ik reep to Di, help mi,

un begehr Dine Gebode, denn mi dat ik Dine Tügniſſe bewahren doh .

verlangt darna. 147. gk kam fröh un ſchrie; up

132. Wend Di to mi un weſ? Din Wort höp ik.

mi gnädig , as Du bi de to dohn 148. Ik wat fröh up, dat ik

plegſt, de Din Namen leef hebbt . reden doh vun Din Wort.

133. Lat min Gang gewiß ſin 149. Hör min Stimm na Din

in Din Wort un lat teen Unrecht | Gnad ; HErr erquick mi na Dine

öwer mi de Dewerhand kriegen . Rechte.

134. Mak mi fri vun deMinſchen 150. Mine boshaften Verfol

ehre Frevel, ſo will ik holn Dine gers wölt mi to Kleed un ſünd

Befehle . wiet af vun Din Geſetz.

135. Lat Din Angeſicht lüchten 151. HErr, Du büſt dicht bi un

öwer Din Knecht un lehr mi Dine Din Gebote fünd luter Wahrheit.

Rechte. 4. Moj. 6, 25. 152. Lang awer weet ik, dat Du

136. Ut min Ogen flütt Water, Dine Tügniſſe up ewig faſt ſett heſt.

barvör dat man Din Geſeg nich holn 153. Süh min Elend un rett

deiht . mi, help mi ut, denn ik verget

137. HErr, Du büſt gerecht un Din Geſetz nich.

Din Wort is recht. 154. Föhr min Sakun erlös

138. Du heſt Din Gerechtigkeit mi, erquick mi dörch Din Wort.

ehre Tügniſſe un de Wahrheit ſtreng 155. Dat Heil is wiet vun de

anbefahlen . Gottloſen , denn je acht Dine

139. Ik hef mi binah to Dod Rechte nich.

ivert, dat mine Wedderſakers Din 156. HErr, Din Barmhartig

Wör' vergeten doht. Pf. 69, 10. keit is grot , erquick mi na Dine

140. Din Wort is gud reinigt Rechte. Klagel. 3, 22. 23 .

un Din Knecht hett dat leef . 157. Mine Verfolgers un Weds

141. Ik bün gering un veracht, ( derſakers ſünd veel , ik wiek awer

ik verget awer nich Din Befehl . nich vun Dine Tügniſſe.

142. Din Gerechtigkeit is en 158. Ik leh de Verächters un

ewig Gerechtigkeit, un Din Geſct dat deiht mi weh, dat ſe Din Wort

is Wahrheit . nich holt .

143. Angſt un Noth hebbt mi 159. Süh, ik hef Dine Befehle

drapen, ik hef awer Luſt an Dine leef; HErr, erquick mi na Din

Gebode. Gnad .

144. De Gerechtigkeit von Dine 160. Din Wort is nicks as

Tügniſje is ewig, unnerwies mi, Wahrheit , al Din Gerechtigkeit

ſo lev ik. chr Rechte duert up ewig .

145. Ik reep vun ganzen Harten, Joh. 17, 17.
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161. De Fürſten verfolgt mi ahn 176. Ik bün as en verirrt un

Drſat un min Hart fürchtet ſit verlaren Schap ; ſök Din Knecht;

öwer Din Wör'. 3ej. 66 , 2. denn ik verget Dine Gebode nich.

162. Jk freu mi öwer Din Wort,

as Een, de in Krieg groten Nov De 120. Pfalm .

kriegen deiht .
1. En Leed up den Weg na

163. Lögen bün ik gram un mi

grut darvör, awer Din Geſeg hef any reep to den HErrn in min
Jeruſalem.

ik leef. It

164. Ik lav Di an den Dag
Noth un He erhör mi .

2. HErr, rett min Seel vun dat

ſöben Mal wegen dat Recht vun

Din Gerechtigkeit.
Lögenmul un vun de falſche Tung'.

3. Wat kann de falſde Tung
165. Groten Freden hebbt, de

di dohn ? Un wat kann ſe utrichten ?
Din Geſep leef hebbt, un ſe warð

4. Se is as en Starken ſine

fik nich ſtöten .
166. HErr, it töp up Din Heildarpen Pieln, as füer in de Wach

holders .
un doh na Dine Gebote .

5. Weh mi, dat ik en Fremden
1. Moj. 49, 18.

167. Min Seel hollt Dine Tüg- mankKedar ſineHütten . Hohel. 1, 5.
bün mank Meſech, ik mutt wahnen

niſſe un hett ſe veel leef.
6. Dat ward min Seel to veel ,

168. Ik hol Dine Befehle un

Dine Tügniſſe,denn all mineWeg' baſſen Soht.
to wahnen bi de , de den Freden

Jef. 48, 22. 57,

ſünd klar vör Din Angeſicht.
7. Jk hol Freden , awer wenn

Pf. 18, 22.

ik reden doh , fangt ſc Striet an.
169. HErr, lat min Klag vör

Di kamen , unnerwies mi na Din
De 121. Pfalm .

Wort.

170. Lat min Flen vör Di 1. En Leed up den Weg na

kamen , rett mi na Din Wort. Jeruſalem .

171. Mine Lippen ſchüllt pun ok lah mine Ogen up to de

JE
Di grotſpreken , wenn Du mi Dine Bargen , vun weke mi Hülp

Nechte Yehren deihſt.
kamen beiht. Pf. 123, 1 .

172. Min Tung ſchall ehr Ge- 2. Min Hülp kummt vun den

(präk hebben öwer Din Wort, HErrn, de Himmel un Eer makt

denn all Dine Gebode ſünd recht. hett .

Spr. 6 , 22. 3. He ward din Fot nich ut

173. Lat" Din Hand"mi biſtahn, glieden laten, un de di behöden

denn ik hef erwählt Dine Befehle . Ideiht , ſlöpt nich.

174. HErr, mi verlangt na Din 4. Süh , de Wächter öwer Israel

Heil un hef Luſt an Din Geſetz. ſlöpt un ſlummert nich. Hiob 7, 20.

175. lat min Seel leven , dat 5. De HErr behödt di , deHErris

ſe Di lavt un Dine Rechte mi helpen . I bin Schatten öwer din rechte Hand,

21 .
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6. Dat di bi Dag de Sünn,

IE
up Di, de

noch de Maand bi Nacht nich ſteken Du in den Himmel ſitten deihſt.

deiht . Weish . 18, 3 . 2. Süh, woans de Knechts ehr

7. De HErr behöde di vör al Ogen up de Hann vun ehr Herren

Ömel, He behöð din Seel ! kiekt, woans de Deerns ehre Dgen

8. De HErr behöde din Utgang up de Hann vun ehre Fruens kiekt,

un Ingang vun nu an bet in ſo kiekt unſe Ogen up den HErrn,

Ewigkeit ! unſen GOtt, bet He uns gnädig

warrn deiht .

De 122. Pfalm .
3. Weſ uns gnädig , HErr, weſ ?

1. En Leed up den Weg na uns gnädig, denn wi fünd heel

Jeruſalem vun David. vull Verachtung.

JE
k freu mi ömer dat, wat to mi 4. Heel vull is unſ' Seel vun

ſeggt is , dat wi in den HErrn de Stolten ehr Spott un vun de

Sin Hus gahn ſchüllt. Hoffärtigen ehr Verachtung.

2. Un dat unſ Föt ſtahn ward Weish. 5, 8 .

in dine Dobre, Jeruſalem .
De 124. Pfalm .

3. Jeruſalem is ſo bu't, dat ſe

en Stadt ſin ſchall, wo man to- 1. En leed vun David up de

ſamen kummt. 2. Chron. 6, 6 . Weg na Jeruſalem .

4. Wo de Stämme rup gahn Wº be HErr nic,bi uns weer,
ſchüllt, nemlich den HErrn Sin ſo ſegg Israel,

Stämm , to predigen vör dat Volk 2. Wo de HErr nich bi uns

Jsrael, to danken to Ehren dun weer, wenn de Minſchen ſik gegen

den HErrn Sin Namen . uns ſetten doht,

5. Denn bar hebbt ſeStöhl to 3. So freten ſe uns bi lebendigen
Gericht henſett, de Richtſtohl vun lief up , wenn ehr Torn öwer uns

David ſin Hus. ergrimmen dä,

6. Wünſct Jeruſalem Glück ! 4. So war dat Water uns ver

Dat mutt gut gahn de, wefe di ſupen, Ström warn öwer uns

leef hebbt . Zach. 4, 7. Secl gahn .

7. Dar mutt Freden ſin inwennig 5. Dat wilde Water war öwer

in din Muern un Glück in Din uns Seel gahn .

Paläſte. 6. Gelavt ſi de HErr, dat He uns

8. Wegen mine Bröder un Frünn nich gift ton Rov in ehre Tähn.

will ik di Freden wünſchen. 7. Unſ Seel is entkamen, as

9. Wegen den HErrn unſ' GOtt en Vagel vun den Vagelfanger

Sin Hus will ik din Beſtes ſöken . ſin Strick, de Strick is reten un

wi ſünd los .

De 123. Pfalm .
8. Uns Hülp ſteiht in den HErrn

1. En Leed up den Weg na Sin Namen, de Himmel un Eer

Jeruſalem . makt hett . Pſ. 121, 2.

Outlet

Spr. 6 , 5.
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De 125. Pfalm . 6. Se galt hen un weent un

1. En Leed up de Reiſ na dregt gode Saatun famt mit

Jeruſalem .
Freuden un bringt ehr Garven .

De up den HErrn höpt , ward
De 127. Pfalm .

nich falln, ſonnern ewig blieven,
as de Barg Zion. Bi. 21 , 8 . 1. En Staffel- Leed vun Salomon .

2. Um Jeruſalem rum ſünd Bargen W enn de HErr nich dat Hus

un de HErr is um Sin Volk bu't, ſo arbeit de darin wahnen

her , vun nu an bet in Ewigkeit . Soht umſunſt. Wenn de HErr

Pſ. 34, 8. nich de Stadt behöden deiht , wakt

3. Denn de Gottloſen ehr Scepter de Wächter umſunſt .

ward nich blieven öwer den lütten 2. Dat is umſunſt, dat ji fröh

Hupen vun Gerechte, up dat de upſtaht un herna lang ſitt un ju

Geredyten ehr Hand nich utſtrecken Brod mit Sorgen eten doht, denn

doht to Ungerechtigkeit. Sine Frünn gift He dat in den

4. HErr, doh Gudes de guden Slap . Ezech. 12, 19.

un frommen Harten ! Pf. 112, 4. 3. Süh, Kinner ſünd den HErrn

5. De awer afwiektup ehre Sin Gav un Lievesfrucht is en

krummen Weg' ward de HErr Geſchenk vun Em .

wegdrieven mit de Oweldoers, awer 1. Mol. 33, 5.

lat Freden ſin öwer Jsrael ! 4. As de Piel in den Helden

Gal. 6, 16 . ſin Hand ſo geraht de lütten

De 126. Pſalm . Jungs.

1. En leed up de Reiſ na 5. Glückſelig is de Mann, de

Jeruſalem
ſin Pielkober vull darvun hett ;

W enn de HErr de Gefangenen de ward nich to Schann, wenn

dun Zion fri maken ward, ſo lie mit ehre Fiende in dat Dohr

ward wi ſien as de Drömers. handeln dobt .

Bj. 14, 7 .

2. Denn ward unſ Mund vull De 128. Pfalm .

Lachen un unſ’ Tung vull Juden. 1. En leed up de Reiſ ' up

Denn ward man ſeggen mank de Jeruſalem .

Heiden : De HErrr hett Grotes
Glückſelig is de Mann, de den

an ſe dahn .

3. ' De HErr hett Grotes an Weg gahn deiht .

HErrn fürdyten un up Sin

uns dahn, darüwer ſünd wi fröhlich. 2. Du warrſt di nährn vun din
Luk. 1 , 49.

4. HErr, hev up uns Gefängnis, | Hann ehr Arbeit, glückſelig büſt du ,

as Du de Waters na Middag to
du beſt dat gut.

utdrögen deihſt.
3. Din Fru ward ſien as

5. De mit Thranen ſeien doht, fruchtbar Wienſtock um din Hus

ward mit Freuden aarn' .
rum , din Kinner as de Telgens

Matth. 5 , 4 .
vun en Ölbom um din Diſd rum .

1

en
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anner .

11 .

4. Süh, ſo ward ſegent de Mann, Din Ohren marken up de Stimm

de den HErrn fürchten deiht. dun min Flehn ! Pf. 5, 2. 102, 2 .

5. De HErr ward di ſegen ut 3. So Du wullt, HErr, Sünn
Zion , dat du ſehn deihſt dat Glüc toreken , HErr, wokeen ward be

vun Jeruſalem din Leven lang, ſtahn ?

6. Un fehn deihſt din Kinner 4. Denn bi Di is de Vergebung,

ehre Kinner. Fred öwer Jsrael ! dat man Di fürchten ſchall.
Pf. 125, 5. Jeſ. 55, 7.

De 129. Pfalm . 5. Ik töv up den HErrn , min

1. En Leed up de Reiſ na Je- Seel tövt, un ik höp up Sin Wort.

ruſalem .
Bj. 27, 14.

e hebbt mi oft drängt vun
6. Min Seel tövt up den HErrn

min Jugend up , ſo ſegg vun een Morgenwach bet to de

Jsrael,

2. Se hebbt mi oft drängt vun
7. Lat Jérael up den HErrn

min Jugend up , awer ſe ſünd mihöpen, denn bi den HErrn is de

nich öwer warn.
Gnad un veel Erlöſung bi Em,

3. De Plögers hebbt up min
8. Un He ward Jsrael crlöſen

Jer . 31 ,Rügg plögt un ehr Föhren fant ut all ſin Sünd.

trocken . Jeſ. 50 , 6. 51 , 23.
De 131. Pfalm .

4. De HErr, de gerecht is , hett

be Gottloſen chr Strängen afſträngt.
1. En Leed vun David in hö

5. Ach, dat doch muſſen to Schan- gern Chor.

Sen warrn un torüggwiel't Age, HErr, min Hartis nich hoch
de Zion böe ſünd . Pl. 6 , 11 . dragen un mine Ogen ſünd

6. Ach dat ſe doch muſſen ſien nich upreten un ik wad nich umher

as dat Gras up dat Dack, ver in grote Saken , de mi to hoch

brögt, ehr man dat utritt !
ſünd .

7. Vun weke de Meier ſin Hand 2.Wenn iť min Seel nich ruhig
nich vullmakt noch de Garben- un ſtil maken dä, ſo war min

binner ſin Arm. Seel afmöhnt, as en Kind vun ſin

8. Un de vörbi gahn doht nich Moder afwöhnt ward.

ſpreken : Den HErrn Sin Segen
3. Jsrael , höp up den HErrn,

ſi öwer ju , mi ſegent ju in den vun nu an bet in Ewigkeit !

HErrn Sin Nam!
De 132. Pfalm .

De 130. Pfalm . 1. En Leed up de Reiſ na Je

1. En Leed up de Reiſ' na Jeruſalem .

ruſalem .

Denk, HErr, an David un all
ut de Deepe, HErr, rop ik to ſin Lienen .

Di. 2. De den HErrn (wören dä un

2. HErr, hör min Stimm , lat den Mächtigen in Jakob tolavte :
7
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3. It will nich in dat Telt vun Heil ankleden un ehre Hilligen

min Hus gahn, noch mi up dat ſchüllt fröhlich ſien.

Lager vun min Bett leggen, 17. Dar ſchall upgahn David

4. Ik will mine Ogen nich ſlapen ſin Herrſchaft; ik hef min Geſalpten

laten, noch mine Ogenleder druſen , en Lücht torecht makt .

Spr. 6, 4 .
Lut. 1 , 69. Bp. 112, 9,

5. Bet dat ik en Stell finnen 18. Sin Fiende wiü ft mit

doh för den HErrn to en Wah: Schand bekleden, awer över em

nung vun den Mächtigen vun ichall ſin Kron lüchten.
Bl . 35, 26. Weish. 5, 17 .

Jakob . Apoſt. 7, 46 .

6. Süh, wi hört pun ſe in De 133. Pfalm .

Ephrata, wi hebbt ſe funnen up 1. En Leed up de Reiſ' na Je

dat Feld an dat Holt. ruſalem .

7. Wi wüllt in Sin Wahnung
üh, wa fien un leedlich is dat,

gahn un anbeden vör Sin Fot
wenn Bröder eendrächtig bi

ſchemel . Pſ. 95, 6. 99, 5.
enanner wahnen doht.

8. HErr, mak Di up to Din Sir. 25, 3. Röm. 15, 5 .

Ruh hen, Du un de Lad pun 2. As de föſtliche Balſam is,

Din Kraft. 4. Moj. 10, 35. de vun Aaron ſin Kopp dal flütt

9. Lat Din Preſters antrecken in ſin ganzen Bart, de dal flütt

Gerechtigkeit un Dine Hilligen ſit in ſin Kled . 2. Mof. 29, 7 .

frcun. Pf. 32, 11 . 3. As de Dau, de vun Hermon

10. Nimm nich weg Din Ge- dal fallt up de Barg Zion . Denn

ſalpten Sin Regiment wegen Din dar verſprict de HErr Scgen un
Knecht David .

Leven immer un ewig.

11. De HErr hett David en

richtigen Eed ſmarn, darpun ward De 134. Pfalm .

He nich laten : Ik wil di up 1. En Leed up de Reiſ na Je

din Stohl ſetten de Nakamen vun ruſalem.

din lief . Pf. 89, 4.
üb, lavt den HErrn, all den

12. Ward din Kinner min Bund
HErrn Sin Knechts, de ji

holn un min Tügnis , dat ik ſe ſtaht Nachts in den HErrn Sin

lehrn warr, ſo ichüllt of ehr Kinner Hus!

ſitten up din Stohl ewig . 2. Hevt ju Hann up in dat

13. Denn de HErr hett Zion Hilligdom un lavt den HErrn.

erwählt un hett Luſt dar to wahnen. 3. De HErr, de Himmel un

14. Dar is min Ruh ewig, hier Eer makt hett , ſegen di ut Zion.

will ik wahnen, denn dat gefallt

mi hier gut .
De 135. Pfalm .

15. It will ehr Spies ſegen 1. Halleluja.

un ehr Armen Brod genoggeven. Lavt den HErrn SinNam ,lapt
16. Ehr Preſters will it init ii , den HErrn Sin Knechts,
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2. De ji ſtahn doht in den HErrn 15. De Heiden ehre (Bößen ſünd

Sin Hus, in de Vörhöj vun unſen Sülver un Gold, vun Minſchen

GOtt Sin Hus . hann makt. B1. 115, 4. Weish. 14, 8 .

3. Lavt den HErrn, denn de 16. Se hebbt Müler un ſnackt

HErr is fründlich, ſingt Sin Namen nich, ſe hebbt Ogen un ſeht nich .

Lov , denn He is leeplich. 17. Se hebbt Dhren un hört

4. Denn de HErr hett Sik Jakob nich, of is keen Athem in ehr Mund.

utwählt, Israel to Sin Egendom . 18. De, weke ſe makt, ſünd ſe

5. Denn ik weet, dat de HErr glief ; ja , au de up ſe höpt .

grot is un unſ HErr öwer alle Jef. 42, 17 .

Götter . 2. Moj. 15, 11. Þf. 86, 8. 89, 7 . 19. Lat dat Hus Jsrael den

6. Auns wat He will, dat deiht HErrn laven, lavt den HErrn,

He in den Himmel, uppe Eer, in ji vun Aaron ſin Hus ;

de See un in alle Deepen . 20. Ji vun levy ſin Hus, lavt

Weisb . 12, 18. fut. 1 , 37. den HErrn , de ji den HErrn

7. De de Wolken lett upgahn fürchten doht , lavt den HErrn !

vun dat End vun de Eer, de de 21. Lavt ſie de HErr ut Zion ,

Bliß mitſamt den Regen makt, de de to Jeruſalem wahnen Sciht !

den Wind ut heemliche Ort kamen Halleluja!

lett . Jer. 10, 13.

De 136. Pfalm .

8. De de Eerſtgeburt ſlog in

Egypten, beide vun de Minſchen 1. Danket den HErrn , denn

un pun bat Veh . 2. Moj . 12, 19. He is fründlich un Sin

9. Un lett Sin Teken un Wunner Gudheit beſteiht up ewig . Pf.106, 1 .

kamen öwer di, Egyptenland, öwer 2. Dankt den GOtt, de ömer

Pharao un all ſine Knechts. alle Götter is , denn Sin Gudheit

10. De veele Völker ſlog un beſteiht up ewig .

dod maken dä mächtige Könige. 3. Dankt den HErrn , de ömer

Pf . 136. 18 . alle HErrn is, denn Sin Gudheit

11. Sihon, den König vun de beſteiht up ewig .

Amoriter un Og, den König to 4. De grote Wunner deiht alleen ,

Baſan un alle Königrieke in Kanaan. denn Sin Gudheit beſteiht up

4. Moj. 21, 21. 24. Pf. 136, 19. 20 . ewig. Pf. 72, 18.

12. Un gevehr Land to en

Arvdeel, to en Arvdeel an Sin makt hett, denn Sin Gudheit be

Volk Israel . 3oh . 11 , 23. 12, 6 . ſteiht up ewig . 1. Moj. 1 , 6 .

13. HErr, Din Nam beſteiht 6. De de Eer up dat Water

up ewig , Din Gedächtnis , HErr, utbredt hett, denn Sin Gudheit

duert up alle Tieden . Pf. 102, 13. beſteiht up ewig . 1. Moj. 1 , 1. 7. 9.

14. Denn de HErr ward Sin 7. De grote Lichter makt hett,

Volk ridyten un Sine Knechts denn Sin Gudheit beſteiht up ewig.

gnädig ſien. 1. Moj. 1 , 14.
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8. De Sünn, den Dag vörto- 22. To en Aipdeel an Sin Knecht

ſtahn, denn Sin Gudheit beſteiht Israel, denn Sin Gudheit beſteiht

up ewig . Pf. 74, 16. 17. up ewig .

9. Den Maand un de Steern,, “223. Denn He dach an uns , as

de Nacht vörtoſtahn , denn Sin wi unnerdrückt weern ; denn Sin

Gudheit beſteiht up ewig. Gudheit beſteiht up ewig.

Sir. 43, 9 , 10 24. Un erlös uns dun uns Fiend ;

10. De Egypten ſlog an ehr denn Sin Gnad beſteiht up ewig.

Eerſtgeburt denn Sin Gudheit be 25. De alle Kreatur wat to eten

ſteiht up ewig ;
gift , denn Sin Gudheit beſteiht

11. Un föhr Israel rut , denn
up ewig.

Sin Gudheit beſteiht up ewig . 26. Dankt den GOtt pun den

2 Moj. 12, 41.

Himmel, denn Sin Gudheit beſteiht
12. Dörch mächtig Hand un ut

up ewig .

gereckten Arm, denn Sin Gudheit

beſteiht up cwig .
De 187. Pfalm .

13. De dat Schilfmeer in twe . 1. An1. An de Waterlöp to Babel
Deel delen dä , denn Sin Gud ſeten wi un weenten,

heit beſteiht up ewig . wenn wi an Zion dachen.

2. Mof.14, 21.Nehem . 9, 11., 2. Uns Harpen hungen wi an
14. Un, leet Israel dar dördh de Wieden , de darin weern.

gahn , denn Sin Gudheit beſteiht 3. Denn dar heeten uns ſingen,

up emig.
de uns gefangen holn , un in uns

15. De Pharao u nſin Heer in Hulen , fröhlich ſien : Piin Leeve ,

dat Schilfmeer ſtöten dä , denn ſingt uns én leed vun Zion!

Sin Gudheit beſteiht up ewig .
4. Woans (chüllt wi den HErrn

2. Moj. 14, 26 .

16. De Sin Volk dörch de Sin Leed fingen in dat fremde

Wüſtenie föhrn dä , denn Sin Land ?

Gudheit beſteiht up ewig .
5. Verget ik di, Jeruſalem, ſo

17. De grote Könige ſlagen dä, ward min Rechte mi vergeten.

denn Sin Gudheit beſteiht up ewig . 6. Min Tung mutt an min
Jer. 51 , 50.

18. Un mächtige Könige um - Gagel kleven , wa ik nich an di

broch, denn Sin Gudheit beſteiht denken dob, wa ik nich lat Jeru

up ewig. Pſ. 135, 10.

ſalem min höchſte Freud fien .

19. Sihon, den König vun de Ezech. 3, 26 .

Amoriter, denn Sin Gudheit be- 7. HErr, denk an Edom ſin

ſteiht up ewig. 4. Moj. 21 , 34. 35. Kinner up. den Dag vun Jeru

20. Un Og , den König to Baſan, ſalem , de dar ſeggt : Rein af,

denn Sin Gudheit beſteiht up,ewig . rein af, bet up ehren Grund !

21. Un gev ehr Land to en Arp- 8. Du verſtörtę Dochter Babel,

deel , denn Sin Gudheit beſteiht wol den, de di vergellen deiht,

up ewig . as du uns dahn heſt. 3ff, 13, 19,
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. Wohnen ,der bir lüten finner Hør, rom forichert,men het volumnimmt un je an den Steen dod kennſt mi. v . 23. Pf. 7, 10.

ſleiht ! 3ef. 13, 16. Offenb. 2, 22. 2. Ik mag ſitten oder ſtahn, ſo

weeſt Du dat, Du verſteihſt mine

De 138. Pfalm .
Gedanken vun feern . Jer. 17 , 10.

1. Vun David . 3. Ik mag gahn oder liggen,

JE
dank Di vun ganzen Harten , ſo büſt Du um mi un fühſt all

vör de (Götter will ik Di Yof: mine Weg' .

ſingen.
Bi. 9 , 2. 4. Denn ſüh , dar is keen Wort

2. Ik will anbeden in Din hilligen up min Tung, dat Du, HErr,

Tempel, un Din Namen Banken nich allns weten deihſt.

för Din Gudheit un Tıuheit, denn 5. Du ſchaffſt dat, wat ik tovör

Du beſt Din Nam öwer Auns oder naher doh un holiſt Din

herrlich makt dörch Din Wort. Hand baben öwer mi . 2. Moſ. 33, 12.

3. Wenn ik Di anropen doh , 6. Son Kenntnis is mi to

ſo erhörmi un gif min Seel wunnerlich un to hoch, ik kann

grote Kraft. dat nich begriepen.

4. Alle Könige up de Eer dankt
7. Wo ſchall ik hengahn vör

Di, dat je hört dat Wort vun Din GEiſt? Un wo ſchau ik mi

Din Mund , P1 . 68, 32. 33.

henflüchten, vör Din Angeſicht?
5. Un ſingt up den HErrn Sin

Weg , dat den HErin Sin Ehr Du dar, makt it min Bett in dat
8. Fohr ik ton Himmel, ſo büſt

6. Denn de HErr is hoch un
Dodenriek, ſüh, ſo büſt Du ok dar .

Amos 9, 2.

ſüht up dat Lüdde un kennt den

Hohfarigen vun fern . Pf. 113, 6.
9. Nehm ik Flüchten vun dat

7. Wenn ik midden in de Angſt üterſte Enn vun de See, Jon. 1 , 3.
Morgenroth un bliev ik an dat

umbergahn doh, ſo erquicſt Du
10. So war mi Din Hand doch

mi un ſtreďſt Din Hand öwer

mine Fiende ehr Torn un helpſt mi holn .
dar föhrn un Din rechte Hand

mi mit Din rechte Hand.
11. Wenn ik ſpreken dä : Düſternis

Lut. 7, 11 .

8. De HErr ward en Enn Sarmit Ichallmi bedecken, ſo mutt de

maken um minetwillen . HErr, Nadt of licht um mi ſien .

Din Gnad is ewig. Dine Hann
Hiob 34, 22.

12. Denn bi Di is ok Düſternis
ehr Warł wullſt Du nich laten .

nich düſter; un de Nacht ſchient
Pf. 52, 3. 90 , 17. lut. 1 , 15.

as de Dag, Düſternis is as dat

De 139. Pfalm .
Licht. Jal. 1. 17.

13. Denn Du beſt mine Neeren

1. En Pſalm vun David, vör- in Din Gewalt, Du weerſt öwer

toſingen . mi in min Mutter ehr Lief .

grot is .
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weer.

14. It dank Di darför, dat ik De 140. Pfalm .

wunnerbarlich ſchaffen bün,wunner
1. En Pſalm vun David , vör:

barlich fünd Dine Warke, dat er:
toſingen.

kennt min Seel wol.

2. Errett mi,HErr, vun de
iob 10, 8. Pf. 119, 73.

böſen Minſchen , bchod
15. Mine Gebeene weern Di mi vör de frevelhaften Lüd .

nich verborgen, as ik in Stillen
B1. 43, 1. 142, 7.

makt word, as min Weſen bildt
3. De Böſes denkt in ehr Harten

war in de unnerſten Deele vun un up jeden Dag Krieg anfangt.

de Eer.

4. Se makt ehr Tung ſcharp ,

16. Dine Dgen ſeegen mi, as
as en Slang. Dtterngift is unner

ik noch ahn Geſtalt weer ,Geſtalt weer, . un ehre Lippen . Sela.

weern alle Dag' in Din Bok
5. Bewahr mi, HErr, vör de

ſchreven , de noch warrn ſculn, Gottloſen ehre Hann , behöd mi

obichonſt keen eenzig vun ehr dar vör de frevelhaften Lüd, de min

Hiob 14, 5 .
Tritt umſtöten wüllt.

17. Awer föſtlich ſünd vör mi, 6. De Hohfarigen leggt mi Falln

GOtt, Din Gedanken ! Wa is un bredt mi Seils ut to en Nett

doch vun ehr en ſo grote Antal ! un ſtellt mi Falln in den Weg.

Jeſ. 55, 9. Sela.
Pſ. 119, 10. 141 , 9.

18. Schul iť ſe telln , ſo war 7. Jk awer ſegg to den HErrn :

vun ſe mehr ſien , as Sand. Wenn Du büſt min GOtt ; HErr, hör

ik upwak, bün ik noch bi Di. de Stimm vun min Flehn !

19. Ach, GOtt, mak doch de
Pf. 22, 11 .

Gottloſen dod un lat de Blod:
8. HErr, HErr, min ſtarke Hülp ,

gierigen vun mi wicken ! Du bedeckſt min Kopp to de Tied

vun den Strict. Pf. 78, 9 .

20. Denn ſe redt vun Di

ſthändlich un Dine Fiende erhevt fin Willen ,ſtärk fin Mothwillen
9. HErr, lat den GOttloſen nich

ſik ahn Orſak.
nich, ſe muchen fik to grot maken.

21. Ik haß ja de , de Di haßt , Sela .

HErr, un dat verdrütt mi dun 10. Dat Unglück, öwer dat mine

ſe, dat ſe ſik gegen Di upſett .
Fiende ſik beraden, mutt up ehr

Pſ. 101 , 3
Kopp falln. BT. 7, 17.

22. Jk haß ſe mit rechten Eernſt, | 11. He ward Kahlen öwer ſe

durum ſünd ſe mi fiend.
(mieten, He ward ſe mit Füer

23. Dörchgründ mi, Gott, un deep in de Eer ſlan, dat ſe nümmer

erfahr min Hart, probeer mi ut upſtahn doht.

erfahr, woans ik dat menen doh. 12. En böø Mul ward keen

24. Un ſeh, ob ik up böſen Weg Glück hebben up de Eer, en frevel

bün un leit mi up ewigen Weg. hafte böſe Minſch ward wegiagt

B1. 25, 4 . un to Grunn richtet ward.

1
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warrn.

13. Denn ik weet, dat de HErr den ſe mi leggt hebbt , un vör de

den Elenden ſin Sak un de Armen Öweldoers ehr Fall. Pſ. 140,6.

ehr Recht utföhrn ward . 10. De Gottloſen möt in ehr

14. ok ward de Redytfardigen egen Nett falln mit enanner, ik

Din Nam danken un de Frommen awer ümmer vörbi gahn. B1. 7, 16 .

ward vör Din Angeſicht blieven .

De 142. Pfalm .

De 141. Pfalm .

1. En Unnerwieſung vun David

1. En Pjalm vun David . to beden , as he in de Höhl weer .

HErr,it rop toDi, il tomi! 2 . I
if ſchrie to den HErrn mit

Hör min Stimm , wenn ik min Stimm ; ik fleh to

Di anropen doh . den HErrn mit min Stimm ;
BI. 40, 14.

3. Ik Ichüdd min Red vör Em

2. Min Gebet mög vör Di wat ut un lat vör Em min Noth kund

dögen, as en Roofopfer, un dat

Upheven vun min Hann, a8 en
4. Wenn min Geiſt in Ängſten

Abendopfer. 2. Moj. 9, 29.
is , ſo nimmſt Du Di mi an .

3. HErr, behöd min Mund un Se legg! mi Slingen up den

bewahr mine Lippen .
Weg, wo ik gahn doh .

4. Neeg min Hart nich up wat
Bj . 138, 7. 140 , 6.

Böſes, en gottlos Weſen to föhrn
5. Kick to de rechte Hand un

mit de Öweldoers , dat ik nich eet | jüh , Nüms will di kennen. Je

vun dat wat de geern mögt.
kann nich weglopen, nüms nimmt

Pſ. 119, 36. 112. fit min Seel an .

5. Lat ben Gerechten mi fründlich
6. HErr, to Di ſerie if un

ſlagen un mi ſtrafen ; d.ut ward
mi ſo wol dohn as en Baliam legg: Du büſt min Toverſicht,

min Deel in dat Land vun de

up min Kopp, denn ik bä ümmer,

dat je mi keen Schaden doht .
Pf . 91, 2 .Lebendigen.

7. Mark up min Klag, denn ik

6. Ehr Lehrer möt heraf ſtött warr veel plagt ; errett mi vun

warrn öwer en Fels, denn ward mine Verfolgers , denn ſe ſünd mi

man min Lehr hörn, dat ſe leev- to mächtig .

lich is .
8. Föhr min Seel ut dat Stock

7. Unſe Kuaken ſünd verſtreut hus, dat ik Din Namen danken

bet na dat Dodenriek hen, as wenn kann. De Rechtfardigen ward ſit

Een dat Land uprieten un upwöhlen
um mi ſammeln, wenn Du mi

deiht .
Gudes Seibſt. Pſ. 25, 17.

8. Denn up Di, HErr, HErr ,

ſeht min Ogen, ik tru up Di, De 143. Pfalm .

verſtöt min Seel nich. Pf. 132, 2 .

9. Bewahr mi vör den Strick, 1. En Pſalm vun David .
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H®
Err, erhör min Gebet , hör de um, de min Seel bang makt;

min Flehn wegen Din Wahr- denn ik bün Din Knecht.

heit, erhör mi dun wegen Din

Gerechtigkeit.
De 144 , Pfalm .

Pſ. 6 , 2.

2. Un gab nich in dat Gericht 1. En Pſalm vun David.

mit Din Senecht,dennvörDi is Lavtſi de HErr, min Hort, de
keen lebendig Minich gerecht. mine Hann ſtrieden un mine

Pſ. 119, 124. Spr. 20. 9 . Füſt Krieg föbrn lehrt. 2. Sam . 22, 35 .

3. Denn de Fiend verfolgt min 2. Min Gudheit un min Borg,

Seel un ſleit min Leven dal, he min Sduş un min Retter, min

leggt mi in de Düſternis , as de Schild, up den if truen doh , de

Doden, de lang dod ſünd. min Volk unner mi dwingt.

Klagel. 3, 6.
Bi. 18, 2.

4. Un min Geiſt is in mi äng
3. HErr, wat is de Minich,

ſtigt, min Hart is mi in min Lief dat Du ſo veel up em holn deihſt ?

vertehrt .
Un dat Minſchenkind, dat Du em

Bj. 8 , 5 .
5. Ik denk an de vörigen Tieden, io achten deihſt ?

ik red vun all Dine Dahten un
4. Is doch de Minſch as nicks,

ſegg vun Din Hann ehr ' Wark. ſin Tied fahrt darhen as en Schatten.

Hiob 14, 2.

Pf . 77, 6.

6. Jk bred mine Hann ut to un fahr dal, griep de Bargen an,
5. HErr, mak Din Himmel ſied

Di, min Seel is döſtig na Di, dat je roken doht.
Pſ. 104 , 32.

as en drög Land. Scla . Pf. 63, 2. 6. Lat dat blißen un jag ſe ut

7. HErr, erhör mi bald, min
enanner, ſcheet Dine Strahlen un

Geiſt vergeiht, verſtek Din Antlit mak ſe bang;

nich vör mi, dat ik nich liek ward
7. Streck Din Hand vun de

de , de in de Rul fahrt. Pl. 28,1. Högde ut un erlös mi un rett
8. Lat mi fröh hörn Din Gnad , mi vun de fremden Kinner ehr

denn ik höp up Di. Doh mi kund
Hand .

Din Weg, up den ik gahn ſchall, | 8. Weke ehr Lehr is niđs_nüş

denn mi verlangt na Di.
un ehre Warke jünd falſch. Pf. 36, 4 .

9. Rett mi, GDtt, vör mine
9. GOtt, ik wil Di en nie leed

Fiende ; bi Di ſchul ik mi vör ſe.ſingen, it will Di ſpelen up de

10. lehr mi dohn na Din Wol- Pſalter vun tein Saiten ,

gefalln, denn Du büſt min GOtt, Bi. 32. 2. 3

lat Din guden GEiſt mi föhrn 10. De Du de Könige Sieg geven

up eben Bahn. un Din Knecht David vun dat

11. HErr , erquick mi wegen böſe Swerdt erlöſen deihſt Spr.21,31.

Din Nam , föhr min Seel ut de 11. Erlös mi ok un rett mi

Noth wegen Din Gerechtigkeit. vun de fremden Kinner chr Hand ,

12. Un mať mine Fiende tonicht weke chr Lehr is nicks nüß un chre

wegen Din Gudheit un bring Au Warke ſünd falſch.
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,

12. Dat uns Söhns upwaſſt gud gegen Alle un erbarmi Sik

in ehr Jugend as de Planten , löwer all SineWarke. Röm . 11 , 32,

un unſ Dödster as de uthauen 10. Au Dine Warke, HErr,

Edſteens an en Palaſt; ſchült Di danken un Dine Hilligen

13. Un dat unſ Kamern dull vun Di grotſpreken .

ſien mögt, dat ſe rut geven tünnt 11. Un de Ehr vun Din König

een Vörrath na den annern, dat rieť prieſen un pun Din Gewalt

unſ Schap dregt duſend un hunnert verteln,

duſend up unſ? Dörpſchaften , 12. Dat de Minſdhenfinner Din

14. Dat unſ Díjen veel arbeit , Gewalt kennen lehrt un de Ehr

dat keen Schaden , keen Verluſt vun Din Königrieť Sin Pracht.

noch Slag up unje Straten fie. 13. Din Niet is en ewig Riet
15. Glückſelig dat Volt, dat dat un Din Herrſchaft duert för alle

ſo geiht . Awer glückſelig dat Volk, Tieden. Pſ. 10, 16.

dat ſin GOtt de HErr is ! $ 1.88, 12. 14. De HErr hollt Alle, de

falln doht, un richt Alle up , de

De 145. Pfalm . dal ſlagen ſünd . Pſ. 146, 8. lut. 1 , 62.

15. Alle Ogen tövt up Di un

1. En lofgeſang vun David.
Du gifſt ſe wat to eten wenn't

*t wil Di hoch heven , min GOtt , Tied is .
Pf. 104, 27. 136 , 25.

Du König un Din Nam laven
16. Du matſt Din Hand up

ümmer un ewiglich. Pf. 34, 4. 69,31 . un makſt Allns ſatt , wat leven

2. Ik will Di Säglich laven un deit, mit Wolgefalln.

Din Nam prieſen ümmer un ewig .
17. De HErr is gerecht in all

3. De HErr is grotun heel Sine Weg' un hillig in au Sine

deel to prieſen un Sin Gröt is Warke. 5. Mob. 32, 4.

unutſpreklich. Pſ. 95, 3 . 18. De HErr is neg bi All ,

4. Kinnesfinner wardDine Warke de Em anropen doht, bi an, de

prieſen un vun Din Gewalt vertelln . Em mit Eernſt anropt.

5. Ik will reden vun Din herrlich 19. He deiht, wat de Gottes :

ſchöne Pracht un vun Dine Wunner ; fürchtigen begehrt un hört ehr

Pf . 71 , 17. 143, 5 . Sdrien un helpt je . Spr. 10 , 24 .

6. Dat man ſchall reden vun 20. De HErr behödet Al, de

Din herrlichen Dahten un dat man Em leef hebbt un warð alle Gott

vertel Din Herrlichkeit; loſen tonicht maken.

7. Dat man Din grote Gnad 21. Min Mund ſchall den HErrn

prieſen un ömer Din Gerechtigkeit Sin Lof vertelln un al Fleeſch

juchen deiht . ſchall laven Sin hilligen Namen

8. Gnädig un barmhartig is de ümmer un ewig.

HErr, geduldig un ömer de Maaten
De 146. Pfalm .

gud. 2. Mof. 84, 6 .

9. De HErr is öwer de Maaten 1. Halleluja.
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Leap
av den HErrn , min Seel ! 2. De HErr bu't Jeruſalem un

2. It will den HErrn laven ſo bringt toſamen be ut Israel Weg

lang ik leven doh un min GOtt jagten.

Pſalmen ſingen ſo lang ik hier bün. 3. He heelt de, de en braken Hart

Pf. 18, 3. hebbt, un verbindet ehr Wehdag.

3. Berlat jug nich up Fürſten , 2. Mof. 15, 26. Pf. 6, 3. Bef. 61, 1.

ſe ſünd Minſchen , de künnt ja 4. He tellt be Steerns un nennt

nich helpen. Pf. 118, 8. 9. Jer. 17, 5. ſe al mit Namen . Jef. 30, 26 .

4. Denn den Minſchen ſin Geiſt 5. Unſ HErr is grot un vun

mutt weg un he mutt wedder to grot Kraft un dat is unbegrieplid ,

Eer warrn ; denn ſünd all ſine ſo as he regeern deiht .

Auſläg verlaren. Þf. 135, 6. 145 , 8.

1. Moj. 3, 19. Bred. 12, 7. 6. De HErr richt up de Elen

5. Glückſeligi s de, den fin Hülp digen un ſtött de Gottloſen dal.

de GOtt Jakobs is , ben ſin Hoff $ 1. 146. 8 .

nung up ben HErrn ſin GOtt 7. Singt een na den anner den

ſteiht, Spr. 16 , 20. HErrn mit Danken un lavt unſen

6. De Himmel, Eer, See un GOtt mit Harpen ; Pf. 34, 1 .

Auns wat darin is, makt bett, 8. De den Himmel mit Wollen

de Gloven holn deiht ewiglich; todecken deiht un Regen up de

Apoft. 14 , 15. Pf. 33, 4 .

7. De Recht ſchaffen deiht för waſſen lett,
Eer gift, de Gras up de Bargen

de, de Gewalt lieden doht, de de
9. De dat Veb ſin Foder gift,

Hungrigen ſatt maft. De HErr de jungen Raven, de Em anropen
makt de Gefangenen los .

doht .

8. De HErr makt de Blinden
10. He hett keen Luſt an dat

ſehn. De HErr richt de up, Peerd ſin Kraſt, noch Gefalln an

de bal ſla'n ſünd. De HErr iemand ſin Been .
Spr. 21, 31 .

hett de Gerechten leef.
11. De HErr hett Gefalln an

9. De HErr behödet de Utlän
bers un Waiſen un unnerhöllt de des de Em fürchten doht, de up

Wittfruens un lett de Gottloſen ehr
Sin Gudheit höpt.

Weg afſied gahn. 2. Moj. 22, 21.
12. Pries , Jeruſalem, den HErrn,

10. De Err is König up ewig, lav Zion, Din GOtt ! Pſ. 146, 10.

Din GOtt , Zion , för alle Tieden . 13. Denn He makt faſt de Riegel

Halleluja ! Pſ. 93, 1 . vun Dine Dohre un ſegent Dine

Rinner barin.

De 147. Pfalm .
14. He ſchafft Freden an Dine

1. Llant den HErrn; denn unſen Grenzen un maktdi mit den beſten
GOtt laven, dat is en Weeten ſatt.

köſtlich Ding; ſon lof is leeflich 15. He ſchickt Sin Red up de

un ſchön. Pf. 92, 2. Eer, Sin Wort löpt flink.
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Did un Jung,

16. He gift Snee as Wyll, He 11. Ji Könige up de Eer un

ſtreut Riepas Arch. Pf. 148, 8 . all Lüd, Fürſten un alle Richters

17. He ſmitt Sin Hagel a8 | up de Eer ;

Beten, wokeen kann bliepen vör 12. Junggeſellen un Jumfern ,

Sin Froſt ? Jer. 31 , 13.

18. Wenn He ſpriđt, jo ſmöllt 13. Schüllt ' laven den HErrn

Alns, wenn He Sin Wind weihn Sin Nam, denn Sin Nam alleen

lett, fo baut dat up . is hod), Sin lof geiht, ſo więt

19. He mieſt Jakob Siu Wort, Himmel un Eer is.

Jsrael Sine Saßungen un Neyte. 14. Un He makt Sin Volk Sin

20. So wat deiht He an keen Horn hoch. AU Sine Hilligen

Heiden noch lett He ſe weten Sine (chüllt laden, de Rinner Jørael,

Rechte. Halleluja ! dat Volk, dat Em deenen deiht.
5. Moj. 4 , 7. Röm. 3, 2 .

Halleluja. Pf. 149, 1. 6 .

De 148. Pfalm .

De 149. Pfalm .
1. Hallelujah!

Navt, ji Himmel, den HErrn, 1. Halleluja.

lavt Em in de Högde. ingt den HErrn en nic Leed,

Pf. 69, 35.

2. Lavt Em , all Sine Engel , jdall Em laven. Pf.96, 1. 98, 1.
de Gemeen vun de Hilligen,

lavt Em , all Sin Heer !

3. Lavt Em , Sünn un Maand, dat He em makt hett, lat de
2. Lat Israel ſik freun daröwer

lavt Em, all de blanken Steern !

4. Lavt Em, ji Himmel, öwerall,
Kinner Zion fröhlich ſien öwer

ehr König. Pſ. 100, 3.

un de Waters, de baben an den
3. Se ſchüllt Sin Nam laven

Himmel ſünd !

5. De ſchüllt den HErrn Sin
mit Reigendanz, up Pauken un

Nam laven , denn wenn Hc dat Harpen ſthüllt ſe Em ſpelen.
4. Denn de HErr hett Wolge

befehln deiht, ſo ward dat ſchafft.

Pf . 33, 9. 115, 3 .
falln an Sin Volk, He helpt den

6. He hüllt ſe ümmer un ewig, Elendigen herrlich. Pf. 147, 11.

He ordent, dat ſe nich annerns 5. De Hilligen ſchüllt fröhlich

gahn dörft . ſien an prieſt un lavt up ehr

7. Lavt den HErrn up de Eer, Lagers.

ji Wallfiſch un all ji Deepen ; 6. Ehr Mund ſchall vun GOtt

8. Füer, Hagel, Snee un Damp, grotſpreken un je ſchüllt ſcharpe

Stormwind, de Sin Wort utrichten Swerdter in ehr Hann hebben ;

doht. Sir. 39, 35—27. 43, 14. 7. Dat ſe Rache öven an de

9. Alle groten un lütten Bargen , Heiden, Straf an de Völker ;

fruchtbare Böm un alle Cedern ; 8. Ehr Königs to binden mit

10. Deerder un all dat Veh, Keden un ehr Adeligen mit iſerne

Wörmer un Vageln . Pf. 180, 6. Keden ;
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9. Dat je er dobt dat Recht, 3. Lavt Em mit Baſunen, lavt

barpun dreven is . Son Ehr Em mit Pſalter un Harpen !

warð all Sin Hilligen hebben.
4. Lavt Em mit Paufen un

Halleluja !
Reigendanz, lavt Em mit Saiten

De 150. Pſalm . un Flöten !

1. Halleluja !
5. Lavt Em mit helle Cymbeln,

Lapt
lavt den HErrn in Sin Hillig- lavt Em mit wolklingendeCymbeln !

dom, lavt Em in de Feſtung| 6. Mng, wat Athen hett, lav

pun Sin Macht !
den HErrn ! Halleluja ! Offenb. 6, 18.

2. Lavt Em in Sin Dahten,

lavt Em in Sin grot Herrlichkeit!
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