
BIBLIA, Paa Danske/
Det er / Den gantske hellige scriftis Bøgger, igiennem seete med flid, effter den Hbræiske oc Grækiske text det næste mueligt var.
Effter vor allernaadigste Herris K. Christians den IIII. Skriftelige Befaling.
Prentede i Kiøbinghafn/ Aar 1647. Med H.K.M sÿnderlige Privilegio.


Den første Mose Bog / kaldet Genesis.
I. Capitel.
J Begyndelse skabte Gud Himmelen oc Jorden / 2 Oc Jorden var øde oc tom / oc (der var) mørck ofven ofver Afgrunden : Oc Guds Aand svefvede ofven ofver Vandene. 3 Oc Gud sagde : Vorde Lius / oc der blef lius. 4 Oc Gud saa / Liuset var got : Oc Gud giorde skilsmis medlem Liuset oc Mørcket. 5 Gud kaldede Liuset Dag / oc Mørcket kaldede hand Nat : Oc der blef Aften oc der blef Morgen / første Dag.
6 Oc Gud sagde : Vorde en vjd udstract Befæstning midt i Vandene / oc ad den stille imedlem Vand oc Vand. 7 Oc Gud giorde en vjdt udstract Befæstning / oc giorde skilsmis imedlem Vandet somv ar under Befæstningen / oc Vandet som var ofver Befæstningen: Oc det skeee saa. 8 Oc Gud kaldede den udstracte Befæstning Himmel : Oc der blef Aften oc der blef Morgen / anden Dag.
9 Oc Gud sagde : Forsamle sig Vandet under Himlene / til een sted / ad der kan seis det tørre : Oc det skeede saa. 10 Oc Gud kaldede det tørre / Jord / oc Vandens forsamling / kaldede hand / Haf. Oc Gud saa / ad (det var) got. 11 Oc Gud sagde : Jorden udgifve Græs Urter / som kudne gifve Sæd / fructbare Træ / som bær Fruct efter sit slaug / oc hafver sin egen Sæd i sig selv pa Jorden : Oc det skeede saa. 12 Oc Jorden gaf af sig Græs / Urter / som hafve Sæd af dem / efter sit slaug / oc Træ som bar Fruct / oc hafde sin egen Sæd i sig self / efter sit slaug : Oc Gud saa ad det var got. 13 Oc der blef Aften oc der blef Morgen / tredie Dag.
14 Oc Gud sagde : Vorde Lius paa Himmelens udstrackte Befæstning / ad giøre skilsmis imedlem Dagen oc imedlem Natten / oc de skulle være til Tegn oc til bestemte Tjder / oc til Dage oc Aar : 15 Oc være til Lius / i Himmelens udstracte Befæstning / ad liuse ofver Jorden : Oc det skeede saa. 16 Oc Gud giorde de to stoore Lius / det større Lius ad regere Dagen / oc det mindre Lius ad regere natten / oc Stiernerne. 17 Oc Gud sætte dem i Himmelens udstracte Befæstning / ad lliuse ofver Jorden : 18 Oc regere om Dagen oc om Natten / oc ad skille imedlem Liuset oc imedlem Mørcket : Oc Gud saa ad det var got. 19 Oc der blef Aften oc der blef Morgen / fierde Dag.
20 Oc Gud sagde : Vandet gifve mangfoldige krybende Diur af sig /( som hafve lefvende Siel / oc Fugl flue ofver Jorden / ofven ofver Himmelens udstracte Befæstning. 21 Oc Gud skabte stoore Hvalfiske / oc allehonde lefvende oc rørende Diur / som Vandet gaf mangfoldigena f sig / efter sit slaug / oc allehonde Fugl med Vinger / efter sit slaug: 22 Oc Gud saa ad det var got. Oc Gud velsignede dem oc sagde / Vorder fructbare oc mangfoldige / oc opfylder Vandet i hafvet : Oc fuglene vorde mangfoldige paa Jorden. 23 Oc der blef Aften der blev Morgenen / femte Dag.
24 Oc Gud sagde : Jorde gifve af sig lefvende Diur / efter sit slaug / Fæ / Orm oc Diur paa Jorden / efter sit slaug : Oc det skeede saa. 25 Oc Gud giorde Diur paa Jorden / efter sit slaug / oc alleh onde Orm paa Jorden / efter sit slaug. Oc Gud saa ad det var got. 26 Oc Gud sagde / Lader os giøre et menniske / vort Billede / efter vor Lignelse : Oc de  skulle regere ofver Haffens Fisk / oc ofver Himmelens Fugl / oc ofver Fæet / oc ofver all Jorden / oc ofver all Orm / som kryber paa Jorden. 27 Oc Gud sakbte Mennisket i sit Billede / hand skabte hannem i Guds Billede / Mand oc Qvinde skabte hand dem. 28 Oc Gud velsignede dem / oc Gud sagde til dem : Vorder fructbare oc mangfoldige / oc opfylder Jorden / oc giører den eder under danig : Oc regerer ofver Hafsens Fiske / oc ofver Himmelens Fugle / oc ofver alle Diur som krybe paa Jorden. 29 Oc Gud sagde : See / Jeg hafver gifvit eder alle Urter / som gifve Sæd / som ere ofver all Jorden / oc allehonde Træ / i hvilcke er Træers Fruct / som hafver Sæd / de skulle være eder til Føde. 30 Oc alt Diur paa Jorden / oc all Fugl under Himmelen / oc all Orm paa Jorden / som lefver / (hafver jeg gifvit) allehonde grønne Urter / til ad æde : Oc det skeede saa. 31 Oc Gud saa alt det hand hafde giort / oc see / det var meget got: Oc der blef Aften oc der blef Morgen den siette Dag.

II. Capitel.
Oc Himmelen oc Jorden blefve fuldkomne oc all deres Hær. 2 Oc Gud hafde fuldkommit / paa den sivende Dag / sin Gierning som hand hafde giort / oc hvilede den sivende Dag / af all sin Gierning / som hand hafde giort. 3 Oc Gud velsignede dem sivende Dag / oc helligede den : Fordi hand hvilede paa den af alle sin Gierning / som Gud hafde skabt ad fuldkomme.
4 Disse ere Himmelens oc Jordens Oprindelser / der de skabtes / paa den tjd Gud HErren giorde Jorden oc Himmelen: 5 Oc allehonde smaa Træer pa Marcken / før end de vare paa Jorden / oc allehonde Urter paa Marcken / før end de oprunde. Thi Gud HErren hafde icke ladit regne paa Marcken / før end de oprunde. Thi Gud hafde icke ladit regne paa Jorden / oc der var icke Menniske som dyrckede Jorden : 6 Oc der opgick en Damp af Jorden / oc vandede all Jorderige.
7 Oc Gud HErren hafde giort Mennisket (af) Støf / af Jord / oc blæst en lefvende Aand i hans Næse / oc Mennisket blef til en lefvendis Siel. 8 Oc Gud HErren hafde plantet en Have udi Eden / mod Østen / oc sætte Mennisket der udi / hvilcket hand hafde giort. 9 Oc Gud HErren giorde / ad der opvoxte allehonde Træ af JOrden / som vare lystelige til ad see / oc gode ad æde / Oc Ljfsens Træ midt i Haven / oc Kundskabs Træ paa Got oc Ont. 10 Oc der gick en Flod af Eden / ad vande Hafve / oc der var deeldis den / oc blef til fire Hofvetstrømme. 11 Den førstis Nafn er Pison / hvilcken løber om det gandske Land Havila / hvor der er Guld / 12 Oc Guldet af det Land er got / der er Bdellion / oc den Steen Onyx. 13 Oc den anden Flods nafn er Gihon / hvilcken løber om det gandske Land Ehus. 14 Oc den tredie Flods nafn er Hiddekel / hvilcken gaar Østen for Assyrien : Oc den fierde Flod den er Phrat. 15 Oc Gud HErren tog Mennisket / oc sætte det i Edens Have / ad det skulde dyrcke den oc bevare den. 16 Oc Gud HErren bød Mennisket / oc sagde: Du maat frjt æde af allehonde Træer i Haven. 17 Men af Kundskabens Træ / paa got oc Ont / af det (siger jeg) skalt du icke æde : Thi paa hvilcken Dag du æder af det / da skalt du døø Døden.
18 Oc Gud HErren sagde / Det er icke got / ad Mennisket er eene : Jeg vil giøre det en Medhielp / som kand være lige for det. 19 Oc Gud HErren hafde giort af Jorden allehonde Diur paa Marcken / oc allehonde Himmelens Fugle / oc hand lidde dem til Mennisket / ad see / hvad hand vilde kalde hver : Oc alt (det) som Adam kaldede et lefvendis Diur / det var det sammis nafn. 20 Saa gaf Adam allehonde Qveg / oc Himmelens Fugle / oc alle Diur paa Marcken / hvert sit Nafn: Men hand fandt ingen Medhielp for sig / som kunde være lige som for hannem.
21 Da lod Gud HErren falde en dyb Søfn paa Adam / oc hand sof : Oc hand tog et af hans Rifbeen / oc satte Kiød i steden derfor. 22 Oc Gud HErren giorde det Rifveen / som hand hafde tagit af Mennisket / til en Qvinde / oc lidde hende til Adam. 23 Oc Da sagde Adam / Denne gang er det Been af mine Been / oc Kiød af mit Kiød : Hun skal kaldis Mandinde / Thi hun er tagen af Manden. 24 Derfor / skal Manden forlade sin Fader oc sin Moder / oc blifve fast hos sin Hustru / oc de skulle være eet Kiød. 25 Oc de vare baade nøgne / Adam oc hans Hustru / oc de bluedes icke.

III. Capitel.
OC Slangen var trædsekere end alle Diur paa Marcken / hvilcke Gud HErren hafde giort / oc den sagde til Qvinden / Ja / ad Gud skulde hafve sagt / J skulle icke æde af allehonde Træer i Haven? 2 Da sagde Qvinden til Slangen / Vi mue vel æde af Træernes Fruct i Haven. 3 Men om det træis Fruct som (staar her) midt i Haven / sagde Gud / Æder icke der af / oc røer icke der ved / ad J icke / maa skee / skulle døe. 4 Da sagde Slangen til Qvinden / J skulle icke døe Døden: 5 Men Gud veed / ad hvilcken Dag J æde der af / da skulle eders Øyen oplades / oc J skulle blifve lige som Gud / oc kiende Got oc Ont. 6 Oc Qvinden saa / ad Træet var got ad æde af / oc saare lysteligt til ad see / oc et ynskeligt Træ til at faa Forstand : Saa toot hun af dens Fruct / oc aad / oc gaf sin Mand ocsaa med sig / oc hand aad. 7 Da oplodes begges deres Øyne / oc de kiende / ad de vare nøgne / oc de heftede Figenblade sammen oc giorde sig Skiørt.
8 Oc de hørde Guds HErrens Røst / som gick i Haften / der Dagen var blefven luftig / Da skiulte Adm oc hans Hustru sig fra Guds HErrens Ansict / iblant Træerne i Haven. 9 Oc Gud HErren kaldede ad Adaam / oc sagde til hannem / Hvor (est) du? 10 Oc han sagde: Jeg hørde djn Røst i Haven / oc fryctede / Thi jeg er nøgen / oc jeg skiulte mig. 11Oc hand sagde / Hvo gaf dig tilkiende / ad du est Nøgn? Hafver du ædit af det Træ / om hvilcket jeg bød dig / ad du skulde icke æde der af? 12 Oc Adam sagde / Qvinden / som du gafst (ad hun skulde være) med mig / hun gaf mig af det Træ / oc aad. 13 Da sagde Gud HErren til Qvinden / Hvi hafver du det giort? Oc Qvinden sagde / Slangen bedrog mig / oc jeg aad.
14 Da sagde Gud HERren til Slangen / Efterdi ad du giorde det / da vær du forbandet / fræm for alt Qveg / oc fræm for alle Diur paa Marcken : Du skalt gaa paaa djn Bug / oc æde Støf alle dine Ljfs dage. 15 Oc jeg vil sætte Fiendskab imedlem dig oc imedlem Qvinden / oc imedlem djn Sæd oc imedlem hendis Sæd : Den samme skal sønderknuse dit Hofvet / oc du skalt sønderknuse hans Hæl. 16 (Men) til Qvinden sagde hand / Jeg vil meget mangfoldig giøre djn smerte / oc djn undfangelse / med smerte skalt dit føde Børn : Oc djn attraa skal være til djn Mand / oc hand skal herske ofver dig. 17 Oc hand sagde til Adam : Efterdi du lydde djn Hustruis Røst / oc aadst af det Træ / om hvilcket jeg bød dig / oc sagde / Du skilt icke æde der af : Da vorde Jorden forbandet for djn skyld / med Arbeyde skalt du æde der af / alle dine Ljfs Dage. 18 Oc den skal bære dig Torn oc Tidzel / oc du skalt æde Urter paa Marcken. 19 J dit Ansictis Sveed skal du æde Brød / indtil du blifver til Jord igien / thi du est tagen der af : Thi du est Støf / oc du skalt blifve til Støf igien. 20 Oc Adam kaldede sin Hustru Eva / thi hun var alle Lefvendes Moder.
21 Oc Gud HErren giorde Adam oc hans Hustru / Kiortel af Skind / oc iførde dem. 22 Oc Gud HErren sagde : See / Adam er blefven som een af os / til ad kiende Got oc Ont: Men nu / paa det hand / maa skee / icke skal udræcke sin Haand / oc tage ocsaa af Ljfssens Træ oc æde oc lefve ævindeligen. 23 Da forvjste Gud HErren hannem ud af den Have Eden / ad dyrcke Jorden / den hand var tagen af / 24 Oc hand dref Mennisket ud / oc sætte Cherubim Østen for den Have Eden / oc et draget rystende Sverd / ad bevocte Veyen til Ljfsens Træ.

IV. Capitel.
OC Adam bekiende sin Hustru Eva : Oc hun indfick / oc fødde Cain / oc sagde : Jeg hafver saait en Mand / den HErre. 2 Oc hun kom igen / ad føde hans Broder Abel : Oc Abel blef en Faarehyrde / oc Chain blef en Bonde.
3 Oc det hende sig / der er rum Tjd var forlben / ad Cain frembaar et Offer til HErren / af Jordens Fruct. 4 Oc Abel baar oc fræm af sin Hiordis første Affødning / oc af deres Fedme. 5 Oc HErren saa til Abel oc til hans Offer : Men til Cain oc til hans Offer saa hand icke : Da blef Cain meget vred / oc hans Ansict falmede. 6 Oc HErren sagde til Cain : Hvi est du vred / oc hvie er dit Ansict saa forfaldet? 7 Er det icke saa? Ad dersom du giør got / da est du behagelig / oc giør du icke got / da er Synden den som ligger for Døren : Oc dens attraa ( skal være) til dig / oc du skalt herske ofver den. 8 Oc Cain talde med Abel sin Broder : Oc det hende sig / der de vare paa Marcken / da opstood Cain imod Abel sin Broder / oc ihielslogg hannem. 9 Oc HErren sagde til Cain / Hvor er Abel djn Broder? 10 Oc hand sagde / Jeg veed det icke / Skal jeg tage vare paa mjn Broder? Oc hand sagde / Hvad hafver du giort? (Her er) djn Broders Blods Røst / som raaber til mig af Jorden. 11 Oc nu est du forbandet af Jorden / som oplod sin Mund / ad tage djn Broders blood af djn Haand. 12 Naar du dyrcker Jorden / da skal den icke ydermeere gifve dig sin Grøde : Ustadig oc Landflyctig skalt du blifve paa Jorden. 13 Da sagde Cain til HErren : Mjn Misgierning er større / end (jeg  kand) bære. 14 See / du hafver drefvit mig i Dag (saa) af Jorderige / oc jeg maa skiule mig for dit Ansict : oc blifve ustadig oc Landflyctig paa Jorden : Saa vi det gaa / ad hvo mig finder / hand slaar mig ihiel. 15 Men HErren sagde til hannem : Derfor hvo som ihielslaar Cain / paa ham skal det hæfnis siufoldt : Saa sætte HErren et Tegn paa Cain /ad ingen skulde ihielslaa hannem / som hannem funde. 16 Saa gick Cain fra HErrens Ansict / oc blef i det Land Nod / Østen for Eden.
17 Oc Cain bekiende sin Hustru / oc hun undfick oc fødde Hannoc : hand bygde en Stad / oc kaldede Stadens nafn / efter sin Søns nafn / Hanoch 18 Oc Hanoc blef fød Jrad : oc Jrad aulede Mahuial : oc Mahuial aulede Mathusiael : Oc Mahuiael aulede Mathusael : Oc Mathusael aulede Lamech. 19 Men Lamech toog sig to Hustruer : Den eenes nafn var Ada / oc den andens nafn Zilla. 20 Oc Ada fødde Jabal : af hannem komme de som boede i Hytterne oc (handle med) Fæ. 21 Oc hans Broders nafn var Jubal : af hannem komme alle de som leege paa Harper oc Orgel. 22 Oc Zilla hun fødde ocsaa Tubalkain / som giorde allehonde skarp Tøy a Kaabber oc Jern : Oc Tubalkains Syster var Naama. 23 Oc Lamech sagde til sine Hustru / Ada oc Zilla / Hører mjn Røst J Lamechs Hustruer / mercker mjn Tale : Ad jeg hafver slagit en Mand ihiel / mig til et Saar / oc en Dreng / mig til en Bulde. 24 Thi siufold kal Cain hæfnis / oc Lamech halfierdesindstive gange oc siu gange.
25 Oc Adam bekiende endnu sin Hustru / oc fødde en Søn / oc kalde hans nafn Seth : Thi Gud hafver sat mig (sagde hun) en anden Sæd for Abel / Thi Cain slog han ihiel. 26 Oc Seth blef oc self fød en Søn oc han kaldede hans nafn Enos : Da begynte mand ad paakalde i HErrens Nafn.

V. Capitel.
DEnne er adams Slecters Bog : Paa den Dag Guds skabte Adam / giorde hand hannem i sn LInelse. 2 Hand skabte dem Mand oc Qvinde / oc velsignede dem : Oc kaldede ders nafn Adam / paa den Dag blefve de tredive Aar / oc aulede (en øn) i sin Lignelse i sit Billede : oc kaldede hans nafn Seth. 4 Oc Adam lefde / efter ad hand hafde auleit Seth / otte hundrede Aar : Oc aulede Sønner oc Døtre. 5 Oc Adams gandske  Alder som han lefde / blev nj hundrede Aar oc tredive Aar : Oc hand døde.
6 Oc Seth var hundrede Aar oc fem Aar gammel / oc aulede Enos. 7 Oc Seth lefde / efter ad hand hafde aulit Enos / otte hundrede Aar / oc siu Aar : oc aulede Sønner oc Døttre. 8 Oc Seth gandske Alder blev nj hundrede oc tolf Aar : Oc hand døde.
9 Oc Enos var helffemtesinds tive Aar gammel / oc aulede Kenan. 10 Oc Enos lefde / efter ad hand hafde aulit Kenan / octte hundrede oc femten Aar : Oc aulede Sønner oc Døttre. 11 Oc Enos gandske Alder blev nj  hundrede Aar / oc fem Aar : oc hand døde.
12 Oc Kenan var helfierdesindstive Aar gammel / oc aulede Maalaleel. 13 Oc Kenan lefde / efter ad hand hafde aulit Maalaleel / otte hundrede Aar / oc fyrretive Aar : oc aulede Sønner oc Døttre. 14 Oc Kenan gandske Alder blev jn hundrede Aar / oc tj Aar : oc hand døde.
15 Oc Maalaleel var fem Aaar oc tredsindstive Aar gammel / oc aulede Jared. 16 Oc Maalaleel lefde / efter ad hand hafde aulit Jared / otte hundrede Aar  oc tredive Aar : oc aulede Sønnner oc Døttre. 17 Oc Maalaleels gandske Alder var / otte hundrede Aar / oc fem oc helfemtesindstive Aar : oc hand døde.
18 Oc Jared var hundrede Aar oc to oc tredsindstive Aar gammel / oc aulede Enoch. 19 Oc Jared lefde / efter ad hand hafde aulit Enoch / otte hundrede Aar : oc aulede Sønner oc Døttre. 20 Oc Jereds gandske Alder blev nj hundrede Aar / to oc tredsindstive Aar  oc hand døde.
21 Oc Enoch var fem oc tresindstive Aar gammel / oc aulede Methuslah. 22 Oc Enoch vandrede (med) Gud / efter hand hafde aulit MEthusala / tre hundrede Aar; oc aulede Sønner oc Døttre. 23 Oc Enoschs gandske blev tre hunde Aar oc fem oc tredsindstive aar. 24 Oc Enoch vandrede med Gud / oc hand var icke (meere til) thi Gud tog hannem.
25 Oc Methusalah var hundrede Aar oc siu oc firesindstive Aar gammel / oc aulede Lamech. 26 Oc Methuselah lefde / efter ad hand hafde aulit Lamech / siu hundrede ar / to oc firesindstive Aar : oc aulede Sønner oc Døttre. 27 Oc Methuselah gandske Alder blev nj hundrede Aar oc nj oc tredsindstive Aar : oc hand døde.
28 Oc Lamech var hundrede Aar oc to oc firesinds tive Aar gammel / oc aulede en øn / 29 Oc kaldede hans nafn / Noe / oc sagde : Denne skal trøste os i vor Møye oc vore Hænders Arbeyde paa Jorden / hvilcken HErren hafver forbandet. 30 Oc Lamech lefde / efter ad hand hafde aulit Noe / fem hundrede Aar 7 oc fem oc halfemtesinds tive Aar : Oc aulede Sønner oc Døttre. 31 Oc Lamech gandske Alder blev siu hundrede Aar oc siu oc halfierdseindstive Aar : oc hand døde.
32 Oc Noe var fem hundrede Aar gammel / oc Noe aulede Sem / Cham oc Japhet.

VI. Capitel.
OC det skeede / der Menniskene hafde begynt ad formeeris paa Jorden / oc dem føddes Døttre / 2 Da saae Guds Sønner Menneskenes Døttre ad de vare skøne / oc toge sig Hustruer / af alle som de udvalde. 3 Da sagde HErren /Mjn Aand skal icke trætte med Mennisket ævindeligen / thi hand er oc Kiød : oc hans Dage skulle være hundrede oc tive Aar. 4 Der vare paa den Tjd Kemper paa Jorden / ja end ocsaa efter ad Guds Sønner vare indgangne til Menniskenes Døttre / oc hafde aulet dem (Børn:) De ere de Veldige / hvilcke fordum vare nafnkundige Mænd. 5 Oc der HErren saa / ad Menniskens ondskab var stoor paa Jorden / oc ad all hans Hiertis Tancker paafund (var) slet ond hver Dag. 6 Da angrede HErren / ad hand hafde giort Mennisken paa Jorden / oc det bekymrede hannem i hans Hierte  7 Oc HErren sagde / Jeg vil udslette Mennisket / som jeg hafver skabt / af Jorden /( ja baade Menniskene oc Qveget / oc Orme / oc Fugle under Himmelen: Thi mig hangrer ad jeg giorde dem. 8 Men Noe fant Naade for HErrens Øyen.
9 Disse ere Noe Slecter. Noe en retfærdig Mand / var fuldkommen i sin tjd / Noe vandrede med Gud. 10 Oc Noe aulede tre Sønner / Sem / Cham /oc Japhet. 11 Men Jorden var fordærfvet for Guds Øyen / oc Jorden var opfylt af fortrædelighed. 12 Da saa Gud paa Jorden / oc see / den var fordærfvit / thi alt Kiød hafde fordærfvet sit jdræt paa Jorden. 13 Da sagde Gud til Noe / All Kiødsens Ende er kommen for mit Ansict : Thi Jorden er fuld med fortrødenhed af dem / Oc see / Jeg vil fordærfve dem / (ja) Jorden self. 14 Giør dig en Arck af Gophertræ / giør Kammere i Arcken : Oc bege den inden oc uden til med Beg. 15 Oc giør den saa : Den skal være tre hundrede Alne lang / oc halftrediseinds tive Alne breed / oc tredive Alne høy. 16 Du skalt giøre et Vindue paa Arcken / oc der ofven skalt du fuldkomme den een Aln : Oc Arckens Dør skalt du sætte mit paa dens Side : Du skalt giøre den (tre Loft/) et nederst / et andet (mit udi) oc det tredie (øfverst.) 17 Oc Jeg / see / Jeg / vil lade komme en Vandflod ofver Jorden / til ad fordærfve alt Kiød / som hafver lefvende Aand i sig under Himmelen : Alt det som er paa Jorden / skal qvælis. 18 Men med dig vil jeg giøre mjn Pact / oc du skalt gaa ind i Arcken / du oc dine Sønner / oc djn Hustru / oc dine Sønners Hustruer med dig. 19 Oc af allehonde Diur / af alt Kiød / et Par af alle / skalt du indføre i Arcken / ad lade dem lefve hos dig / een hand oc een hun skulle de være. 20 Af Guglene efter ders slaug / oc af Qveget after ders slaug / af allehonde Orme paa Jorden efter ders slaug : Eet Par skal (af alle) gaae ind til dig / ad de mue lefve. 21 Oc tag dig af allehonde spjsning / som ædes / oc samle det ind til dig / ad det kand blifve dig oc oc dem til Føde. 22 Oc Noe giorde (det:) Efter alt / som Gud hafde befalit hannem / saa giorde hand.

VII. Capitel.
OC HErren sagde til Noe / Gack ind / du oc dit gandske Huus / i Arcken : Thi jeg hafver seet dig retfærdig for mig i denne Slect. 2 Tag dig af allehonde reent Qveg / Siu oc Siu / han oc hhans hun : Men af det Qveg som er ureent / et Par  Sæd paa all Jorden. 4 Thi endnu siu Dage her efter vil jeg lade regne paa Jorden i fyrretive Dage oc fyretive Nætter : Oc udslette af Jorden all lefvende Ting som jeg hafver giort.
5 Oc Noe giorde fter alt det som Herren bød hannem. 6 Oc der Noe var sex hundrede Aar gammel / da var FLoden / (da var) Vand ofver Jorden. 7 Oc Noe gick ind / oc hans Sønner / oc hans Hustru oc hans Sønners Hustruer / med hannem i Arcken / for Flodens Vand. 8 Af reent Qveg / oc af det Qveg som icke er reent / oc af Fuglene / oc af alt det som kryber paa Jorden / 9 Ginge par oc par til Noe til Arcken / hand oc hun / lige som Gud hafde befalit Noe.
10 Oc det skeede paa den sivende Dag / da kom Flodens Vand ofver Jorden. 11 Der Noe var sex hundrede Aar gammel / i den anden Maaned / paa den syttende Dag i Maanedenn / paa den samme Dag / da opbrøste alle Kilder i den store Afgrund / oc Himelens Sluser blefve opladne : 12 Oc der var Regn paa Jorden fyrretive Dage oc fyrretive Nætter. 13 Paa den samme Dag gick Noe / oc Sem / oc Cham oc Japhet / Noe Sønner / oc Noe Hustru oc hans Sønners tre hustruer med dem i Arcken. 14 De oc allehonde Diur efter deres slaug / oc allehonde Qveg efter deres slaug / oc allehonde Orme som krybe paa Jorden efter deres slaug / oc allehond Fugle efter deres slaug / alt det som kunde flue / alt det som hafde Vinge. 15 Oc de ginge ind i Arcken til Noe / par oc par / af alt Kiød / som lefvendis Aand var udi / 16 Oc de som ginge ind (vare) han oc hun / af allehonde Kiød / som Gud hafde budit hannem : Oc HErren luckte til ofver hannem. 17 Da blef Floden fyrretive Dage ofver Jorden / oc Vandet Voxte / oc opløfte Arcken / oc den ophefvedit ofver Jorden. 18 Saa fick Vandet ofverhaand / oc voxte saare paa Jorden / saa ad Arcken flød ofven paa Vandet. 19 Oc Vandet fick ofverhaand / saa saare meget ofver Jorden / oc alle høye Bierge blefve skiulte som vare under den gandske Himmel / 20 Femten Alne høt gick Vandet ofver / oc Biergene blefve skiulte. 21 Saa qvaldtis alt Kiød / som krøb paa Jorden / baade af Fugle / oc af Qveg oc af Diur / oc af alt det som kryber paa Jorden / oc hvert Menniske . 2 Alt det som hafde Ljfs Aands Aande i sin Næse / af alt det som var paa det tørre / døde. 23 Oc Gud udslette alt lefvende Ting som var til paa Jorden / baade Mennisket / oc Qveg / oc Orme / oc Fugle under Himmelen / oc de blefve udslette af Jorden : Oc Noe blef alleene igien / oc hvad der var med hannem i Arcken. 24 Oc Vandet fick ofverhaand ofver Jorden hundrede oc halftredisindstive Dage.

VIII. Capitel.
OC Gud ihukom Noe / oc alle Diur / oc alt Qveg / som vr med hannem i Arcken / oc Gud lod Vær fare ofver Jorden / oc Vandet faldt. 2 Oc Kilderne i Afgrunden blefve igien stoppede / oc Sluser paa Himmelen: Oc Regnen af Himmelen blev ophulden. 3 Oc Vandet forløb af Jorden / hjd oc djd / oc Vandet formindskedis efter hundrede oc halftrediesindstive Dage vare forløbne. 4 Oc Arcken blev staaendis i den sivende Maaned / paa (en af) Aratat Bierge. 5 Oc Vandet foer hjd oc djd / indtil den tiende Maaned : J den tiende (Maaned) paa den første Dag i Maaneden / lode Toppene af Biergene dem til siune. 6 Oc det hende sig / der de fyrretive Dage vare ud / ad Noe oplod Vinduet paa Arcken / hvilcken hand hafde giort / 7 Oc hand udlod en Rafn: den fløy stedse hjd oc djd / indtil Vandet borttørredis af Jorden. 8 Oc hand udlod en Due fra sig / ad see om Vandet var faldet af Jorden. 9 Oc der Duen faldt icke det den kunde hvile sin Food paa / da kom den igien til hannem i Arcken / fordi ad Vandet var ad da over den gandske Jord : Saa udracte han sin Haand / oc annammede den / oc tog den ind til sig i Arcken. 10 Da bjde hand end i siu andre Dage / oc udlod atter en Due af Arcken. 11 Oc den Due kom til hannem ved Aftens tjd / Oc see / (den hafde) et afbrut Olieblad i sin Mund : Da fornam Noe / ad Vandet var faldit af Jorden. 12 Men hand bjde endda andre siu Dage / oc udlod en Due / oc den kom icke til hannem ydermeere. 13 Oc det skeede det første oc sex hundrede Aar / i den første Maaned / paa den første Dag i Maaneden / borttørredis Vandet af Jorden : Da tog Noe Teckit af Arcken / oc saa / oc see Jorden var tør. 14 Oc i den anden Maaned / paa den siu oc tivende Dag i Maaneden / blef Jorden tør.
15 Da talde Gud med Noe / oc sagde / 16 Gack af Arcken / du oc din Hustru / oc dine Sønner / oc dine Sønners Hustruer med dig. 17 Allehonde Diur som ere hos dig / af allehonde Kiød / af Fugle / oc af Qveg / oc af allehonde Orme / som krybe paa Jorden / udfør dem med dig: Oc de skulle krybe paa Jorden / oc være fructsommelig oc formeere sig paa Jorden. 18  Saa gick Noe ud / oc hans Sønner / oc hans Hustru / oc hans Sønners Hustru med hannem. 19 Allehonde Diur / oc allehonde Orme / oc allehonde Fugle / alt hvad der kryber paa Jorden / hver efter sin art / ginge ud af Arcken.
20 Oc Nye bygde HErren et Altere / oc tog af allehonde reent Qveg oc af allehonde reene Fugle / oc ofrede Brændoffer paa Altert. 21 Oc HErren luctede en behagelige Luct: Da sagde HErren i sit Hierte / Jeg vil icke meere her efter forbande Jorden for Menniskens skyld : Thi Menniskenes Hiertis Tancke er ond af hans ungdom : Oc jeg vil icke mere her efter slaa alt hvad der lever / som jeg hafver giort. 22 Saa længe som Jorden blifver endnu / skal Sæd oc Høst / oc Frost oc Hede / oc Sommer oc Vinter / Dag oc Nat / icke aflade.

IX. Capitel.
OC Gud velsignede Noe oc hans Sønner / oc sagde til dem / Værer fructsommelige oc formeerer eder / oc opfylder Jorden. 2 Oc eders Fryct oc Rædsel skal være ofver alle Diur paa Jorden  / oc ofver alle Fugle under Himmelen / ofver alt det som kryber paa Jorden / ofver alle Fiske i Hafvet : De skulle være gifne i eders Hænder. 3 Alt det som kryber oc lefver / skal være eder til spjse : Lige som grønne Urter / hafver jeg gifvet eder alt dette. 4 Alleniste Kiød i sit Ljf / (det er) i sit Blod / skulle J icke æde. 5 Oc sandeligen / jeg vil udkræfve eders Blod / som er for eders Ljf / af alle Diur vil jeg udkræfve det. Oc af Menniskenes Haand / ja af hver dens Haand som omgaais med sin Broder / vil jeg udkræfve Mennisknes Siæl. 6 Hvo som udøser Menniskenes Blood / ved Mennisket skal hans Blood udøsis : Thi i Guds Billede giorde (Gud) Mennisket. 78 Oc værer J fructsommelige oc formeerer eder / forøgis paa Jorden / oc blifver mangfoldige der paa.
8 Oc Gud talde til Noe / oc til hans Sønner med hannem / oc sagde : 9 Oc jeg / se jeg / opretter min Pact med eder / oc med eders Afkom efter eder : 10 Oc med alle lefvende Diur som ere hos eder / af Fugle / af Qveg / oc af alle Diur paa Jorden hos eder / af alt det / som gick af Arcken / ihvad honde Diur de ere paa Jorden. 11 Oc jeg opretter min Pact med eder / Ad her efter skl icke meere noget Kiød ødeleggis af Flodens Vand / oc der skal icke meere komme Flod her efter / ad fordærfve Jorden. 12 Oc Gud sagde / Dette er et Tegn paa den Pact / som jeg giør imedlem mig oc imedlem eder / oc imedlem alle lefvende Diur som ere hos eder / til ævig tjd. 13 Jeg hafver sæt min Bue i Skyen / oc den skal være til et Pactis tegn imedlem mig oc imedlem Jorden. 14 Oc det skal skee / naar jeg fører Skyen ofver Jorden / da skal min Bue seis i Skyen. 15 Oc da vil jeg komme min Pact ihus imedlem mig oc imedlem eder / oc imedlem alle lefvende Diur / af alt Kiød : Ad der skal icke meere komme Vand til en Flod / ad fordærfve alt Kiød. 16 Der skal min Bue være i Skyen / oc jeg vil see den / ad komme den ævige Pact ihu imedlem Gud oc imedlem alle lefvende Diur af alt Kiød / som er paa Jorden. 17 Oc Gud sagde til Noe / dette skal være et Tegn paa den Pact / som jeg hafver oprettit / imedlem mig oc imedlem alt Kiød som er paa Jorden.
18 Oc Noe Sønner / som ginge af Arcken / vaare / Sem / oc Cham / oc Japheth: Men Cham er Canaans Fader. 19 Disse tre ere Noe Sønner / oc af dem blev all Jorden besæt allevegne. 20 Men Noe begynte ad blifve en Aulsmand / oc plantede en Vjngaard. 21 Oc hand drack af Vjnen oc blev drucken  oc hand blotede sig i sin Hytte. 22 Der Cham / Canans Fader / Saa sin Faders Blusel / da forkyndede hand baade sine Børdre der uden for. 23 Da toge Sam oc Japheth et Klæde / oc lagde det paa begges deres Skuldre / oc ginge baglengs / oc skiulte deres Fader blusel : Oc deres Ansicte vare vende tilbage / oc de icke saae  deres Faders Busel. 24 Oc Noe vognede op af sin Vjn / oc fick ad vide / hvad hans den lidle Søn hafde giort hannem : 25 Da sagde / Forbandet være Canaan / hand skal være (alle) Tieneres Tienere for sine Brødre. 26 Oc hand sagde / Lofvet være HErren / Sems Tienere. 27 Gud udbrede Japhet / oc hand skal bo i Sems Hytter / oc Canaan skal blifve deres Tiener. 28 Oc Noe lefvde efter Floden / tre hundrede oc halftredisinds tive Aar. 29 Oc Noe gandske Alder var nj hundrede oc halftredisinds tive Aar : oc hand døde.

X. Capitel.
OC disse er Noe Sønners Slecter / Sem / Cham oc Japhet : Oc dem føddes børn efter Floden. 2 Japhets Sønner / vare Gomer / oc Magog / oc Madai / oc Javan / oc Thubal / oc Mesech oc Thiras. 3 Oc Gimers Sønner / Ascenas / oc Riphath / oc Thogarma. 4 Oc Javans Sønner / Elisa / oc Tharsis / Kithium / oc Dodanim. 5 Af disse blefve alle Hedningernes Øer  udbredde i deres Land / hver efter sit tungemaal efter sine slecter i deres Folck.
6 Oc Chams Sønner vare / Chus / oc Mizraim / oc Put oc Canaan. 7 Oc Chus Sønner / Seba / oc Havila / oc Sabtha / oc Racma oc Sabtecha : Oc Racma Sønner / Sabba oc Dedan. 8 Men Chus aulede Nimrod / hand begynte ad blifve veldig paa Jorden. 9 Hand var en veldig Jegere for HErren : Der af siges der / som Nimrod en veldig Jegere for HErren. 10 Oc Babel var hans Rigis begyndelse / oc Erech / oc Achad oc Calne i Sinear Land. 11 Af dette Land udkom Assur / oc hand bygde Ninive / oc Rehoboth Stad oc Calah 12 Oc Resen imedlem Ninive oc Calah : Denne er den store Stad. 13 Oc Mizriam aulede de Luder oc Anamer / oc Leaber / oc Naphuther / 14 Oc Pathruser oc Casluther / hvor af (komme) de Philister oc Caphthorer. 15 Oc Canaan aulede Zidon / sin Førstefødde / oc Heth / 16 Oc de Jebusiter / oc Cmoriter / oc Girgasiter / 17 Oc Hiviter / oc Arkiter / oc Siniter / 18 Aruaditer / oc Zemarither / oc Hamathiter : Oc der efter ere de Cananiters Slecter udbridde. 19 Oc de Cananiters Grændze var fra Zidon naar mand gaar til Gerar indtil Gasa / naar mand gaar til Sodoma oc Gomorra / oc Adma / oc Ziboim / ind til Lasa. 20 Disse ere Chams Børn efter deres Slecter / efter deres Tungemaal /  i deres Land / i deres Folck.
21 Oc  Sem  blefve Børn fødde / hand var ocsaa alle Ebers Børns Fader / Japhets den stooris Broder. 22 Sems Sønner (vare) Elam / oc Assur / oc Arphachsad / oc Lud oc Aram. 23 Oc Arams Sønner / Uz / oc Hul / oc Genther oc Mas. 24 Arphahsad aulede Salah / oc Salah aulede Eber. 25 Oc Eber blefve fødde to Sønner : Den enes nafn var Peleg / fordi ad Jorden blef adskildt i hans tjd / oc hans Broders nafn var Joktan. 26 Oc Joktan aulede Almodad / oc Saleph / oc Hazarmaveth / oc Jarah / 27 Oc Adoram / oc Usal / oc Dikla / 28 Oc Obal / oc Abimael / oc Seba / 29 Oc Ophir / oc Havila / oc Jobab : Alle disse er Joktans Sønner. 30 Oc deres Bolig var fra Mesa indtil mand kommer til Sophar / til det Bierg mod Østen. 31 Disse ere Sems børn efter Slecter / efter deres Tungemaal i deres Land / efter deres Folck. 32 Disse ere Noe Børns Slecter / i deres Afkomme / i deres Folck : Oc af dem er Folck udbridde paa Jorden efter Floden.

XI. Capitel.
OC all Jorden hafde eet Tungemaal oc eens Tale. 2 Oc det skeede / der de droge fra østen / da funde de en Dal i Sinear Land / oc boede der : 3 Oc sagde den ene til den anden / Kiere / lader os stryge Teglsteene / oc brænde dem vel / oc de hafde Tegl for Steen / oc Leer for Kalck. 4 Oc sagde : Kiere / lader os bygge os en Stad oc Torn  / hvis spize (kand recke op) til Hiemmeln / oc lader os giøre os et nafn: Ad vi icke maa skee / skulle ad spredes ofver gandske Jorderig. 5 Da nedfoor HErren ad see den Stad oc det Torn / som Menniskenes Børn bygde. 6 Oc HErren sagde : See / dette er eethonde Folck / oc de hafde alle eethonde Tungemaal / oc det er det som de hafve begynt ad giøre. Oc nu skal det icke kunde forhindres hvad som de hafde taget dem for ad giøre? 7 Kommer / lader os fare ned oc blande der deres Tungemaal / ad den een icke forstaar den andens Tungemaal. 8 Oc HErren adspridde dem der fra ofver all Jorderige / oc de lode af ad bygge Staden. 9 Derfor kaldede mand dens nafn Babel / Thi HErren blandede der alle Jordens Tungemaal / oc HErren adspridde dem der fra ofver all Jorderig.
10 Disse er Sems Slecter / sem (var) hundrede Aar gammel / oc aulede Arphachsad / to Aar efter Floden. 11 Oc Sem lefde / efter ad hand hafde aulet Arphachsad / fem hundre Aar : oc aulede Sønner oc Døttre. 12 Oc Arphachsad lefde fem oc tredive Aar / oc aulede Salah. 13 Oc Arphachsad lefde siden hand hafde ulit Salah / fire hindre oc tre Aar : oc aulede Sønner oc Døttre. 14 Oc Salah var tredive Aar gammel / oc aulede Eber. 15 Oc Salah lefde siden adn hand hafde auliet Eber / i fire hindrede oc tre Aar : oc aulede Sønner oc Døttre . 16 Oc Eber lefde fire oc tredive Aar / oc aulede Peleg. 17 Oc Eber lefde siden hand hafde aulit Peleg / fire hindrede oc tredive Aar : oc aulede Sønner oc Døttre. 18 Oc Peleg lefde tredive Aar / oc aulede Reu. 19 Oc Peleg lefde siden hand hafde aulit Reu / to hindre oc nj Aar : oc aulede Sønner oc Døttre. 20 Oc Ren var to oc tredive Aar gammel / oc aulede Serug. 21 Oc Reu lefde siden hand hafde ulit Serug / to hundrede oc siu Aar : oc aulede Sønner oc Døttre. 22 Oc Serug var tredive Aar gammel / oc aulede Nahor. 23 Oc Serug lefde efter ad hand hafde aulet Nahor / to  hundree Aar : oc aulede Sønner oc Døttre. 24 Oc Nahor var nj oc tive Aar gammel / oc aulede Thareh. 25 Oc Thareh var halffierdesindstive Aar gammel / oc aulede Abram / Nahor oc Aran.
27 Oc disse (ere) Thareh Slecter : Thareh aulede Abram / Nahor oc Aran : oc Aran aulede Loth. 28 Oc Aran døde for Tareh sin Faders Øyn / i hans Fædrende Land / udi Ur udi Chaldæa. 29 Oc Abram oc Nahor toge sig Hustruer : Abrahams Hustruis nafn var Sari / oc Nahors Hustruis nafn Milka / Arans Datter / som var Fader til milka oc Fader til Jisca. 30 Oc Sarai var ufructsommelig / hun hafde intet Barn. 31 Oc Thareh tog Abram sin Søn / oc Loth Arans Søn / sin Søns Søn / oc Sarai sin Sønneqvinde Abrams sin Søns Hustru / oc de droge med dem fra Ur i Caldæa / ad drage til det Land Canaan : Oc de komme til Haran / oc boede der. 32 Oc Thareh blef to hundre oc fem Aar gammel / oc Thareh døde i Haran.

XII. Capitel.
OC HErren hafde sagt til Abram / Gack dig af dit Land  / oc fra din Slect  / oc af dit Faders Huus / til det Land som jeg vil vjse dig. 2 Oc jeg vil giøre dig til et stoort Folck / oc velsigne dig / oc giøre dig et stoort Nafn : Oc vær en Velsignelse. 3 Oc jeg vil velsigne dem / som velsigne dig / oc dem som forbande dig / vil jeg forbande : Oc i dig skulle velsignes alle Slecter paa Jorden.
4 Oc Abram gick / efter som HErren hafde sagt til hannem / oc Loth reyste med hannem : Oc Abram var halfierdesindstive oc fem Aar gammel / der hand uddrog af Haran. 5 Saa tog Abram Sarai sin Hustru / oc Loth sin Broders Søn / oc alt deres Eyendom / for de eyede / oc de Personer som de hafde opfød i Haran : Oc de droge ud / ad reyse hen til Canaans Land : Oc de komme I Canaans Land. 6 Oc Abram  drog igennem Landet / til den sted SAichem / indtil MoreLund : Oc Cananiten (var) da i Landet. 7 Oc HErren Aabenbaredis for Abram / oc sagde / Din Afkom vil jeg gifve dette Land : Oc hand bygde HErren der et Altere / som Aabenbarede sig for hannem. 8 Der efter brød han op der fra til et Bierg / som Laa Østen for Bethel / oc udslo sit Pauluun / (saa) Bethel (var) Vesten / oc Ai Østen : Oc hand bygde HErren der et Altere / oc paakaldede i HErrens Nafn. 9 Oc Abram reyste fort / oc vandrede mod Sønder.
10 Oc der var Hunger i Landet oc Abram foor ned til Ægypten / ad hand vilde holde sig fremmed der / thi den Hunger var svar i Landet. 11 Oc det skeede / der hand kom nær til ad drage ind i Ægypten / da sagde hand til Sari sin Hustru : See nu / jeg veed / ad du est en deylig Qvinde til at see : 12 Oc det vil skee / naar Æypterne see dig / oc sige / denne er hans Hustru : ad de skulde slaa mig ihiel / oc lade dig lefve. 13 Kier e/ siig ad du (est) min Syster / paa det ad det kand gaa mig velf or din skyld / oc min Siæl kand lefve for din skyld. 14 Oc det skeede / der Abram kom til Ægypten / da saae de Ægypter Qvinden / ad hun var meget deylig. 15 Oc Pharaos Førster saae hende / oc rosede hende for Pharao : oc Qvinden blef henført i Pharois Huus. 16 Oc hand giorde Abram got / for hendis skyld : oc hand hafde Faar / oc Fæ / oc Asen / oc Svenne oc TienistePiger / oc Aseninder oc Cameeler. 17 Oc HErren slog Pharao oc hans Huus med stoore Plager / for Sarai Abrams Hustruis skyld. 18 Da kaldede Pharao ad Abram / oc sagde / Hvi hafver du giort mig det? Hvi gafst du mig icke tilkiende / ad hun er din Hustru? 19 Hvorfor sagde du / hun er min Syster? Oc jeg tog hende mig til ustru : Oc nu see / der er din Hustru / tag (hende) oc gack. 20 Oc Pharao befool nogle Mænd (ad vare) paa hannem / oc de udførte hannem oc hans Hustru / ad alt det han hafde.

XIII. Capitel.
OC Abram foor op af Ægypten / hand oc hans Hustru / oc alt det hand hafde / oc Loth med hannem / mod Synden. 2 Oc Abram var megit rjg paa Fæ / / paa Sølf oc paa Guld. 3 Oc hand drog sin Vey fra Synden / oc indtil Bethel / indtil den sted / hvor hans Pauluun var tilforn / imedlem Bethel oc Ai: 4 Til den Alters sted / som hand hafde giort der tilforn: Oc Abraham paakaldede der i HErrens Nafn.
5 Men Loth / som foor med Abram / hafde ocsaa Faar oc Fæ / oc Pauluner / 6 Oc Landet kunde icke taale / ad de boede haos hver anden: Thi deres Eyendom var megen / saa de kunde icke boe tilsammen. 7 Oc der var trætte imedlem Abrams Fæ-Hyrder oc Loths Fæhyrder / oc der boede da Cananiter oc Pherisiter i Landet. 8 Oc Abram sagde til Loth / Kiere / lad icke være trætte imedlem mig oc mellem dig / oc imedlem mine Hyrder oc imedlem dine Hyrder : Thi vi ere Brødre. 9 Er icke dette gandske Land for dig? Kiere skild dig fra mig : Vilt du til den venstre Sjde / da vil jeg fare til den høyre / c vilt du til den høyre / da vilt jeg fare til den venstre. 10 Oc Loth opløfte sine Øyen / oc saa den gandske slette Mact hos Jordanen : Thi den var Vandrjg / ofver alt / før end HErren fordærfvede Sodomoa oc Gomora / (som en Guds Hafve som Ægypti Land) der som mand far hen til Zoar. 11 Oc Loth udvalde sig all den slætte Marck hoos Jordanen / oc Loth drog bort fra Østen : Saa skildis den ene fra den anden. 12 Abram boede i Canaans land / oc Loth boede i stæder i den slætte egn / oc udslog (sit) Pauluun til Sodoma. 13 Oc de Mænd i Sodoma vare onde / oc syndede saare mod HErren.
14 Oc HErren sagde til Abram / efterad Loth hafde skildt sig fra hannem : Kiere / opløft dine Øyen / oc see fra den sted hvor paa du est / mod Norden oc mod Synden / oc mod Østen oc mod Vesten. 15 Thi alt det Land som du seer / (det) vil jeg gifve dig oc din Afkom ævindeligen. 16 Oc jeg vil giøre din Afkom som Støf paa Jorden : Kand nogen tælle Støfven paa Jorden / da skal ocsaa din Afkom kunde tællis. 17 Stat op / far igiennem Landit / i dets længde oc i dets brede : Thi jeg vil gifve dig det. 18 Saa udslog Abram sit Paulun / oc kom oc boode i Mamre Lund / som er i Hebron / oc bygde der HErren et Altere.

XIV. Capitel.
OC det skeede i de Dage der Amraphel var Konge i Sinear / Arioch oc Konge i Ciassar / Kedariaomer Konge i Elam / oc Thideal Hedningernes Konge / 2 Ad de førde Krjg imod Bera Kongen af Sodoma / oc imod Birsa Kongen af Gomorra / Sineab Kongen af Adma / oc Semeeber Kongen af Zeboim / oc Kongen af Bela / (det er) Zoar. 3 Disse komme alle tilsammen til de Gidders Dal / det er det salte Haf. 4 Tolf Aar hafde de kient Kadrlaomer / oc det trettende Aar vare de affaldne. 5 Oc i det fiortende Aar kom Kedorlaomer / oc de Konger som (vare) med hannem oc sloge de Rephaiter i Astaroth Karnaim / oc de Susiter i Am / oc de Emiter i Saueh Kiriathajm. 6 Oc Horiterne paa deres Bierg Seir : Jndtil den slette Paran / som er hos Ørcken. 7 Der efter vende de om igien ac komme til den Kilde Misapt / der er Kades / oc sloge det gandske Amalkiters Land / oc de Amoriter ocsaa / som boede i Hezezon Thamar 8 Da drog Kongen af Sodoma ud / oc Kongen af Gomorra / oc Kongen af Adma / oc Kongen af Zeboim oc Kongen af Bela / det er Zoar / oc rystede sig mod dem til Strjd / udi de Sidders Dal : 9 Jmod Kedorlaomer / Kongen af Elam / oc Thideal Hedningenes Konge / oc Amraphel Kongen af Sinear / oc Arioch Kongen af Elassar / fire Konger imod fem. 10 Oc de Sidders Dal var fuld af Ljmgrafver. Oc Kongen af Sodoma oc Gomorra flydde / oc de skulde der / oc de som ofverblefve / flydde paa Bierget. 11 Oc de toge alt det Gods som var i Sodoma ioc Gomorra / oc all deres Spjse / oc droge der fra. 12 Oc de toge Loth oc alt hans Gods Abrams Broders Søn / oc droge bort / oc hand boode i Sodoma.
13 Da kom der een som var undkommen / oc forkyndede Abraham den Ebræer (det) oc hand boode i Mamre den Amoriters / Eskols Broders oc Aners Broders Lund : Oc disse vare i Forbund med Abram. 14 Der Abram hørde / ad hans Broder var fangen / da væbnede hand sine tre hundre oc atten Svenne / som vare aulede i hans Huus / oc forulde (dem) til Dan. 15 Der deelde hand sit Folck ofver dem om Natten / hand oc hans Svenne / oc sloo dem : Oc forfulde dem til Hoba / som ligger paa den venstre side ved Damasco. 16 Oc førde alt Godzet tilbage igen / oc der til med Loth sin Broder / oc hans Gods / førde hand tilbage / oc disligest Qvinderne oc Folcket.
17 Oc Kongen af Sodoma gick ud imod hannem / efter hand var kommen tilbage igien af det Slag imod Kedorlaomer oc de Konger som vare med hannem / til Save Dal / den er Kongens Dal. 18 Oc Melchisedech Kongen af Salem / udførde Brød oc Vjn. Oc hand var den højeste Guds Præst / 19 Oc velsignede hannem / oc sagde : Velsignet være Abram for den høyeste Gud / som eyer Himmel oc Jord. 20 Oc velsignet (være) den høyeste Gud / som gaf sine Fiender i din Haand : Oc hand gaf hannem Tiende af alt. 21 Oc Kongen af Sodom sagde til Abram / Gif mig Folcket / oc tag Godzet til dig. 22 Oc Abram sagde til Kongen af Sodoma : Jeg hafver opløft min Haand til HErren den høyeste Gud / som eyer Himmel oc Jord. 23 Ad jeg vil icke tage saa meget som en Traad eller en Skotsveg / af alt det som dug hører til : Ad du skalt icke sige / Jeg hafver giort Abramm rjg: 24 Foruden det alleeniste som de unge Karle hafve fortærit: Oc de Mænds deel som hafve reyst med mig / Aner / Eskol oc Mamre / de maae tage deres deel.

XV. Capitel.
EFter ad dtte var skeet / da skeede HErrens Ord til Abram i Siunen / oc sagde / Fryct dig icke Abram: Jeg er din Skiold / din megit store Løn. 2 Oc Abram sagde / HErre / HErre / hvad vilt du gifve mig? som gaar hen foruden Børn / oc den der staar mit Huus for / er den Elieser af Damasco. 3 Oc Abram sagde fremdelis / See / mig hafver du ingen Afkol gifvet / oc see / min Huusknect arver mig. 4 Oc see / HErrens Ord (skeede ) til hannem / oc sagde / Hand skal icke arfve dig / men den som skal udkomme af dit Ljf / hand skal arfve dig. 5 Oc hand førde hannem  ud / oc sagde / Kiere see op til Himmelen / oc tel Stierne / om du kandt telle dem : Oc hand sagde til hannem / Saa skal din Afkom vorde. 6 Oc hand troode paa HErren / oc det tilregnede hand hannem (til) Retfærdighed.
7 Oc hand sagde til h annem / Jeg er HErren / som udførde dig fra Ur i Caldæa / ad gifve dig dette Land / arfvelig ad besidde det. 8 Da sagde hand / HErre / Herre / hvor paa skal jeg kiende / ad skal arfve det? 9 Oc hand sagde til hannem / Tag mig en tre Aar gammel Qvie / oc en tre Aar Veder / oc en turteldue / oc en Due unge. 10 Oc hand tog alt dette / oc deelde det midt i tu / oc lagde en deel tvert ofver fra den anden: Men fuglene deelde hand icke. 11 Oc der falt Gugl paa Aadslene / oc Abramm jagede dem der fra. 12 Oc det skeede / der Solen var nedgangen / falt en dyb Søfn paa Abram: Oc see / der kom Forfærdelse / stort Mørck ofver hannem.
13 Da sagde hand til Abram / Det skalt du endeligen vide / ad din Afkom skal være fremmed / i et Land / som icke er deres: Oc de skulle tiene dem / oc de skulle plage dem i fire hundrede Aar. 14 Men jeg vil ocsaa dømme det Folck/ som de skulle tiene : Oc der efter skulle de udgaae med megit Gods. 15 Men du skalt fare til dine Fædre med Fred / oc du skalt blifve begrafen i en god Alderdom. 16 Oc i det fierde Slect skulle de komme hjd igien. Thi Amoriternes ondskab er icke fuldkommen endnu. 17 Oc det skeede / der Solen var nedgangen / oc det var mørckt / oc see / der var Røg af en Oen / oc en Jld lue / som foor hen iblant de Styrcker. 18 Paa den Dag giorde HErren en Pact med Abram / oc sagde / Din afkom hafver jeg gifvit dette Land / fra Ægypti Flod / indtil den store Flod / den Flod Phrat : 19 De Keniter / oc Kinisiter / oc Kadmonitter / 20 Oc Hithiter / oc Pheresiter / oc Rephaiter / 21 Amoriter / oc Cananiter / oc Girasiter / oc Jebusiter.

XVI. Capitel.
OC Sarai / Abrams Hustru / fødde han icke (Børn/) Men hun hafde en Ægyptiske Pige / oc hendis Nafn var Agar. 2 Oc Sarai sagde til Abram / See nu / HErren hafver tilluckt mig / ad jeg icke kand føde : Kiere / gack ind til min Pige / maa skee / jeg kunde opbyggis af hende : Oc Abram lydde Sarai røst. 3 Saa tog Sarai Abrams Hustru Agar sin den Ægyptiske Pige / der tj Aar vare ude / ad Abram hafde boet i Canaans Land / oc hun gaf Abram sin Mand hende til Hustru. 4 Oc hand gick ind til Agar / oc hun undfick : Der hun nu saa / ad  hun hafde undfangit / da blev hendis Hustru ringe actet af hende. 5 Da sagde Sarai til Abram / Den ubillighed mig skeer / komme ofver dig. Jeg lagde min Pige i din Arm / oc hun seer / ad hun hafver undgangit / oc jeg er foractit af hende : HErren dømme imedlem mig oc imedlem dig. 6 Da sagde Abram til Sarai / See / din Pige er din haand / giør med hende som dig got siunis. Oc Sarai plagede hende / oc hun flydde bort fra hende.
7 Men HErrens Engel fant hende hos en Vandkilde i Ørcken / hos den kilde paa Veyen til Sur : 8 Oc hand sagde / Agar Sarai Pige / hvæden kommer du fra? Oc hvort gaar du? Oc hun sgde /  Jeg flyer fra min Hustru Sarai. 9 Oc HErrens Engel sagde til hende / Gack tilbage igien til din Hustru / oc ydmyg dig under hendis Hænder.
10 Oc HErrens Engel sagde til hende / Jeg vil giøre din Afkom meget mangfoldig / ad den skal icke kunde tellis for mangfoldighed. 11 Oc HErrens Engel sagde til hende / See / du est siuglig / oc skalt føde en Søn : Oc du skalt kalde hans Nanf Jsmael  / fordi / ad HErren hafver hørt din Modgang. 12 Oc hand skal blifve et vildt Menniske / hans Haand (skal være) imod hver mand / oc hver mands Haand imod hannem / oc hand skal boo i alle sine Brødres Aasiun. 13 Oc hun kaldede HErrens Nafn / som talde med hande / Du est Gud som seer mig : Thi hun sagde / Hafver jeg icke ocsaa her seet / efter den mig seer? 14 Derfor kaldede mand den Kilde / den Lefvendis Kilde som hafver seet mig / See / den er imedlem Kades oc Bered. 15 Oc Agar fødde Abram en Søn : Oc Abram kaldede sin Søns nafn / som Agar fødde / Jsmael. 16 Oc Abram var sex oc firesindstive Aar gammel / der Agar fødde Abram Jsmael.

XVII. Capitel
OC Abram var nj oc halffemtesindstive Aar gammel / oc HErren aabenbarde sig for hannem / oc sagde til hannem / Jeg er den Almæctigste Gud / vandre for mit Ansict / oc vær fuldkommen. 2 Oc jeg vil giøre min Pact imedlem mig oc miedlem dig / oc formeere dig andske megit. 3 Da falt Abram paa sit Ansict. Oc Gud talde med hannem / oc sagde: 4 Jeg (er den/) See / min Pact er med dig : oc du skalt blifve til mange Folckes Fader. 5 Oc dit Nafn skal icke meere kaldis Abram : men dit Nafn skal være Abraham : Thi jeg hafver giort dig til mange Folckes Fader. Oc jeg vil fructbar giøre dig saare meget / oc giøre dig til Folck / oc Konger skulle opkomme af dig. 7 Oc jeg vil oprette min Pact imedlem mig oc imedlem din Afkom efter dig / i deres Slecter / ad det skal være en ævig Pact : Saa ad jeg vil være dig en Gud / oc din Afkom efter dig. 8 Oc jeg vil gifve dig oc din Afkom efter dig / et Land som du est fremmed udi / som er gandske Canaans Land / til en ævig Eyedom : Oc jeg vil være dem en Gud.
9 Oc Gud sagde til Abraham / oc du / du skalt hold emin Pact / du oc din Afkom efter dig / hos deres Efterkommere. 10 Denne er min Pact / som J skulle holde imedlem mig oc imedlem eder / oc imedlem din Afkom efter dig: Ad alt Mandkiøn skal omskæris eder. 11 Oc J skulle omkskære Forhuds Kiød / oc det skal være til en Pactis Tegn / imedlem mig oc imedlem eder. 12 Oc hvert Drengebarn / naar det er otte Dage gammelt / skal omskæris eder hos eders Efterkommere : Et hiemfødt oc kiøbt for Penge / end oc den Fremmede / som icke ere self af din Afkom. 13 Endeligen skal din Hiemfødde oc Kiøbte for Penge omskøris : Oc min Pact skal være i eders Kiød til en ævig Pact. 14 Oc er der et Drengebarn som hafver Forhud / oc hans Forhuds Kiød icke blifver omskaaret / da skal den Person udslettis fra sine Folck : (Fordi) hand brød min Pact.
15 Oc Gud sagde til Abraham (Anlangendis) Sarai din Hustru / du skalt icke kalde hendis nafn Sarai / Thi Sara er hendis Nafn. 16 Oc jeg vil velsigne hende : oc af hende vil jeg ocsaa gifve dig en Søn : Oc jeg vil velsigne hende / oc hun skal vorde et Folck / Folckes Konger skulle vorde af hende . 17 Oc Abraham falt paa sit Ansict oc loo / oc sagde i sit Hierte / Skulde mig aulis et Barn som er hundred Aar gammel? Oc skulde Sara som er halffemtesindstive Aar gammel føde? 18 Oc Abraham sagd etil Gud / Gid Jsmael motte lefve for dig. 19 Oc Gud sagde / Sandeligen / Saran din Hustru skal føde dig en Søn / oc du skalt kalde hans Nafn Jsraac: Oc jeg vil oprette min Pact etil en Ævig Pact med hannem / for hans Afkom efter hannem. 20 Oc om Jsmael hafver jeg bønhørt dig / see / Jeg h afver velsignit hannem / oc jeg vil formeere hannem / oc giøre h annem saare megt mangfoldig : Hand skal aule tolf Førster / oc jeg vil gøre hannem til et stort Folck. 21 Men min Pact vil jeg stadfæste med Jsrac / som Sara skal føde dig / paa den bestemte Tjd i det andet Aar. 22 Saa lod hand af ad tale med hannem / oc Gud foor op fra Abraham. 23 Saa tog Abraham jsrmael sin Søn / oc alle de som vare fødde i hans Huus / oc alle som vare kiøbte for hans Pendinge iblant Folckene / alt Mandkiøn i Abrahams Huus. Oc hand omskaar deres Forhuds Kiød paa den samme Dag / lige som Gud hafde talit med hannem. 24 Oc Abraham var nj oc helfemtesindstive Aar gammel / der hans Forhuds Kiød blev omskaarit. 25 Oc Jsmael hans Søn var tretten Aar gammel / der hans Forhuds kiød blef omskaarit. 26 Paa den samme dag blev Abraham oc Jsmael hans Søn Omskaaren: 27 Oc alle Mænd som vare i hans huus / de hiemfødde oc kiøbte for Pendige saa vel som den Fremmede / de blefve omskaarne med hannem.

XVIII. Capitel
OC HErren aabenbarede sig for hannem i Mamre Egelund / oc hand sad i sin Pauluns Dør / der Dagen var heed. 2 Oc hand opløfte sin Øyen / oc saa / oc see / tre Mænd stode hos hannem. Oc der hand saa dem / løb hand mod dem / fra sin Pauluns Dør / oc bøyede sig ned til Jorden. 3 Oc sagde : Min HErre / Kiere hafver jeg fundit Naade for dine Øyen / da gack icke din tienere forbj. 4 Kiere lader hentis lidt Vand oc toer eders Fødder / oc hviler eder under det Træ. 5 Oc jeg vil hente en Mundfuld Brød / oc vederqveger eders hierte / siden kunde J gaae længre frem / thi derfor ginge J ofver til eders Tienere : Oc de sagde / Giør saa som du hafver det. 6 Oc Abraham skyndede sig til Paulunet til Sara : Oc sagde / Tag hastig tre Maader Hvede meel / elt / oc bag Jldkager. 7 Oc Abraham løb til Fæet : Oc hente en blød oc god Kalf / oc fick Drengen / hand skyndede sig / ad rede den til. 8 Oc hand tog Smør oc Melc / oc Kalfven som hand hafde tilredt / oc sætte for dem : oc hand sot hos dem under Træit / oc de aade.
9 Oc de sagde til hannem / Hvor er Sara din Hustru ? Oc hand svarede / See i Paulunet. 10 Oc hand sagde / Jeg vil visseligen komme til dig igien ved Ljfs tjd / oc see / da skal Sara din Hustru hafve en Søn : Oc Saran hørde det i Pauluuns Dør / oc den var bag hannem. 11 Oc Abraham oc Sara vare baade gamle / som vare vel ved Alder : saa ad det gic icke meere Sara efter Qvinders Skick. 12 Oc Sara loo ved sig self / oc sagde / Skulde jeg endnu lade mig lyse / efter ad jeg er blefven gammel / oc min Herre er gammel. 13 Da sagde HErren til Abraham / Hvad er det som Sara loo ad / oc sagde / Monne jeg skal visseligen føde / efterdi jeg er gammel : 14 Skulde der nogen ting være HErren umuuelig? Til den bestemte Tjd vil jeg komme til dig igien / ved Ljfs tjd / oc Sara skal hafve en Søn. 15 Oc Sara nectede (det) oc sagde / Jeg loo icke / thi hun fryctede : Men hand sagde / Ney / thi du loost.
16 Saa stode Mændene op der fra oc saae hen mod Sodoma : Oc Abraham gick med dem ad ledsagde dem. 17 Da sagde HErren / Kand jeg dølle for Abraham / det jeg giør? 13 Efterdi Abraham skal jo blifve til et stort oc sterckt Folck : Oc alle Folck paa Jorden skulle velsignis i hannem 19 Thi jeg kiender hannem / ad hand skal biude sine Børn / oc sit Huus efter sig / ad de skulle bevare HErrens Veye / ad giøre Ret oc Dom / ad HErren / skal lade det komme ofver Abraham / som hand hafver talt om hannem.
20 Oc HErren sagde / Efterdi der er (opkommit) et raab af Sodoma oc Gomorra / som er stort : oc efterdi deres Synd er meget svaar. 21 (Derfor) vil jeg nu fare ned / oc see / om de hafve giort  alt fuldkommeligt efter det skrig / som er kommit for mig : Eller om det er icke saa / ad jeg maa det vide. 22 Oc Mændene vene deres Ansict der fra / oc ginge til Sodoma. 23 Men Abraham blef endnu staaendis for HErrens Aasiun / oc Abraham traadde frem / oc sagde / Vilt du oc ødelegge den Retfærdig med den ugudelige? 24 Der motte end være halftrediseindstive Retfærdige i Staden : Vilt du oc ødelegge / oc ey spare den sted for de helftredisindstive Retfærdiges skyld / som (kunde være) der inde? 25 Det være langt fra dig / ad du skulde giøre efter denne vjs / ad ihielslaa den Retfærdige med den ugudelige / ad den Retfærdige skulde være lige som den ugudelige / det være langt fra dig : Den som dømmer den gandske Jord / skulde hand icke giøre Dom? 26 Da sagde HErren / Fiender jeg halftredisindstive Retfærdige udi Sodoma Stad / da vil jeg spare den gandske sted for deres skyld. 27 Oc Abraham savde oc sagde / See nu / jeg hafer begynt ad tale til min HErre / alligevel ad jeg er Støf oc Aske : 28 Der kunde end / maa skee / fattis som i de halftrediesindstive Retfærdige / vilde du da ødelegge all Staden for de fem skyld? Oc hand sagde / Jeg vil icke ødelegge (dem) om jeg finder fem oc fyrretive der. 29 Oc hand blef ved endnu ad talte til hannem / oc sagde / Kunde end findis der / maa skee / fryrretive : Oc hand sagde / Jeg vil icke giøre det / for de fyrretives skyld. 30 Oc hand sagde / Nu min HErre / vilde icke fortørnis / ad jeg endnu taler / maa skee der kunde findis tredive. Oc hand sagde / jeg vil icke giøre det / om jeg finder der tredive. 31 Oc hand sagde / See nu / jeg hafver  begynt ad tale til min HErre / End om der kunde findis / maa skee / tive : Oc hand sagde / Jeg vil icke fordærfve (dem) for de tive deres skyld. 32 Oc hand sagde / Min HErre blifv icke vred / ad jeg taler aleeniste denne gang / Om der maa skee kunde findes Tj : Oc hand sagde / Jeg vil icke fordærfve (dem) for de Tj skyld. 33 Oc HErren gick bort / der hand hafde udtalt til Abraham / oc Abraham vende om til sin sted.

XIX. Capitel.
OC (de) to Engle komme til Sodoma om Aftenen : Men Loth sad i Sodomæ Port : Oc der Loth saa dem / Da stod hand op / ad gaa mod dem / oc bøyede sit Ansict ned til Jorden. 2 Oc sagde / Seer nu / mine Herrer / kommer dog ind med mig / i eders Tieneris Huus / oc blifver her i Nat / oc lader toe eders Fødder / saa maa j staa aarle op i Morgen / oc gaae eders Vey : Oc de sagde / Ney / men vi ville blifve paa Gaden i Nat. 3 Da nødde hand dem hart der til / oc de ginge ind til hannem / oc komme i hans Huus: Oc hand giorde dem et Giestebud / oc bagede usyred Brød / oc de aade. 4 (Men) før end de lagde dem / da omringede Mændene af Staden / ja Mændene af Sodoma / Huset / baade ung oc gammel / det gandske Folck allesteds fra. 5 Oc de kaldede ad Loth / oc sagde til hannem / Hvor er de Mænd / som komme til dig i Nat? Led dem ud til os / ad vi mue bekiende dem. 6 Saa gick Loth ud til dem ad Døren / oc luckte Dørren til efter sig / oc sagde : 7 Mine brødre / Kiere giører icke ont : 8 Seer nu / jeg hafver to Døttre / som icke hafve kiendt Mand / Jeg vil nu lede dem ud til eder / oc giører med dem / hvad eder got siunis: Alleeniste giører disse Mænd intet / thi derfor ere de komne under mit Tagis skugge. 9 Oc de sagde / Gack hjd bedre / oc de sagde / Denne eeniste er kommen ad være en fremmed / oc vil endligen dømme? Vel / Vi ville plage dig meere end dem: Saa trængde de hart ind paa Manden / paa Loth / oc løbe til / ad bryde Døren op. 10 Da racte Mændene deres Haand ud / oc toge Loth ind til dem i Huset / oc luckte Dørren. 11 Oc de Mænd som vare for Dørren / sloge de med blindhed / baade smaa oc store / oc de søgte med møde / at finde Dørren.
12 Da sagde de Mænd til Loth / Hafver du end her nogen svoger / eller dine Sønner / eller dine Døttre / eller noget som dig hør til i Staden / før (dem) ud af denne Sted. 13 Thi vi skulle fordærfve denne sted / fordi ad deres raab er blefvet stort for HErrens Aasiun / oc HErren sende os hjd / ad fordærfve den. 14 Oc Loth gick ud / oc talde med sin Svogre / som skulde tage hans Døttre / oc sagde : Staar op / gaar af denne sted / thi HERREN vil fordærfve Staden: (Men) hand siuntis for hans Svogre som hand gieckede sig. 15 Der det begynte ad dagis / da nødde Engle Loth / oc sagde : Stat op / tag din hustru / oc dine to Døttre / som ere til stede / ad du icke omkommer i Stadens Misgierning. 16 Der hand tøfvede / da toge Mændene hannem ved haanden / oc hans Hustru ved haanden / oc hans Døttre ved haanden / thi HErren vilde spare hannem / 17 Oc de ledde hannem ud / oc lode hannem uden for Staden. Oc det skeede / der de nu hafde ledt dem hen ud / da sagde (een) Frels dit Ljf / see icke bag dig / oc blif icke i all denne Slette: Frelse dig paa Bierget / ad du icke / maa see / omkommer. 18 Da sagde Loth til dem / Ah Ney / mine Herrer : See / nu din tienere hafver fundit Naade for dine Øyen. 19 Oc du hafver ladit din Miskundhed blifve stor / som du hafver bevjst mig / ad du vilde lade mig lefve : Oc jeg kand icke frj mig paa Bierget / mig maatte kommenoget ont til ad jeg døde. 20 See nu / der er en Stad / hart hos /  den kunde jeg fly til / oc er liden / der vil jeg nu frelse mig / Er den icke liden? Ad jeg kand der blifve ved Ljfvet. 21 Da sagde hand til hannem / See / Jeg hafver oc bønhørt dig i dette stycke ad jeg vil icke fordærfve den Stad / som du hafver talit om. 22 Skynd dig / redde dig der / thi jeg kan intet giøre / før du kommer djd : Der af kaldis den Stads nafn Zoar.
23 Solen var opgangen ofver Jorden / oc Loth kom ind i Zoar 24  Oc HErren lod regne ofver Sodoma oc Gomorra  Svofvel oc Jld / fra HErren af himmelen : 25 Oc ødelagde de Stæder / oc den gandske egn oc alle Jndbyggere i Stæderne / oc Jordens Grøde. 26 Da saa hans Hustru om / bag hannem / oc blef en Saltstøtte. 27 Oc Abrham skyndede sig aarle op om Morgenen / til steden / som hand hafde slaait paa for HErren : 28 Oc saa hen til Sodoma oc Gomorra / oc til all den slette Egn der i Landet / oc saa : Oc see / da opgick der en Røg af Landet / som Røg af en Oen. 29 Oc det skeede / der Gud fordærfvede de Stæder i den slette Egn / da kom Gud Abraham ihu / oc lod lede Loth ud af Ødeleggelsen / der hand ødelagde de steder der Loth boode udi.
30 Oc Loth gick op fra Zoar / oc blev paa Bierget / oc bade hand Døttre med hannem / thi hand fryctede ad blifve i Zoar : Oc hand blev i hulen / hand oc baade hand Døttre : 31 Da sagde den Ældste til den Yngste / Vor Fader er gammel : Oc her er icke en Mand paa Jorden / som kand komme til os / efter alle Verdens Skick : 32 Kom fordi / lad os gifve vor Fader Vjn ad dricke / oc sofve hos hannem / oad vi kune opholde Afkom af vor Fader. 33 Saa gafve de deres Fader Vjn ad dricke den Nat. Oc den Førstefødde gick hen ind / oc lagde sig hos sin Fader / oc hand fornam icke / der hun lagde sig / eller der hun opstod. 34 Oc det skeede om anden Dag / da sagde den Førstefødde  til den Yngste / See / i Gaar Nat laa jeg hos min Fader : Lad os ocsaa i denne Nat gifve hannem Vjn ad dricke / oc gack hen ind / lig hos hannem / ad vi mue opholde Afkom af vor Fader. 35 Saa gafve de deres Fader ocsaa i den Nat Vjn ad dricke. Saa gick den Yngste oc laa hos hannem / oc hand fornam icke der hun lagde sig / eller der hun opstod. Saa undfinge baade Loths Døttre af deres Fader. 37 Oc den Førstefødde fødde en Søn / oc hun kaldede hans nafn Moab : Hand er de Moabiters Fader / til denne Dag. 38 Oc den Yngste hun fødde ocsaa en Søn / oc kaldede hans nafn BenAmmi : Hand er Ammons Børns Fader indtil denne Dag.

XX. Capitel.
OC Abraham drog der fra / i Landet Synder paa / oc boode imedlem Kades oc Sur / oc var fremmed i Gerar. 2 Oc Abraham sagde om Sara sin Hustru / Hun er min Syster. Saa udsende Abimelech / Kongen af Gerar / oc tog Sara. 3 Oc Gud kom til Abimelech i en Drøm om du hafver tagit / thi hun er en Mands Ectehustru. 4 Oc Abimelech hafde icke holdt sig til hende / oc sagde / HErre / vilt du da oc slaa retfærdigt Folck ihiel? 5 Hafver hand ey self sagt til mig / hun er min Syster? Oc hun hafver ocsaa self sagt / hand (er) min Broder? J mit Hiertis oprictighed oc med uskyldige Hænder giorde jeg det. 6 Oc Gud sagde til hannem i Drømmen / Jeg veed ocsaa ad du giore det af et oprictigt Hierte : derfor hafver jeg oc forhindrit dig / ad du skulde icke synde for mig : Derfor hafver jeg icke tilstedt dig / ad røre ved hende. 7 Oc lad nu Manden faa sin Hustru igien / thi hand er en Prophete / oc hand skal bede for dig / oc du skalt lefve : Men lader du hende icke komme tilbage igien / da vjd / ad du skalt visseligen dø / du oc alt det dig hør til.
8 Da stod Abimelech aarle op om Morgen / oc kaldede alle sine Tienere / oc sagde alle disse Ord for deres Øren : Oc Mændene fryctede saare. 9 Oc Abimelech kaldede Abraham / oc sagde til hannem / Hvad hafver du giort os? Oc hvad hafver jeg syndit imod dig / ad du hafver ført saa stor en synd ofver mig oc ofver mit Rige? Du hafver giofrt imod mig de TIng som icke burde ad skee. 10 Oc Abimelech sagde til Abraham / Hvad saa dig / oad du giorde det Stycke. 11 Oc Abraham sagde / Jeg tænckte her er slæt ingen Guds Fryct i denne sted : Oc de skulle vel slaa mig ihiel for min Hustruis skyld. 12 Hun er dog ocsaa i sandhed min Syster / min Faders Datter / men icke min Moders Datter / oc hun er blefven mig til Hustru. 13 Oc det skeede / den Tjd Gud bad mig vandre hjd oc djd af min Faders Huus / sagde jeg til hende / Denne er den Barmhiertighed som du skalt giøre mod mig / hvort vi komme hen / da sjg om mig / Hand er min Broder.
14 Saa tog Abimelech Faar oc Fæ / oc Tienere oc TienistePiger / oc gaf Abraham / oc fick hannem Sara sin Hustru igien. 15 Oc Abimelech sagde / See / mit Land ( er obit) for dig : Du maat boo hvor dig got siunis. 16 Oc hand sagd eti Sara / See / jeg hafver gifvit din Broder tusinde Sølfpendinge : See / hand er dig skiul for Øyen / for alle dem som er hos dig / oc for alle (andre/)  oc hun blef vjsere (der af.) 17 Saa bad Abraham til Gud : Oc Gud helbredede Abimelech / oc hans Hustru / oc hans TienisteQvinder / oc de fødde. 18 Thi HErren hafde aldelis luckt for hver Moders Ljf i Abimelechs Huus / for Sara Abrahams Hustruis skyld.

XXI. Capitel.
OC HErren besøgte Sara / som hand hafde lagt / oc HErren giorde Sara efter som hand hafde talit. 2 Oc Sara undfick / oc fødde Abraham en Søn i hans Alderdom / paa den bestemte Tjd som Gud hafde sagt hannem. 3 Oc Abraham kaldede sin Søns nafn / som hannem var døt som Sara hafde født hannem / Jsaac. 4 OC Abraham omskaar Jsaac sin Søn / der hand var otte Dage gammel / som Gud hafde befalit hannem. 5 Oc Abraham var hundrede Aar gammel / der hans Søn Jsaac blef hannem fød. 6 Da sagde Sara / Gud hafver giort mig en Ladder : Hver som dette hører / maa lee ad mig. 7 Oc hun sagde / Hvo skulde hafve sagt til Abraham / Sara hafver gifvit Børn ad dj / thi jeg hafver født en Søn i hans Alderdom? 8 Oc Barnet voxte op / oc blef afvant / oc Abraham giorde et stort Giestebud den Dag Jsaac blef afvant.
9 Oc Sara saa Agar den Ægyptiskis Søn / som hun hafde født Abraham / ad han bespottede. 10 Oc hun sagd eti Abraham : Uddrif denne TienisteQvindis Søn skal icke arfve med min Søn Jsaac. 11 Oc det Ord behagede Abraham saa ilde for sin Søns skyld. 12 Men Gud sagde til hannem / La det dig icke ilde behage for Drengen oc for din TinisteQvinde / i hvadsomheldst Saara skal skige / da lyd hendis Røst / thi udi Jsaac skal Sæden kaldis dig. 13 Jeg vil oc giøre TienistieQvindens Søn til Folck / thi hand der din Sød. 14 Da stod Abraham aarle op om Morgenenen / oc tog Brød oc en Flaske Vand / oc gaf Agar (oc) lagde paa hendis Skuldre : oc Drengen / oc lod hende fare : Da drog hun hen / oc foor vild i Bersaba Ørcken. 16 Der vandet var nu drucket af Flasken / kaste hun Drengen bort under et af Træene / 16 Oc gick hen oc sætte sig tvers ofver / efter hun var gaait et Pjlskud der fra / thi hun sgde : Jeg gider icke seet paa Drengens Død. Saa sætte hun sig tvert ofver fra / oc opløfte sin Røst oc græd. 17 Da bøhørde Gud Drengens Røst / oc Guds Engel raabte til Agar af Himmel / oc sagde til hende : Hvad skader dig Agar? Rødis intet : Thi Gud bønhørde Drngens Røst / der som hand ligger. 18 Stat op / tag Drengen / oc led hannem ved din Haand : Thi jeg vil giøre hannem til et stort Folck. 19 Oc Gud oplod hendis Øyen / ad hun saa en Vandkilde: Saa gick hun / oc gaf Drengen ad dricke. 20 Oc Gud var med Drengen : Oc hand voxte op oc boode i Ørcken / oc blef en skytte med Bue: 21 Oc boode i den Ørcken Paran. Oc hans Moder tog hannem en Hustru af Ægypti Land.
22 Oc det skeede paa den tjd / Da talede Abimelech / oc Pichol hans StrjhdsHøfvizmand / Til Abraham / oc sagde : Gud er med dig i alt det du giør. 23 Saa svær mig nu ved Gud / See / dersom du liuger for mig oc for min Søn / oc for min Sønne Søn : Efter den Barmhiertighed / som jeg hafver giort med dig / skalt du giøre med mig / oc med Landet / i hvilcket du hafver værit fremmed udi. 24 Da sagde Abraham : Jeg vil svære. 25 Oc Abraham skaffede Abimelech for den Brønd skyld / som Abimelech Tienere hafde borttagit med vold. 26 Da svarde Abimelech : Jeg vudste icke hvo det giorde / Du hafver icke heller sagt mig det / Jeg hafver eey heller hørt det / før end i Dag. 27 Da tg Abraham Faar oc Fæ / oc gaf Abimelech / oc de giorde begge et Forbund. 28 Oc Abraham stillede siu Lam af Hiorden for sig self. 29 Da sagde Abimelech til Abraham : Hvad skulle disse samme siu Lam / som du sætte i sær? 30 Oc hand svarede / Du skalt tage siu Lam af min Haand / oc det skal være mig til et Vidnisbyrd / ad jeg hafver grafvit denne Brønd. 31 Derfor kaldede hand den sted Bersaba / thi der fore de begge. 32 Oc de giorde Forbund i Bersaba : Da stod Abimelech op / oc Phichol / hans TridsHøfvizmand / oc droge ind igien i Philisternes Land. 33 Oc hand planted Træ i Bersaba / oc paakaldede der i HErrens den ævige Guds Nafn. 34 Oc Abraham var fremmed i philisternes Land i lang tjd.

XXII. Capitel.
OC det skeede der efter / ad Gud fristede Abraham / oc sagde til hannem / Abraham / oc hand sagde / See / (her er) jeg. 2 Oc hand sagde / Tag nu din Søn den eeniste / som du hafver kier / Jsaac / oc gack dig til Morja Land / oc ofre hannem der til et Brændoffer / paa et af Biergene / som jeg vil sige dig. 3 Saa stod Abraham aarle op om Morgenen / oc beredde sin Asen / oc tog to af sine Drenge med sig / oc Jsaac sin Søn / oc jkøf Veden til Brændofferet / oc giorde sig rede / oc gick hen til Steden / som Gud hafde sagt hannem.
4 Paa den tredie Dag da opløfte Abraham sine Øyen / oc saa Steden langt borte. 5 Da sagde Abraham til sine Drenge / Blifve j her for eder med Asenen / oc jeg oc Drengen ville gaae djd hen oc tilbede / oc vi ville komme til eder igien. 6 Oc Abraham tog Vede til Brændofferet / oc lagde paa Jsaac sin Søn / men hand tog Jlden oc Knifven i sin Haand : Oc de  ginge baade til sammen. 7 Da talde Jsaac til Abraham sin Fader / oc sagde : Min Fader / oc hand sagde / See (her er) jeg / min Søn : Oc hand sagde / See / Jld oc Ved / men hvor er Lammit til Brændofferet? 8 Oc Abraham sagde / Gud skal see sig (om) Lammit til Brændofferet / min Søn : Saa ginge de baade hen tilsammen.
9 Oc der de komme til den Sted / som Gud hafde sagt hannem / da bygde Abraham der et Alltere / oc lavede Vede : Oc bant Jsaac sin Søn / oc lagde hannem paa Allteret / ofven paa Veden: 10 Oc Abraham racte sin Haand ud / oc greb Knifven / ad slacte sin Søn. 11 Da raabte HErrens Engel af Himmelen til hannem / oc sagde / Abraham / Abraham : Oc hand sagde / Se (her er) jeg. 12 Oc hand sagde / Leg icke din Haand paa Drengen / oc giør hannem intet : Thi nu kiender jeg / ad du frycter Gud / oc hafver icke sparit din Søn den eeniste for mig. 13 Da opløfte Abraham sin Øyen / oc saa / oc see en Væder  der bag hengde i Busken ved sine Horn / oc Abraham gick oc tog Væderen / oc ofrede den til Brændoffer / i sin Søns sted. 14 Saa kaldede Abraham den Steds nafn / HErren skal see : Det som sigis paa denne Dag / Paa et Bierg ( som heder) HErren skal see.
15 Oc Guds Engel raabte til Abraham anden gang af Himmelen / 16 Oc sagde / Jeg hafver forit ved mig / siger HErren / ad fordi du giorde dette stycke / oc icke sparde din Søn den eeniste / 17 Ad jeg vil storligen velsigne dig / oc meget mangfoldiggiøre din Sæd / som Stierne paa Himmelen / oc som Sand er paa Hafvens bredde / oc din Sæd skal eje sine Fienders Port. 18 Oc udi din Sæd skulle alle Folck paa Jorden velsignes / fordi du lydde min røst. 19 Saa gick Abraham tilbage igien til sine Drenge / oc de giorde dem rede / oc fore tilsammen til Bersaba / oc Abraham booede i Bersaba.
20 Oc det skeede der efter / ad det blev Abraham forkyndet / saaledis / See / Milka hun hafver oc født din Broder Nahor Sønner : (som ere) 21 Uz hans Førstefødde / oc Bus hans Broder  oc Kemitel / Arams Fader / 22 Oc Ehesed / oc Hafo / oc Pildas / oc Jidlaph / oc Bethuel. 25 Men Bethuel aulede Rebecca : disse otte fødde Milka Nahor / Abrahams Broder. 24 Oc hans Medhustru oc hendis Nafn var Reuma / oc hun fødde ocsaa / Thebah oc Gaham / oc Thahas oc Maacha.

XXIII. Capitel.
OC Sara lefde hundrede oc siu oc tive Aar : disse vare Saræ Ljfs Aar. 2 Oc Sara døde i Chiriatharba / det er Hebron i Canaans Land: Da kom Abraham / ad sørge for Sara / oc ad begræde hende. 3 Siden stod Abraham op fra sin Dødis Ljg / oc talde til Hets Børn / oc sagde : 4 Jeg er en fremmed Mand / oc Jndvaanere hos eder / Gifver mig en Eyedom til en Begrafvelse hos eder / ad jeg kand begrafve min Døde for mig. 5 Da svarede Hets Børn Abraham  oc sagde til hannem : 6 Hør os / min Herre / du est en Guds Første iblant os / begraf din Døde i vore skiøniste Grafver. Jngen af os skal formeene dig din Graf / ad du ey maat jorde din Døde.
7 Da stod Abraham op / oc neyede sig for Folcket i Landet / for Hets Børn. 8 Oc talede med dem / oc sagd e/ Er det med eders gode Villie / ad jeg maa begrafve min Døde (som her ligger) for mig / da hører mig / oc beder for mig til Ephron Zoars Søn : 9 Ad hand vil unde mig den dobbelte Hule  som hand hafver i enden paa sin Agger : Hand unde mig den for fuld værd / iblant eder / til en Begrafvelsis Eyedom. 10 The Ephron boode iblant HEts Børn : Da svarede Ephron Hethiter Abraham / saa ad HEts Børn hørde der paa / for alle dem som ginge ud oc ind ad hans Stads port / oc sagde : 11 Ny / min HErre / (men) hør mig : Jeg gifver dig den Agger / oc Hulen som (er) der udi / jeg gifver dig den for mit Folckis Børns Øyen / jeg gifver dig den / begraf din Døde. 12 Da neyede Abraham sig for Folcket i Landet. 13 Oc talde med Ehpron / i Folckens paahør i Landet / oc sagde : Aleeniste om du (dog vilt) da kiere hør mig ( saa) gifver jeg dig Sølf for Aggeren / tag (det) af mig / oc jeg vil jorde min Døde der. Da svarde Ephron Abraham / oc sagde til hannem : 15 Min Herre / hør mig / den Jord er fire hundrede Seckel Sølf værd / imedlem mig oc dig / Hvad er det? Begraf ickun din Døde. 16 Oc Abraham lydde Ephron ad / oc Abraham veyde Ephron Pendinge til / som hand hafde sagt / i Hets Børns paahør / (som vare) fire hundrede Seckel Sølf / gengse kiøb. 17 Saa blev Ephrons Agger / i hvilcken den dobbelte Hule er / som er tvert ofver fra Mamre / Aggeren oc Hulen som er der udi / oc alle Træer / Abraham stadfæst til en Eyedom / som var paa Aggeren / som vare alle Aggerens Grendse runt omkring / 18 J Hets Børns Aasiun / for alle som ginge ind ad hans Stads Port. 19 Oc siden begrof Abraham Sara sin Hustru i den dobbelte Hule paa Aggeren / tvert ofver fra Mamre / det er Hebron / i Canaans Land. 20 Saa blev Aggeren oc Hulen der udi / stadfæst Abraham til en Begrafvelsis Eyedom / af Hets Børn.

XXIV. Capitel.
OC Abraham var gammel / vel ved Alder / oc HErren hafde velsigniet Abraham i alting. 2 Oc Abraham sagde til sin ældste Svend i sit Huus / som forstod alt hans Gods / Leg nu din Haand under min Lend. 3 Oc jeg vil lade dig svære mig ved HErren / Himmelens Gud oc Jordens Gud / ad du skalt icke tage min Søn en Hustru af de Cananiters Døttre / ibland hvilcke jeg boer : 4 Thi du skalt fare bort i min Faædrene Land / oc til min Slect / oc tage min Søn Jsaac en Hustru. 5 Oc Svenden sagde til hannem / Hvad / om Qvinden / maa skee / vil icke følge mig til dette Land / skal jeg da endelige føre din Søn djd hen igien til det Land / som du est kommen af? 6 Oc Abraham sagde til hannem / Forvar dig derfor / ad du icke fører min Søn djd. 7 HErren / Himmelens Gud / som tog mig fra min Faders Huus / oc fra mit Fædrene Land / Oc den som talde med mig / oc den som foor mig / oc sagde / Dette Land vil jeg gifve din Sæd : Hand skal sende sin Engel for dig / Ad du skalt der fra tage min Søn en Hustru. 8 Men vil Qvinden icke følge dig / da skalt du være frj for denne min Eed: Alleniste før min Søn icke der hen. 9 Da lagde Svenden sin Haand under Abrahams sin Herris Lend / oc soor hannem der paa.
10 Saa tog Svenden tj Kameele af sin Herris Kameele / oc foor bort / oc hafde allehonde af sin Herris Godz med sig / oc giorde sig rede / oc drog til Mesophotamiak til Nahors Stad. 11 Der lod hand Kameelene hvile dem / den for Staden / hos en Vand-Brønd / mod Aftens tjd / mod den Tjd som Qvindfolckene plejede ad gaa ud / der ad drage Vand. 12 Oc hand sagde HErre / min Herris Abrahams Gud / Lad det skee i Dag for mig / oc giør Miskundhed med min HErre Abrham. 13 See / Jeg staar hos denne Vandbrønd / oc Folckens Døttre af Staden komme hjd ud ad drage Vand. 14 Oc (naar det) skeer ad der kommer nu den Pige / til hvilcken jeg siger / Bøy nu din Krucke ned / oc lad mig dricke / oc hun siger / Drick / jeg vil end oc gifve dine Kameeler ad dricke / Ad hun er den / som du hafver forskickit til din Tienere Jsaac / ad jeg der paa kand kiende / ad der hafver giort Miskundhed med min Herre. 15 Oc det skeede / før hand hafde endit ad tale / See / da kom Rebecca ud / som var Bethuels Datter / hvilcken var Milkæ Nahors Abrahams Broders Hustruis Søn / oc hendis Krucke var paa hendis Axel: 16 Oc Pigen var meget deylig til a see / en Jomfru / oc ingen Mand hafde bekient hende : Oc hun gick hen ned til Brønden / oc fylte sin Krucke / oc gick op (igien.) 17 Da løb Abrahams Svend imod hende / oc sagde / Lad mig dricke nu lidet Vand af din Krucke. 18 Oc hun sagde / Druck min HErre / hun skynde sig / oc tog sin Krucke ned i sin Haand /oc gaf hannem ad dricke. 19 Der hun hafde gifvit hannem ad dricke / da sagde hun / Jeg vil oc drage til dine Kameeler / til de hafde alle drucket. 20 Oc hun skyndede sig / oc lod af sin Krucke i Truet oc løb endnu til Brønden ad drage / oc hun drog til alle hens Kameele. 21 Oc Manden undrede saare paa hende / oc taugde dog stille / indtil hand fick ad vide / om HErren hafde ladit hans reyse lyckis eller ey. 22 Oc det skeede / der hans kameele hafde alle drucket / tog hand et Guld Spand / som veyde en half Sekel / oc (sætte) to Armringe paa hendis Hænder / de veyede tj Gylden. 23 Oc sagde / Datter / hvem hør du til? Sjg mig nu det / monne der være rum i din Faders Huus / ad herberge os i Nat? 24 Oc hun sagde til hannem / Jeg er Bethuels Daatter / hvilcken er Milkæ Søn / som hun fødde Nahor. 25 Oc hun sagde til hannem / Der er baade Straa oc megit Foder hos os / oc end rum til herberge i Nat. 26 Oc Manden neyede sig / oc tilbad HErren: 27 Oc sagde : Lofvit være HErren / min Herris Abrahams Gud / som icke hafver forladit sin Miskundhed oc sin Sandhed mod min HErre : jeg er her / HErren hafver ført mig paa Veyen til min HErris Brødres huus. 28 Oc Pigen løb hiem / oc sagde alt dette i sin Moders huus.
29 Oc Rebecha hafde en Broder oc han nafn var Laban / oc Laban løb ud til Manden / til Brønden. 30 Oc det skeede / der hand saa Spannet oc ringene paa sin Systers Hænder / oc der hand hørde Rebeckæ sin Systers Ord / ad hun sagde / Saa hafver Manden sagt / da kom hand til Manden / oc see / hand stod hos kamelene hos Brønden. 31 Oc hand sagde / Gack ind / du HErrens Velsignede / Hvi staar du der ude? Thi jeg hafver beridt huset / oc rum til Kameelene. 32 Saa gick Manden i huset / oc tog af Kameelene / oc hand gaf (dem) Straa oc Foder til Kameelene / oc Vand til ad too hans Fødder / oc de Mænds Fødder / som var med hannem: 33 Oc der blef sæt Mad for hannem : Men hand sagde / Jeg vil icke æde / før jeg hafver udrettit mit ærinde : Oc hand sagde / Tal. 34 Oc hand sagde / Jeg er Abrahams Svend. 35 Oc HErren hafver velsignit min HErre meget / oc hand er blefven mæctig / oc hand hafver gifvit hannem Faar oc Fæ / oc Sølf oc Guld / oc Svenne oc Piger / oc Kameele oc Asne. 36 Oc Sara / min Herris Hustru / hafver født min HErre en Søn / efter hand var gammel : Oc den hafver hand gifvit alt det hand ever. 37 Oc min HErre hafver tagit en Eed af mig / oc sagde / Du skalt icke tage min Søn nogen hustru af Cananeernes Døttre / i hves Land jeg boer. 38 Men du befalt fare hen til min Faders huus / oc til min Slect / oc tage min Søn en Hustru. 39 Oc jeg sagde til min Herre / hvad om Qvinden vil icke følge mig? 40 Oc hand sagde til mig / HErren / fo rhvis Ansict jeg hafver vandrit / skal sende sin Engel med dig / oc gifve dig en lycksaling Reyse / ad du skalt tage min Søn en Hustru / af min Slect / oc af min Faders huus. 41 Saa skalt du være qvjt for min Eed / naar du kommer til min Slect : Oc om de ville icke gifve dig / saa est du min Eed qvjt. 42 Saa kom jeg i dag til Brønden / oc sagde / Herre / min Herris Abrahams Gud / hafver du nu gifvit mig Lycke paa denne Reyse / paa hvilcken jeg hafver vandrit : 43 See / da staar jeg her hos denne Vandbrønd : Oc (naar det) skeer her kommer nu en Jomfru ud ad drage (Vand/) oc jeg siger til hende / Gif mig nu lidt Vand ad dricke af din Krucke : 44 Oc hun siger til mig / Ja / druck du / oc jeg vil ocsaa drage til dine Kameele : Ad hun skal være den Qvinde / som HErren ahfver forskickit til min HErris Søn 45 Før end jeg hafde udtalit disse Ord i mit Hierte / See / da kom Rebecka hjd ud / oc hendis Krucke paa hendis Azel / oc gick hen ned til Brønden / oc drog (vand) op: Da sagde jeg til hende / Kiere gif mit ad dricke. 46 Saa skyndede hun sig / oc tog sin Krucke ned af sig / oc sagde / Drick / oc jeg vil ocsaa gifve dine Kameele ad dricke : Oc jeg drack / saa gaf hun oc Kameelene ad dricke. 47 Oc jeg spurde hende ad / oc sagde / Hvis Datter est du? Oc hun sagde / Jeg er Bethuels Datter / hvilcken er Nahors Søn / den Milca fødde hannem. Saa hengde jeg et Span paa hendis Ansict / oc Armringe paa hendis Hænder. 48 Oc jeg bøyede mig / oc tilbad for HErren / oc lofvede HErren / min Herris Abrahams Gud / som ledde mig paa den rette Vey / ad tage min Herris Broders Datter til hans Søn. 49 Oc nu / dersom J ville giøre Barmhiertighed oc Sandhed med min HErre / saa saiger mig det : Men dersom j ville icke saa siger mig det (oc: ) ad jeg kand vende mig til den høyre eller til den venstre Side.
50 Da svarede Laban oc Bethuel / oc de sagde /( Denne Handel er kommen af HErren : Vi kunde intet tale til dig / ont eller got. 51 See (der er) Rebecka for dig / Tag (hende) oc gack / ad hun blifver din HErris Søns Hustru / som HErren hafver sagt. 52 Oc der Abrahams Svend hørde deres Ord / da neyede hand sig ned for Jorden for HErren. 53 Oc Svenden tog Sølftøy oc Guldtøy / oc klæder / oc gaf Rebecka : Men hendis Broder oc hendis Moder gaf hand dyrebar skenck. 54 Saa aade de oc drucke / oc de Mænd som vare med hannem / oc blefve der om Natten : Oc de stode op om Morgenen / oc hand sagde / Lader mig fare hiem til min Herre. 55 Da sagde hendis Broder oc hendis Moder / Lad dog Pigen blifve der hos os nogle Dage eller tj / (i det mindste) siden maat du fare. 56 Oc hand sagde til dem / Holder mig icke op / thi HErren hafver gifvit mig en lycksaling Reyse / Lader mig fare / oc jeg vil vandre til min Herre. 57 Oc de sagde / Lader os kalde Pigen / oc spørge / hvad hun siger. 58 Saa kaldede de Rebecham / oc sgde til hende / Vilt du fare hen med denne Mand? Oc hun sagde / Jeg vil fare. 59 Saa lod de deres Søster Rebecham oc hendis Fostermoder  oc Abrahams Svend oc hans Mænd / fare. 60 Oc de vilsignede Rebecham / oc sagde til hende / Vor Syster / blif du til mange tusende maal tusende / oc din Sæd arfve sine Fienders port. 61 Saa stod Rebecka op / oc hendis Piger / oc de sætte sig paa Kameele / oc fore efter Manden : Saa annammede Svenden Rebeckam / oc foor bort.
62 Oc Jsaac kom flux gaaendis fra den Brønd ( somkaldis) den lefvendis / som seer mig : Thi hand boode i landet imod Synden. 63 Oc Jsaac var u dgangen ad giøre sin Bøn paa Marcken / imod Aften : Oc hand opløfte sine Øyen / oc saa / oc seer Kameele komme. 64 Oc Rebecka lette sine Øyen op / oc saa Jsaac / oc stigede hastig ned af Kameelen : 65 Oc sagde til Svenden / Hvo er den Mand som gaar paa Marcken mod os? Oc Svenden sagde / det er min Herre : Saa tog hun Klædet oc skiulte sig. 66 Oc Svenden fortalde Jsaac all Sagen som hand hafde bestillit. 67 Saa ledde Jsaac hende i sin Moders Saræ Bolig / oc tog Rebeccam / oc hu blef hans Hustru / oc hand elskte hende : Oc Jsaac trøstede sig efter sin Moder.

XXV.Capitel.
OC Abraham tog atter en Hustru / oc hendis nafn (var) Ketura. 2 Oc hun fødde hannem Siram oc Joksan / oc Medan oc Midian / oc Jisbak oc Sua. 3 Oc Joksan aulede Seba oc Dedan : Men Dedans børn vare de Assurier  oc Latusier oc Leumier. 4 Oc Midians Børn (vare) Epha / oc Epher / oc Hanock / oc Abida oc Eldaa : Disse ere alle Keturæ Børn. 5 Oc Abraham gaf Jsaac alt det hand eyede / 6 Men de Medhustruers Børn / som Abraham hafde / gaf Abraham skenck : Oc lod dem fare fra Jsaac til Søn / der hand endnu lefde / mod Østen til Østerland.
7 Oc denne er Abrahams Alder som hand lefde : Hundrede oc halfierdesindstive oc fem Aar. 8 Oc Abraham opgaf sin Aand / oc døde i en god Alderdom / gammel oc mæt : Oc blev samlit til sine Folck. 9 Oc Jsaac oc Jsamel hans Sønner / begrofve hannem i den dobbelte Hule / paa Ephrons / Zohars Hethiters Søns Agger / som ligger tvert ofver fra Mamre. 10 J den Agger som Abraham kiøbte af Hets Børn : Der blev Abraham begrafven / oc Sara hans Hustru. 11 Oc det skeede efter Abrahams Død / ad Gud velsignede Jsaac hans Søn : Oc Jsaac booede hos den Kilde / (som kaldis) den lefvendis / som seer mig.
12 Oc disse ere Jsmaels Abrahams Slecter / som Agar den Ægyptiske / Saræ Pige / fødde Abraham. 13 Oc disse ere Jsmaels Børns nafne / som deres Slecter ere næfnde efter : Jsmaels Førstefødde / Nebajoth / oc Keda / oc Adbeel / oc Mibsamm / 14 Oc Misma / oc Duma / oc Massa / 15 hadar / oc Thema / Jetur / Naphis / oc Kedma. 16 Disse ere Jsmaels Sønner / oc disse ere deres nafne udi deres Byer oc i deres Stæder / tolf Førster for deres Folck. 17 Oc denne er Jsmaels Alger / hundrede oc tredive oc siu Aar : Saa opgaf had sin Aand oc døde / oc blef samlet til sine Fock. 18 Oc de boede fra havila / ind til Sur / som er mod Ægypten / som mand far til Assurien : Hans Arfvedeel oc Lod falt hos alle hans brødre. 19 Oc disse ere Jsaacs / Abrahams Søns / Slecter : Abraham aulede Jsaac.
20 Jsaac var fyrretive Aar gammel / der hand tog Rebecka Bethuels den Syrers Datter af Padan i Syria / Laban den syrers Syster / sig til Hustru. 21 Oc Jsaac bad til HERren / paa sin Hustruis vegne / Thi hun var ufructsommelig : Oc HErren bøhørde hannem / oc rebecka / hans hustru / undfick. 22 Oc Børnene støttes tilhobe i hendis Ljf : Oc hun sagde / Er det saa / hvorfor (finder) jeg dette? Oc hun gick bort ad adspørge HErren. 23 Oc HErren sagde til hende / Der ere tvende Folck i dit Ljf / oc to honde Folck skulle stille sig af dit Ljf : Oc det eene Folck skal være sterckere end det andet Folck / oc den Ældre skal tiende den yngre. 24 Oc Dagene fuldkommedes ad hun skulde føde / oc see / der vare Tvillinge i hendis Ljf. 25 Oc den første kom frem / hand var gandske rød / som en laaden Kappe : Oc de kaldede hans nafn Esau. 26 Oc der efter kom hans Broder frem / oc hans Haand hafde sat paa Esaus Hæl / oc hand kaldede hans nafn Jacob : Oc Jsaac var tresindstive Aar gammel / der hand aulede dem. 27 Der Drengene blefve nu stoore / da blef Esau en forstandig Jegere oc en Bondemand: Men Jacob var en ræt from Mand / som boode i Pauluner. 28 Oc Jsaac hafde Esau kier / thi (hans) Jagt smagte hannem vel : Men Rebecka hafde Jacob kier. 29 Oc Jacob hafde redt en Ræt : Saa kom Esau af Marcken / oc hand var træt. 30 Oc Esau sagde til Jacob / Lad mig æde nu af det røde / dette røde / thi jeg er træt / der af kalded mand hans nafn Edom.
31 Da sagde Jacob / Sel mig i dag din Førstefødsel : 32 Oc Esau sagde / See / jeg gaar hen ad dø / hvad kand jeg giøre med den Førstefødsel? 33 Oc Jacob sagde / Saa svær mig i Dag / oc hand soor hannem : Oc saa solde hand Jacob sin Førstefødsel. 34 Da gaf Jacob Esau Brød / oc den Ræt som hand hafde redt af Kierne / Oc hand aad oc drac / oc stod op oc gick bort : Oc Esau foractede Førstefødselen.

XXVI. Capitel.
OC der var hunger i Landet / foruden den forige hunger som var i Abrahams Tjd : Saa drog Jsaac til Abimelech / Philisternes Konge i Gerar. 2 Da Aabenbaredis HErren for hannem / oc sagde / Drag icke ned i Ægypten / boo i Landet som jeg siger til dig. 3 Vær en Udlændig i dette Land / oc jeg vil være hos dig / oc velsigne dig / Thi dig oc din Sæd vil jeg gifve alle disse Lande / Oc stadfæste den Eed / som jeg hafver forit Abraham din Fader. 4 Oc vil formeere din Sæd / som Stierne paa himmelen / oc gifve din Sæd alle disse Lande : Oc i din Sæd skulle alle Folck paa Jorden velsignes. 5 Fordi / ad Abraham lydde min røst / oc bevarede det jeg vilde hafve bevarit / (som er) min Ræt / mine Bude / mine Skicke oc mine Love.
6 Oc de Mænd i samme sted /  spurde om hans Hustru / da sagde hand / Hun er min Syster / thi hand fryctede ad sige / Hun er min hustru / (tænckendis) Disse Jndbyggere tøre / maa skee / slaae mig ihel for Rebæcka skyld / thi hun var deylig til at see. 8 Oc der hand hafde nu bot der en tjd lang saa Abimelech / Hilisternes Konge / ud igiennem Vinduet / oc saa / (oc see) Jsaac legte med Rebecka sine Hustru. 9 Da kaldede Abimelech Jsaac / oc sagde / Sandeligen / see / hun der din hustru / Oc hvorlunde hafver du sagt / hun er min Syster? Oc Jsaac sagde til hannem / thi jeg tænckte / maa vel skee / jeg motte slais ihiel for hendis skyld. 10 Da sagde Abimelech / Hvi hafver du giort os dette? Det kunde snart skeet / ad een af Folcket hafde liggit hos din Hustru / saa hafde du ført synd ofver os. 11 Saa bød Abimelech alt Folcket / oc sagde / Hvo som rører ved denne Mand / oc hans Hustru / hand skal visseligen døø.
12 Oc Jsaac saade der i Landet / oc fick samme Aar hundrede foldt : Oc HErren velsignede hannem. 13 Oc Manden blev mæctig / oc tog til oc voxte / til hand blev saare mæctig. 14 Oc hand hafde Gods / oc hand eyede baade Faar oc Fæ / oc mange Tiunde : Derfor baare Philisterne afvind ved hannem. 15 Oc alle Brønde / som hans Fædres Tienere hafde grafvet / i Abrahams hans Faders tjd / den stoppede Philisterne / oc fyldede demm med Jord. 16 Oc Abimelech sagde til Jsaac / Drag fra os / thi du est blefven os for mæctig.
17 Saa drog Jsaac der fra / oc sætte sit Paulun i den dal Gerar / oc boode der. 18 Oc Jsaac lod igien opkaste de Vandbrønde / som de hafde grafvet i Abrahams hans Faders tjd / oc Philisterne hafde stoppet efter Abrahams Død : Oc hand gaf dem nafne efter de nafne som has Fader hafde kaldit dem. 19 Saa grofve Jsaacs Tienere i Dalen / oc funde der en springendis Vandskilde. 20 Men Hyrderne af Gerar kjfvede med Jsaacs Hyrder / oc sagde / Vandet hor os til: Saa kaldede hand den Brønds nafn / Esek / thi de kjfvede med hannem. 21 Saa gifve de en anden Brønd / oc de kjfvede oc for den : derfor kaldede hand den Sitna. 22 Da flycte han besværligen der fra / oc grof en anden Brønd / oc de kjfvede intet for den : Thi kaldede hand den Nehoboth / oc sagde / Nu hafver HErren gifvit os rum / oc vi ere voxne i Landet. 23 Oc hand reyste op / der fra / til Bersaba.
24 Oc HErren aabenbaredis for hannem samme Nat / oc sagde / Jeg er din Faders Abrahams Gud / Fryct icke / thi jeg er med dig / oc vil velsigne dig / oc formeere din Sæd / for min tieneris Abrahams skyld. 25 Saa bygde han der et Altere / oc paakaldede i HErrens Nafn / oc udslog der sit Paulun : Oc Jsaacs Tienere grofve der en Brønd.
26 Oc Abimelech foor til hannem af Gerar / oc Alusath hans Ven / oc Phichol hans Stridshøfvizmand. 27 Da sagde Jsaac til dem / Hvi komme j til mig? Hafve j mig ey for had / oc drefve mig fra eder? 28 Oc de svarede / vi see klarligen / ad HErren er med dig / derfor sagde vi / der være en Eed imedlem os / ja imedlem os oc dig / oc vi ville giøre et Forbund med dig: 29 Dersom du giør ont mod os / efter som vi hafve intet rørt dig / oc som vi hafve giort dig icke andet end got / oc vi lod dig fare i Fred : Du est nu HErrens Velsignede. 30 Saa giorde han dem et Giestebud / oc de aade oc drucke. 31 Oc stode tjlige op om Morgenen / oc besoofre dem den eene med den anden : Oc Jsaac ledsagede dem / oc de droge fra hannem i Fred. 32 Oc det skeede / paa den Dag komme Jsaac Tienere oc forkyndede hannem om den Brønds leilighed / som de hafde grafvit / oc sagde til hannem / Vi hafve fundet Vand. 33 Oc hand kaldede den Sibea : Der af er Stadens nafn Bersaba indtil denne Dag. 34 Oc Esau var fyrretive Aar gammel / oc tog en hustru (som heed) Judith / Beris HEthiters datter / oc Basmath / Elons Hetiters Datter. 35 Oc de vare Jsaac oc Rabechæ hierte sorrig.

XXVII. Capitel.
OC det hende sig / der Jsaac blef gammel / oc hans Øyen blefve mørcke / ad hand kunde icke see / da kaldede han sin ældste Søn Esau / oc sagde til hannem / Min Søn : Oc hand sagde til hannem / see (her er) jeg. 2 Oc hand sagde / See nu / jeg er blefven gammel / (oc) veed icke min døds Dag. 3 Saa tag dog nu dit redskab / dit Kaager oc din Bue / oc gack ud paa Marcken / oc fly mig noget Vildt. 4 Oc Reed mig god Mad / som jeg hafver lyst til / oc bær mig det ad jeg maa æde : Ad min Siel skal velsigne / dig før jeg døer.
5 Oc Rebecka hørde / der Jsaac talde til Esau sin Søn : Saa gick Esau paa Marcken / ad faa nogit Vildt ad bære hiem. 6 Da sagde Rebecka til Jacob sin Søn : See / Jeg hørde din Fader tale til Esau dit Broder / oc sige / 7 Hent mig noget Vildt / oc reed mig god Mad / ad jeg kand æde / oc velsigne dig for HErren / før end jeg døør. 8 Saa adlyd nu min Røst / min Søn / efter som jeg befaler dig . 9 Gac nu til Hiorden / oc hent mig der fra to gode Kid / ad jeg kand giorde din Fader en god Ræt af dem / som hand h afver lyst til. 10 Oc den skalt du bære ind til din Fader / ad hand skal æde der af / paa det ad hand skal velsigne dig før end hand døer. 11 Da sagde Jacob til Rebecka sin Moder / see / Esau min broder er en laaden Mand / oc jeg er en slæt Mand : 12 Maa vel skee / ad min Fader føler paa mig / oc jeg skal siunis for hannem som en Bedragere / oc føre  saa Forbandelse ofver mig / oc icke Velsignelse. 13 Da sagde hans Moder til hannem / Dit Forbandelse komme paa mig / min Søn : Lyd ickun paa min Røst / oc gack / hent mig (dem.) 14 Saa gick hand bort oc hente / oc baar sin Moder : Saa ridde hans Moder en god Ræt / som hans Fader hafde lyst til. 15 Oc Rebecka tog Esaus sin ældste Søns kostelige Klæder / som hun hafde i husit hos sig / oc iførde Jacob sin yngste Søn. 16 Men Skindene af de unge Kid / fick hun hannem om hans Hænder / oc der som hand var slæt paa halfven: 17 Oc gaf saa op den gode Ræt / oc Brød / som hun hafde tilridt / i Jacobs sin Søns haand. 18 Oc hand gick ind til sin Fader / oc sagde / Min Fader : Oc hand sagde / See (her er) jeg : Hvo est du / min Søn? 19 Oc Jacob sagde til sin Fader / Jeg Esau din førstefødde Søn / hafver giort / som du sagde til mig : Stat nu op / sid oc æd af min Vildbrad / paa det ad din Siæl skal velsigne mig. 20 Da sagde Jsaac til sin Søn / Hvorledis hafver dit  saa snart fundit (det) min Søn. Oc hand sagde : HErren din Gud skickede mig det til hænde. 21 Da sagde Jsaac til Jacob / Kom dog nær hjd / oc jeg vil føle paa dig / min Søn / om du est min Søn Esau eller ey. 22 Oc Jacob gick nær til sin Fader Jsaac / oc hand følte paa hannem / oc sagde : røsten (er) Jacobs Røst / Men hænderne (ere) Esaus hænder. 23 OC hand kiende hannem icke / thi hans hænder vare laadne / som Esaus hans Broders hænder : Saa velsignede han hannem. 24 Oc sagde / Est du den min Søn / Esau? Oc hand sagde / Jeg (er.) 25 Da sagde hand / Saa bær mig hjd / oc lad mig æde af min Søns Vildbrad / ad min Siel skal velsigne dig : Saa bar hand hannem det / oc hand aad / oc hand bar hannem Vjn / oc hand drack. 26 Oc Jsaac hans Fader sagde til hannem / Kom nær nu oc kys mig / min Søn. 27 Oc hand kom nær / oc kyste hannem : oc hand lucte Lucten af hans Klæder / oc velsignede hannem  oc sagde : See / Min Søns Luct / som Lucten af en marck / som HErren hafver velsignit. 28 Oc Gud gifve dig af Himmelens Dug / oc af Jordens Fedme / oc meget Korn oc Vjnmost. 29 Folckene skulle kiene dig / oc Folckene skulle falde dig til fode. Vær en Herre ofver dine Brødre / oc din Moders Sønner skulle falde dig til fode : Hvo som forbander dig / være forbandet / oc hvo som velsigner dig / vorde velsignet.
30 Oc det skeede / der Jsaac hafde nu fulendt ad velsigne Jacob / ja det skeede / der Jacob var neppeligen udgangen fra sin Fader Jsaac / da kom esau hans Broder af sin Jact : 31 Oc hand tilridde oc en nydelig Ræt / oc bar ind til sin Fader /oc sagde til sin Fader / Min Fader staa op oc æde af sin Søns Vildbrad / ad din Siel skal  velsigne mig. 32 Da sagde Jsaac hans Fader / Hvo est du? Oc hand sagde / Jeg er din søn / din Førstefødde / Esau. 33 Da forfærdedis Jsaac / met en stor forfærdelse / ofvermaade / oc sagde / Hvo? (oc) hvor (er) den som fick det Vildt oc frembaar til mig / oc jeg aad af alt / før du komst / oc jeg hafver velsignit hannem : Hand skal ocsaa være velsignet. 34 Der Esau hørde denne sin Faders Tale / da raabte han med stoor oc ofvermaade bitter Raab : Oc sagde til sin Fader / Velsigne mig / jeg er oc (din Søn) min Fader. 35 Hand sagde / Din Broder kom med list / oc fick din Velsignelse. 36 Da sagde han / Mod mand hafve derfor skal dit hans nafn Jacob / Thi hand hafver nu to gange skuffit mig : Min Førstefødsel hafver hand faait / oc see / nu fick hand min Velsignelse : Oc hand sagde / Hafver du icke bevarit mig en Velsignelse? 37 Oc Jsaac svarede / oc sagde til Esau / See / jeg hafver sæt hannem til en HErre ofver dig / oc giort alle hans Brødre / hannem til Tienere / oc forsørgit hannem med Korn oc Vjnmost : Hvad skal jeg dog nu giøre dig / min Søn? 38 Oc Esau sagde til sin Fader / Hafver du icke uden den eene Velsignelse / min Fader ? Velsign mig / jeg er ocsaa (din Søn/) min Fader : Oc Esau opløfte sin Røst / oc græd. 39 Da svarede Jsaac / hans Fader / oc sagde til hannem / See / din Bolig skal (velsignis) af Jordens Fedme / oc af Himmelns Dug her ofven ned. 40 Oc ved dit Sverd skal du lefve / oc tiene din Broder. Oc der skal skee / ad naar du faar Herredom / da skalt du bryde hans Aag af din Hals.
41 Oc Esau var Jacob hadsk / for den Velsignelse skyld / som hans Fader hafde velsignit hannem med : Oc Esau sagde i sit Hierte / Det kommer snart / ad vi skulle sørge for min Fader / daa vil jeg slaa Jacob min Broder ihiel. 42 Oc det blev Rebecka tilkiende gifvit / om Esau hendis ældste Søns Ord / Thi sende hun hen / oc lod kalde Jacob sin yngste Søn til sig / oc sagde til hannem / See / Esau din Broder trøster sig ofver dig / ad hand vil slaa dig ihiel. 43 Oc nu / Min Søn / hør min Røst / oc stat op  fly hen til Laban min Broder / i Haran. 44 Oc blif hos hannem en tjd lang / indtil din Broders hastighed vendis / 45 Jandtil den Broders Vrede vendis fra dig / oc hand forglemmer det nu hafver giort hannem : Saa vil jeg sende bud / oc hente dig der fra :  Hvi skulde jeg berøfvis ocsaa eder baade paa en dag? 46 Oc Rebecka sagde til Jsaac / Mig fortyder ad lefve / for Hets Døttres skyld : Om Jacob tog sig en hustru af Hets Døttre / som de af dette Lands Døttre / hvor efter vilde jeg lefve?

XXVIII. Capitel.
OC Jsaac kaldede ad Jacob / oc velsignede hannem / oc bød hannem / oc sagde til hannem / Du skalt icke tage Hustru af Canaans Døttre: 2 (Men) stat op / far til Padan i Syrien / til Beihuset / din Moder Faders Huus / oc tag dig deden en Hustru / af Labans din Moder Broders Døtrre. 3 Oc den Allmæctigste Gud velsigne dig / oc giøre dig fructbar / oc formeere dig / ad du skalt blifve til en stor hob Folck: 4 Oc hand gifve dig Abrahams Velsignelse / dig oc din Sæd med dig / ad du kand arfve det Land / som du est fremmed udi / hvilcket Gud gaf Abraham. 5 Saa sende Jsaac Jacob hen / oc hand foor til Padan i Syrien til Laban Bethuels den Syrers Søn / Rebeckæ Broder / som var Jacobs og Esaus Moder.
6 Oc Esua saa / Aad Jsaac hafde velsignit Jacob / oc sendt hannem til Padan i Syrien / ad tage sig deden en Hustru / der hand velsignede hannem / oc hafde budit hannem / oc sagt / Du skalt icke tage en Hustru af Canaans Døttre: 7 Oc Jacob var sin Fader oc sin Moder lydig / oc foor bort til Padan i Syria. 8 Oc Esau saa / ad Canaans Døttre behagede icke Jsaac sin Fader : 9 Saa gick Esau bort til Jsmael / oc tog Mathalath Jsmaels Abrahams Søns datter / Nebaioths Sysster /foruden sin (forrige) Hustruer / sig til Hustru.
10 Oc Jacob foor fra Bersaba / oc reyste til Haran : 11 Oc kom til en sted / oc blev der om Natten / thi Solen var nedgangen : Oc hand tog af Steenen paa samme sted  / oc lagde under sit Hofved / oc lagde sig paa den sted. 12 Oc hand drømt e7 oc see / en Stige var oprist paa Jorden / oc et øfverste der af naade til Himmelen : Oc see / Guds eEngle stigede op oc ned der paa. 13 Oc see / HErren stod der ofven paa / oc sagde / Jeg er HErren din Faders Abrahams Gud / oc jsaacs Gud : Dette Land som du ligger paa / det vil jeg gifve dig / oc din Sæd. 14 Oc din Sæd skal blifve som Støf paa Jorden / oc du skalt udbredis mod Vester oc mod Øster / oc mod Norden oc mod Synder : oc i dag oc din Sæd skulle alle Slecter paa Jorden velsignes. 15 Oc see / jeg er med dig / oc vil bevare dig hvort du far / oc jeg vil føre dig til dette Land igien : Thi jeg vil icke forlade dig / før jeg hafver fuldkommit det jeg hafver sagt dig.
16 Oc Jacob opvognede af sin søfn / oc sgde / Sandeligen / HErren er paa denne sted / oc jeg vidste det icke. 17 Oc hand fryctede / oc sagde / hvor forskræckelig er denne sted : Her er icke andet end Guds Huus / oc her er Himmelens Port . 18 Oc Jacob stod Aarle op om Morgenen / oc tog den Steen / som hand hafde lagt under sit Hofved / oc opreiste den til et Kiendemercke / oc lod Olie ofen paa den. 19 Oc kaldee samme sted BethEl : Oc elers var Luz Stadens nafn tilforn. 20 Oc Jacob giorde et Løfte / oc sagde / om Gud bliver med mig / oc  beskærmer mig paa denne Vey / som jeg nu reyser oc gifver mig Brød ad æde / oc Klæder ad drage udi : 21 Oc jeg kommer hiem igien til min Faders Huus med Fred / Da skal HErren være mig en Gud : 22 Oc denne Steen / som jeg hafver her oprist til et Kiendemercke / skal vorde Guds Huus : Oc jeg vil visseligen fortiende dig alt det du gifver mig.

XXIX. Capitel.
OC Jacob reyste fort / oc gick hen idet Folckets Land / som laa i Øster. 2 Oc hand saa / oc see / der var en Brønd paa Marcken : Oc see / der var etre Faare Hiorde / som laae hos den / thi de pleyede ad vende Hiordene af Brønden : Oc der (laa) en stor steen ofver hullet paa Brønden. 3 Oc de pleyede ad sancke alle Hiorde djd / oc veltete saa Steenen af Brønden / oc vandede Faarene : oc de lagde Steenen igien ofver Hullit af Brønden / i sin sted. 4 Oc Jacob sagde til dem / Mine Brødre / hveden (ere) J? Oc de sagde / af Haran (ere) vi. 5 Oc hand sagde til dem / Kiende J icke Laban Nahors Søn? Oc de sagde / Vi kiende (hannem) vel. 6 Oc hand sagde til dem / Gaar det hannem vel? Oc de sagde / Vel : Oc see / Rachel hans Daatter kommer (der) med Faarene. 7 Da sagde hand / See / det er endnu høyt paa Dagen / det er icke endnu hjd ad samle Qvægit : Vander Faarene / oc gaar hen / vocter (dem.) 8 Oc de sagde / Vi kunde icke før end alle Hiorde komme tilhobe / oc de kunde da velte Steene af hullet paa Brønden / oc vi kunde vande Faarene. 9 Men hand saa talede med dem / kom Rachel med Faarene / som var hendis Faders : Thi hun voctede. 10 Oc det skeede / der Jacob saa Rachel / sin Moders Broders Labans Datter / oc Labans hans Moder broders Faar / Gick Jacob til / oc velte Steen af hullit paa Brønden / 11 Oc vandede Labans sin Moder Broders Faar. Oc Jacob kyste Rachel / oc opløfte sin røst oc Græd. 12 Oc Jacob sagde Rachel / ad han var hendis Faders Broder / oc ad han (var) Rebechkæ Søn : Saa løb un oc forkyndede sin Fader (det.)
13 Oc det skeede / der Laban hørde rycte om Jacob hans Systersøn Y/ da løb hand ud omod hannem / oc tog hannem i Favn oc kyste hannem / oc følgede hannem ind i sit Huus : Da fortalde hand Laban alle disse Sager. 14 Da sagde Laban til hannem / Sandeligen / du est min Veen oc mit Kiød. Oc hand blef hos hannem en Maanets tjd : 15 Oc Laban sagde til Jacob / Est du icke min Broder /oc skulde du kiende mig for intet ? Sjg mig / hvad din Løn skal være? 16 Oc Laban hafde to Døttre : Den ælstis nafn var Lea / oc den yngstis nafn Rachel. 17 Oc Lea hafde ømme Øyen : Men Rachel var skøn paa Personen / oc deylig til ad see. 18 Oc Jacob fick kierlighed til Rachel / oc sagde : Jeg vil tiene dig i siu Aar for Rachel din yngste Datter 19 Oc Laban sagde / Det er bedre / ad jeg gifver dig hende / ejd jeg gifver hende en anden Mand : blif hos mig. 20 Saa tiente Jacob for Rachel i siun Aar : Oc de siuntis hannem ad være faa Dage / for hand hafde Kierlighed til hende. 28 Oc Jacob sagde til Laban / Gif (mig) min Hustru : Thi i min tjd er fuldkommen / oc jeg vil gaa ind til hende. 22 Saa bød Laban alle Mænd i den Sted tilsammen / oc giorde et Giestebud. 23 Oc det skede om Aftenen / ad Laban tog Lea sin Datter / oc ledde hende ind til hannem : Oc hand gick ind til hende. 24 Oc Laban gf hende Silpa sin Tienisteipige / Lea (siger jeg) sin Datter til Pige. 25 Oc det skeede om Morgenen / oc see / det var Lea : Oc hand sagde til Laban / Hvi giorde du saa imod mig? Hafver jeg ey tient hos dig for Rachel? Oc hvi hafver du bedragit mig? 26 Oc Laban sagde / Mand giør icke saa i vort Land / ad mand udgifver den yngste for den ældste. 27 Holt Ugen ud med denne : Saaa ville vi oc gifve dig denne / for den Tiniste som du skalt hos mig endnu siu andre Aar. 28 Oc Jacob giorde saa / oc holt den Uge ud : Saa gaf hand hannem Rachel sin Datter til Hustru. 29 Oc Laban gaf Rachel sin Datter / Bilha sin Tienistepige / hende til Tienistepige. 30 Saa gick hand oc ind til Rachel / oc gafde oc Rachel kiere end Lea : Oc tiente hos hannem endnu siu Andre Aar. 31 Der HErren saa / ad Lea var foractet / da giorde hand hende Fructsommelig: Oc Rachel (var) ufructsommelig. 32 Oc Lea undfangede / oc fødde en Søn / oc hun kaldede hans nafn Ruben : Thi hun sagde / HErren hafver seet paa min ælendighed : Thi nu skal min Mand elske mig. 33 Oc hun undgangede endnu / oc fødde en Søn / oc sagde / Fordi HErren hafver hørt / ad jeg var forsmaat / da hafver hand gifvit mig ocsaa denne: Saa kalde hun hans nafn Simeon. 34 Oc hun undgangede endnu / oc fødde en Søn / oc sagde : Nu denne sinde skal min Mand føye sig til mig / Thi jeg hafver født hannem tre Sønner : Derfor kaldede hun hans nafn Levi. 35 Oc hun undgangede endnu / oc fødde en Søn / oc sagde / Denne sinde vil jeg bekiende HErren : Derfor kaldede hun hans nafn Juda : Saa holt hun op ad føde.

XXX. Capitel.
OC Rachel saa / ad hun icke fødde Jacob (Børn/) da baar Rachel Afvind ved sin syster : Oc sagde til Jacob / Fly mig Børn / oc giør du det icke / da døer jeg visseligen. 2 Oc Jacob blef saare ved paa Rachel / oc sagde / mon jeg være i Guds sted / som formeener dig Ljfsens Fruct? 3 Da sagde hun / See / der er min Pige Bilha / gack ind til hende : Ad hun maa føde ofver mine Knæ / ad jeg kand ocsaa blifve opbygt af hende. 4 Saa gaf hun hannem Bilha sin Pige til Hustru : oc Jacob gick ind til hende. 7 Oc Bilha undgangede / oc fødde Jacob en Søn. 6 Da sagde Rachel / HErren hafver dømt mig / oc bønhørt ocaa min Røst / oc gifvit mig en Søn : Derfor kaldede hun hans nafn Dan. 7 Oc hun undgangede endnu oc Bilha / Rachels Pige / fødde Jacob den anden Søn. 8 Da sagde Rachel / Jeg hafver kampit en megit stoor Kampe med min syster : Jeg gaar (hende) end ofver: oc hun kadede hans nafn Naphtali.
9 Oc Lea saa / ad un hafde huldit op ad føde / oc hun tog Silpa sin Pige / oc gaf Jacob hende til Hustru. 10 Oc Silpa / Lea Tienisteipge / fødde Jacob en Søn. 11 Da sagde Lea / (Her) Kommer en Hær : oc hun kaldede hans nafn Gad. 12 Siden fødde Silpa / Lea Tienistepige / Jacob en anden Søn. 13 Da sagde Lea / Min Lycksalinghed / thi Døttre hafve prjset mig salig : Oc hun kaldede hans nafn Aser.
14 Oc Ruben gick ud der mand høstede Hved  oc fant Dudaim Paa Marcken / od b ar dem hiem til Lea sin Moder : Da sagde Rachel til Lea / Kiere / gif mig af din Søns Dudaim. 15 Oc hun sagde til hende / Er det en ringe Ting / ad du hafver tagit min Mand / oc du vilt nu ocsaa tage min Søns Dudaim? Oc Rachel sagde / Nuvel / Lad hannem sofve hos dig i nat for din Søns Dudadim. 16 Der nu Jacob kom hiem af Marcken om Aftenen / da gick Lea ud mod hannem / oc sagde / Du skalt gaa ind til mig / thi jeg hafver kiøbt dig for min Søns Dudaim : Saa sof hand hos hend eden Nat. 17 Oc Gud hørde Leam / oc hun undfangede / oc fødde Jacob den femte Søn. 18 Oc Lea sagde / Gud hafver givit mig Løn / for jeg gaf min Mand min Tienistepige : Oc hun kadede hans nafn Jsaschar. 19 Oc Lea undfangede endnu / oc fødd Jacob den siette Søn: 20 oc Lea sagde / Gud hafver gifvit mig en god Gafve / denne gang skal min Mand boo hos mig / thi jeg hafver føde hannem sex Sønner : Oc hun kaldede hans nafn Sebulon. 21 Oc siden fødde hun en Datter : oc kaldede hendis nafn Dina.
22 Oc HErren ihukom Rachel / oc HErren bønhørde hende / oc giorde hende fructsommelig. 23 Oc hun undgangede oc fødde en søn : oc sagde / gud hafver borttaagit min Forsmædelse. 24 Saa kaldede hun hans nafn Joseph / oc sagde : HErren tillegge mig en anden Søn. 25 Oc det skeede / der Rachel hafde fød Joseph / sagde Jacob til Laban / Lad mig fare / oc jeg vil reyse til min sted oc til it Land. 26 Gif (mig) mine Hustruer oc mine Børn / for hvilcke jeg hafver tient dig / oc  jeg vil vandre : Thi du veedst min Tieniste / som jeg hafver tient dig. 27 Da sagde Laban til hannem / dersom jeg hafver fundit Naade for dine Øyen / da (blef hos mig: ) Jeg hafver forfarit / ad HErren hafver velsignit mig for din skyld / 28 Oc hand sagde : Næfn din Løn fo rmig / oc (det) vil jeg gifve (dig.) 29 Oc hand sagde til hannem / Du veedst / ad jeg hafver tient dig / oc hvad Formue du hafver hast hos mig. 30 Thi du hafde lidet før  jeg kom hjd / men nu er det mangfoldigen udbredt / oc HErren hafver velsignet dig siden jeg kom hjd : Oc nu / naar skal jeg giøre noget for mig self? 31 Oc hand sagde / Hvad skal jeg gifve dig? Oc Jacob sagde / Du skalt icke gifve mig noget : (Men) vilt du giøre mig dette / da vil jeg fremdeelis føde (ja) vocte dine Faar? 32 Jeg vil i Dag gaa igiennem all din Hiord / oc skille der fra alle spættede oc spraglede Faar / oc alle sorte Faar iblant Lammene / oc de spraglede oc spættede iblant Gedder: Oc det skal være min Løn. 33 Saa skal min Retfærdighed vidne for mig i Dag / naar det kommer til min Løn for dig : Saa / ad hvad som icke er spettet oc spraglet iblant Gedderne / oc sort iblant Lammene / det skal være Tyfstaalet hos mig. 34 Da sagde Laban / See / Det maa vel være som du hafver sagt. 35 Oc samme dag skilde hand alle brogede oc spraglede Bucke / oc alle spættede oc spraglede Gedder / ihvor der ickkunv ar noget hvit paa / oc alt det der var stort iblant Lammene / oc gaf (det) i sine Børns Hænder. 36 Oc giorde tre Dages Reyse imedlem sig oc Jacob : Oc Jacob voctede Labans Hiord som ofverblefve.
37 Oc Jacob tog sig Kippe af grønt Popeltræ / oc Hasle / oc Castanie / oc skavede hvide strigge paa Barcken paa dem / 38 Saa det hvide blev bart paa Kippene / oc lagde saa Kieppene / som hand hafde skavit / i Vandtruene : Dersom Qveget kom ad dricke tvert imod Qveget / oc de undfangede der de komme ad dricke. 39 Oc saa undfick Qveget hos Kieppene / oc fødde brogede / spættede oc spraglede. 40 Saa lod Jacob skille Lammene ad / oc skicke Qveget mod det brogede oc alt det soorte iblant Labans Qveg : Oc giorde sig Hiord for sig self alleene / oc dem lod hand icke komme til Labans Hiord. 41 Men der den tjdelige Qvegs løb var / da lagde Jacob Kieppene for Qvegets Øyen i renderne / ad de skulde undgange hos Kieppene. 42 Men for dem som løbbe silde paa Aaret / af Qveget / lagde hand dem icke : Saa blefvede sildefødde Labans / oc de tjdeligfødde Jacobs. 43 Der af blef Manden ofvermaade rjg / ad hand hafde megit Qveg / oc Piger oc Svenne / oc Kamele oc Asne.

XXXI. Capitel.
OC hand hørde Labans Børns Ord / som sagde / Jacob hafver tagit alt vor Faders Gods : Oc af vor Faders Gods faait saadan Rjgdom. 2 Oc Jacob saa Labans Ansict / oc see / det var icke imod hannem / som tilforn. 3 Da sagde HErren til Jacob / Far tilbage igien til dine Fædres Land / oc til din Slect / oc jeg vil være med dig. 4 Da sendte Jacob Bud hen / oc lod kalde Rachel oc Leam ud paa Marcken til sit Qveg: 5 Oc sagde til dem / Jeg seer eders Faders Ansict / ad det er icke imod mig / som tilforn : Men min Faders Gud hafver værit med mig. 6 Oc J vide self / ad jeg hafver tient eders Fader / af all min Mact : 7 Oc hand hafver dragit mig / oc forvent min Løn tjt : Men Gud hafver icke tilstedt hannem / ad giøre mig ont. 8 Naar hand sa sagde / de spættede skulle være din Løn / saa fødde Qveget spættede : Oc om hand sagde saaa / de brogede skulle være din Løn / da fødde all Hiorden brogede. 9 Oc Gud hafver borttagit eders Faders Gods / oc gifvit mig. 10 Oc det skeede / naar tjden kom / ad Qveget skulde løbe / løfte jeg mine Øyen op / oc saa i Drømme / oc see / Bucke sprunge paa de brogede / spættede oc haglede Qveg. 11 Oc Guds Engel sagde til mig i Drømmen / Jacob : Oc jeg svarede / See (her er ) jeg. 12 Oc hand sagde / Lad nu op din Øyen / oc see / ad alle Bucke springe paa det brogede / spættede oc haglede Qveg. Thi jeg hafver seet alt det Laban gior dig. 13 Jeg er den Gud (i) BethEl / der som du salvede det Kiendemercke / der som  du giorde mig løfte: Giør dig nu rede / far af dette Land / oc vandre igien til din Slectis land. 14 Da svarede Rachel oc Lea / oc sagde til hannem / Hafve vi endnu deel oc Arf i vor Faders Huus? 15 Ere vi icke regnede for hannem som Fremmede? Thi hand hafver soldt os: Oc jo fortærit vor værd. 16 Derfor / all den Rjgdom som Gud hafver tagit fra vor Fader / den hør os til oc vore Børn : Oc giør nu alt det som Gud hafver sagt til dig. 
17 Saa giorde Jacob sig rede / oc satte sine Børn oc sine Hustruer paa Kameeler. 18 Oc bortførde alt sit Fæ / oc all sin Formue / som hand hafde hværfvit / det Gods hand ayede / som hand hafde bekommit (i Padan i Syria/) ad komme til Jsaac sin Fader i Canaans Land. 19 (Oc Laban var gangen bort ad klippe sine Faar) oc Rachel stal sin Faders Afguders Billeder. 20 Saa skal Jacob Laban den Syrers Hierte / i det ad hand icke gaf hannem tilkiende / ad hand flydde. 21 Saa flydde hand bort oc alt det hand hafde / oc giorde sig rede / oc foor ofver FLoden / oc drog ret imod det Bierg Gilead. 22 Oc paa den tredie Dag blev det Laban tilkende gifvit / ad Jacob flydde. 23 Saa tog hand sine Brødre til sig / oc forfulde hannem siu Dages reyse / oc naade hannem paa det Bierg Gilead. 24 Men Gud kom til Laban den Syrer / i en Drøm / om Natten / oc sagde til hannem / Forvar dig / ad du ey / maa skee / taler med Jacob enten got eller ont. 25 Oc Laban kom nær til Jacob : Oc Jacob hafde slagit sit Paulun paa Bierget / oc Laban med sine Brødre sloge sit Pauluun oc paa det Bierg Gielad. 26 Da sagde Laban til Jacob / Hvad hafver du giort ad du hafver slaalit mit Hierte / oc bortført mine Døttre / lige som (de hafde været) fangne ved Sverd? 27 Hvi flydde du saa hemmeligen / oc hafver staalit (dig fra) mig / oc hafver icke gifvit mig det tilkiende / oc jeg vilde følget dig med Glæde / oc med Sang / Med Tromme oc med Cither? 28 Oc du hafver icke ladit mig kysse mine Søtter oc min Døttre / Nu / du hafver giort daarligen. 29 Oc jeg hafde vel saa megen Mact i min Haand / ad jeg kunde giore ont ved eder : Men eders Faders Gud / talte til mig forgangen Nat / sigendis / Forvar dig / ad tale med Jacob ente got eller ont.
30 Oc efterdi du vilde nu endeligen vandre / efterdi du lengdis saa saare til din Faders huus / hvi hafver du staalet mine Guder? 31 Oc Jacob svarede / oc sagde til Laban / thi jeg frycte mig / oc tænckte / ad du / maa skee / skulde tage dine Døttre fra mig. 32 Men hos hvilcken du finder dine Guder / den skal icke lefve for vore Brødre / Kiendis ved det dig tilhører hos mig / oc tag dit det (Men Jacob vidste icke / ad Rachel hafde staalit dem.) 33 Da gick Laban indi Jacobs Pauluun / oc i Leæ Pauluun / oc i bade Tienistiqvinders Pauluun / oc fant icke : Saa gick hand af Leæ Pauluun / oc kom i Rachels Pauluun : 34 Men Rachel hafde tagit de Afgurder Billeder / oc lagt dem under Kameelens Klofve / oc sag paa dem. : Oc Laban randsagde det gandske Pauluun / oc fant icke. 35 Da sagde hun til sin Fader / Min Herre / vær icke vred / thi jeg  kand icke staa op mod dig / fordi det gaar mig efter Qvenders sedvane : Saa leete hand / oc fant icke de Afguders Billeder. 36 Da blev Jacob vred / oc skændte paa Laban / oc Jacob svarede oc sagde til Laban / Hvad er min Misgierning / hvad er min synd / ad du est saa gram efter mig? 37 Efterdi du hafver randsagit all mit Tøy / hvad hafver du her fundit af alt dit husis Tøy? Leg (det) her ned / for mine Brødre oc dine Brødre / ad de dømme imedlem os to. 38 Jeg hafver værit hos dig i tive Aar / oc dine Faar oc dine Gedder hafver icke haft Misbyrd : Oc Vædderne af dit Qveg hafver jeg icke ædit. 39 Hvad som var refvit / hafvre jeg icke baarit til dig / jeg betalde det / du udkræfde det af min Haand : hvad heller det blev staalit om Dagen eller om natten. 40 Om Dagen skeede det mig / ad heeden fortærede mig / oc Kild om Natten / oc der kom tjt icke søfn i mine Øyen. 41 Saa hafver jeg i disse tive Aar tient i dit huus / fiorten Aar for dine tvende Døttre / oc sex Aaar for dit Qveg : oc du hafver forvendt min Løn tjt.
42 Hafde icke min Faders Gud / Abrahams Gud / oc Jsaacs rædzel / værit paa min side / da hafde u ladit mig farit tomhændet fra dig : Gud hafver seet min ælendighed / oc mit Hænders møye / oc hand truede dig forgangen Nat.
43 Laban svarede oc sagde til Jacob / De Døttre ere min Døttre / oc de Sønner ere mine Sønner /oc det Qveg er mit Qveg / oc alt det du seer / er mit : Hvad kand jeg giøre disse mine Døtre i Dag / eller deres Sønner som de hafve født? 44 Saa kom nu / lad os giøre en Pact / jeg oc du / oc det skal være til et Vidnisbyrd imedlem mig oc imedlem dig. 45 Da tog Jacob en Steen / oc reiste den op til det Kiendemercke : 46 Oc Jacob sagde til sine Brødre / Sancker Steen. Oc de toge Steene / oc giorde en hob : Oc de aade der paa hoben. 47 Oc Laban kaldede den Jegar Saadutha / men Jacob kaldede den Gilead. 48 Da sagde Laban / denne Steenhob skal være et Vidnisbyrd i Dag imedlem mig oc imedlem dig : Derfor kaldede hand dens nafn Gilead : Oc Mizpah : 49 Thi hand sagde / HErren skal see til imedlem mig oc imedlem dig / thi vi komme hver andre aff siune. 50 Oc du giør mine Døttre fortrød / oc tager Hustruer foruden mine Døttre : Her er icke et Menniske hos os / See / Gud er Vidne Imedlem mig oc imedlem dig . 51 Oc Laban sagde til Jacob / See / det er den Steenhob / oc see / det er det Kiendemercke / som jeg hafver opreist imedlem mig oc imedlem dig : 52 Den samme Steen hob skal være Vidnisbyrd /oc det Kiendemercke skal være Vidnisbyrd / ad jeg skal icke fare til dig ofver denne Steenhob /oc du skalt icke fare til mig ofver denne Steenhob oc dette Kiendemercke / til onde. 53 Abrahams Gud / oc nahors Gud / deres Fædres Gud / skal dømme imedlem os : Oc Jacob soor ved sin Faders Jsaacs rædsel. 54 Oc Jacob ofrede Offer paa Bierget / oc bad sine Brødre til maaltid : Oc de aade / oc blefve paa Bierget om Natten. 55 Oc Jacob ofrede Offer paa Bierget / oc bad sine Brødre til Maaltid : Oc de aade / oc blefve paa Bierget om Natten. 55 Men om Morgenen stod Laban aarle op / oc kyste sine Sønner oc sine Døttre / oc velsignede dem : Oc drog hen / saa kom Laban tilbage til sin sted.

XXXII. Capitel.
OC Jacob foor sin Vey / oc Gud Engle møtte hannem. 2 Oc der Jacob saa dem / sagde han / Denne er Guds Hær : Oc kaldede den samme Steds nafn / Mahanaim. 3 Oc Jacob sende Bud hen for sig / til Esau sin Broder / til det Land Seir / udi Edoms Land: 4 Oc befool dem / oc sagde / Saa skulle J sige til min Herre / til Esau : Saa siger din Tienere Jacob / Jeg hafver værit fremmed hos Laban / oc dvellit der indtil nu 5 Oc hafver faait Øxen oc Asne / Qveg / oc Svenne oc Tienistepiger / oc jeg hafver udsendt / ad gifve min Herre tilkiende / ad finde Naade for dine Øyen. 6 Oc Budene komme igien til Jacob / oc sagde / Vi komme til din Broder til Esau / oc hand drager ocsaa imod dig / oc fire hundrede Mænd med hannem. 7 Da fryctede Jacob saare / oc hand blev bange / saa skilde hand Folcket ad / som car hos hannem / oc Qveget / oc Øxne / oc Cameelen / i to Hær / 8 Oc sagde / Dersom Esau kommer til dene ene Hær /oc slaar den / da kand den Hær som blef til ofver /nedkomme. 9 Oc Jacob sagde / Min Faders Abrahams Gud / oc min Faders Jsacs Gud / Herre / som sagde til mig / Drag igien i dit Land / oc til din Slect / oc jeg vil giøre vel mod dig. 10 Jeg er ringer end alle de Miskundheder / oc end all den Trofasthed / som du hafver giort mod din Tiener / Thi med min Staf gick jeg ofver denne Jordan / oc nu er eg vorden til to Hær. 11 Frj mig nu fra min Broders haand / fra Esaus Haand : Thi jeg frycter mig for hannemm / ad  hand skal / maa skee / kiomme oc slaa mig / Mordere med Børnene. 12 Oc du hafver sagt / Jeg vil giøre megit vel mod dig / oc giøre din Sæd som Sanden i hafvit / hvilcken icke kand tællis for mangfoldighed.
13 Saa blef hand der den Nat / oc tog af det hand hafde ved haanden / ad skenckte sin Broder Esau. 14 To hundrede Gedder /c tive Bucke / to hundrede Faar / oc tive Vædre : 15 Cameele som gafve ad dje / oc deres Føll / tredive / Køer fyrretive / oc Øxen tj / Asender tive oc tj Føll. 16 Oc antvordede dem under sine Tieneres Haand / hver Hiord særdelis : Oc sagde til sine Tienere / Gaar for mig hen / oc giører rum imedlem hver Hiord. 17 Saa befool hand den første / oc sagde : Naar Esau min Broder møder dig / oc spør dig ad oc siger / Hvem hører du til / oc hvort vilt du reyse hen / oc hvem hører det til som (drifvis) for dig? 18 Da skalt du sige/ Det (hører) din Tiener Jacob til / det er en Skenck / sendt til min HErre / til Esau : Oc see / hand kommer ocsaa efter os. 19 Oc hand befool den anden lige saa / oc den tredie / oc alle dem som følgende Hiorde / oc sagde / Saaledis skulle J sige til Esau / naar j see hannem / 20 Oc siger ocsaa / See / din tienere Jacob (er) bag os: Thi hand tænckte ( jeg vil stille hannem tilfreds med den Skenck / som gaar her for mig / oc siden vil jeg see hans Ansict / kand skee / hand annammer mig venligen. 21 Saa ginge da Gafver for hannem : Men hand blef den samme Nat hos hoben. 22 Oc stod op i samme Nat / oc tog sine to Hustruer / oc de to sine Tienisteqvinder / oc sine ellefve Børn / oc gick ofver det Vad Jaboc : 23 Oc tog dem / oc lod dem drage ofver Becken / oc lod det komme ofver som hand hafde.
24 Oc Jacob blef self tilbage elleene : Oc der brøds en med hannem indtil det dagdis. 25 Oc der hand saa / ad han kunde icke overvinde hannem / rørde hand saa hart ved hans Hofteskaale / ad Jacobs Hofteskaale gick af Led / i det hand brøds med hannem. 26 Oc hand sagde / Lad mig gaa / thi det dagis / oc hand sagde / Jeg vil icke slippe dig / uden du velsigner mig. 27 Oc hand sagde til hannem / Hvad er dit Nafn? Oc hand sagde / Jacob. 28 Oc hand sagde / Dit nafn skal icke meere kaldis Jacob / men Jsrael : Thi du hafver holt dig Fyrsteligen med Gud / oc med Menniskene / oc fickst ofverhaand. 29 Oc Jacob spurde hannem / oc sagde / Kundgiør du dit Nafn? Oc hand sagde / Hvi spør du det om mit Nafn? Oc hand velsignede hannem der. 30 Oc Jacob kaldede Stedens nafn Pnuel / thi jeg hafver seet Gud Ansict til Anscit / oc min Siel er frælst. 31 Oc der hand kom ofver fra Pnuel / da gick Solen op : oc hand haltede paa sin Lend. 32 Derfor æde icke Jsraels Børn den Spendeseene som er paa Hofteskaalen / indtil denne Dag : Thi hand rørde Jacobs Hofteskaale paa Spendeseenen.

XXIII. Capitel.
OC Jacob lætte sin Øyen op / oc saa / oc see / Esau kom / oc fire hundrede Mænd med hannem / oc hand deelde sine Børn til Lea / oc til Rachel / oc til baade Tienisteqvinderne. 22 Oc satte Tienisteqvinderne oc deres Børn først / oc Leam oc hendis Børn der efter / oc Rachel oc Joseph der efter. 3 Oc hand gick frem for dem / oc neyede til Jorden siu gange / indtil hand kom til sin Broder. 4 Oc Esau løb mod hannem / oc tog hannem i Fafn / oc falt om hans Hals / oc kyste hannem / oc de græde. 5 Oc hand lætte sine Øyen op / oc saa Qvinderne oc Børnene / oc sagde / Hvo ere disse som er med dig ? Oc hand sagde / (Det ere) Børn / som Gud hafver skenckt din Tienere. 6 Saa ginge de Tienisteqvinder fræm / oc deres Børn / oc neyede. 7 Oc Lea gick ocsaa fræm oc hendis Børn / oc neyede : Oc der efter kom Jesoeph oc Rachel fræm / oc neyede.
8 Oc hand sagde / Hvad vilt du med alle den Hær / som jeg møtte ? Oc hand sagde / Ad jeg maa finde Naade for min HErris Øyen. 9 Oc Esau sagde / Jeg hafver nock / min Broder / Beholt hvad du hafver. 10 Oc Jacob sagde / Ach ney / hafver jeg nu fundit Naade for dig / da annam min Skenck af min haand : Thi derfor Saa jeg dit Ansict / som jeg hafde seet Guds Ansict / oc du befalt mig vel. 11 Tag dog min Velsignelse som er kommen til dig / Thi Gud skenckte mig den / oc jeg hafver aldelis nock: Saa nødde hand hannem / oc hand tog (det.)
12 Oc hand sagde / Lad os drage fræm oc vandre / oc jeg vil reyse for dig. 13 Oc hand sagde til hannem / Min Herre / veed vel / ad Børnene ere ømme  oc (her er) Qvæg oc nybære Køer med mig : Oc dersom de drefve dem een Dag formegit / da døde alt Qvæget : 14 Min Herre reyse nu fræm for sin Tienere : Oc jeg vil drifve sacteligen efter / efter som Hiorden / der er for mig / oc Børnene kunde gaa / indtil jeg kommer til min HErre / i Seir. 15 Oc Esau sagde / Saa vil jeg nu lade blifve hos dig af det Folck / som er med mig : Oc hand sagde / Hvor til (er) det (behof?) Lad mig ickun finde Naade for min Herris Øyen.
16 Saa drog Esau samme Dag tilbage igien sin Vey til Seir. 17 Oc Jacob drog til Sucholth / oc bygde sig et Huus: Oc giorde Hytter til sit Qvæg / derfor kaldede hand stedens nafn Suchoth. 18 Oc Jacob kom til Salem Sichems Stad / som (er) i det Land Canaan / der hand kom af Padan i Syria : oc  blef der for Staden. 19 De kiøbte et Stycke Agger / paa hvilcket hand hafde slagit sit Paulun ud / af Hemors / Sichems Faders Sønner / for hundrede Sølfpendinge : 20 Oc hand sætte der et Altere / oc kaldede det : den Stercke Jsraels Gud.

XXX.IV. Capitel.
OC Dina / Leæ Datter / den hund hafde født Jacob / gick ud ad see paa Landsens Døttre. 2 Oc Sichem Hemors Heviters / Landsherrens søn / saa hende / oc tog hende oc sof hos hend e/ oc krænckede hende. 3 Oc hans Hierte hengde ved Dina Jacobs Datter / oc hand hafde Pigen kier / oc talde venligen til Pigen. 4 Oc Sichem talde til sin Fader Hemor / oc sagde / Tag mig denne Pige til Hustru. 5 Oc Jacob fornam / ad hand hafde skændit Dina / hans Datter / oc hans Sønner vare med hans Fæ paa Marcken / oc Jacob tagde stille indtil de komme. 6 Oc Hemor / Sichems Fader / gick ud til Jacob / ad tale med hannem . 7 Oc Jacobs Sønner komme af Marcdken / oc der de det hørde / fortrøde Mændende det / oc de blefve saare vrede / Ad hand hade bedrefvit saadan en Skam i Jsrael / ad sofve hos Jacobs Datter / oc mand skulde icke saa giøre.
8 Da talde Hemor med dem / oc sagd e / Sichem min Søn Hierte hafver lyst til eders Daatter / Kiere / gifver hannem hende til Hustru. 9 Oc giører Svogerskab med os : Gifver os eders Døttre / oc tager eder vore Døttre. 10 Oc J skulle boe hos os : Oc Landet skal være (aabet) for eder: Boer oc handler der udi / oc flyer eder Eyedom der i. 11 Oc Sichem sgde til hendis Fader oc til hendis Brødre / Lader mig finde Naade for eders Øyne : Oc jeg vil gifve eder / hvad J sige mig : 12 Efter ickun frjligen af mig / Morgengafve oc Skenck / oc jeg vil gifve eder eftersom J sige til mig / oc gifver mig Pigen til Hustru. 13 Da svarede Jacobs Sønner / Sichem oc hans Fader Hemor / svigacteligen / oc sagde / thi hand saa hafde skændit Dina deres Syster : oc de sagde til dem / 14 Vi kunde icke giøre dette / ad vi gifve vor Syster en Mand / som hafver Forhud / thi det er os en vederstyggelighed. 15 Dog ville vi være eder til villie / om J ville blifve som vi / ad lade omskære eder alt Mandkiøn. 16 Da ville vi gifve eder vore Døttre / oc tage os eders Døttre / oc boe hos eder / oc vi ville være eet Folck. 17 Men ville j icke høre os / ad omskæris / da vlle vi tage vor daatter oc drage  bort. 18 Oc deres tale behagede Hemor oc Sichem Hemors Søn vel: 19 Oc Drengen tøfvede icke ad giøre dette / Thi hand hafde villie til Jacobs Datter / oc hand var i Act oc Ære / fræm for all sin Faders Huus. 20 Saa kom Hemor oc Sichem / Hans Søn / til deres Stadsport / oc talede til deres Bymænd / oc sagde : 21 Disse Mænd ere fredsommelige hos os / oc ville boe i landet oc handle der udi : Oc see / Landet er vjt nock for dem : Vi ville tage os deres Døttre til Hustruer / oc gifve dem vore Døttre: 22 Men i saa maade ville Mændene være os til villie / ad boe hos os / ad blifve et Folck med os / om vi ville omskære alt Mandkiøn iblant oc / lige som de ere omskaarne. 23 Deres Fæ oc deres Gods oc alle deres Bæster blifve de icke vore? Om vi ickun ville giøre dem det til villie / da ville de boe hos os. 24 Oc de lydde Hebor oc hans Søn Sichem ad / alle de som ginge ud ad hans Stadsport / oc alt Mandkiøn lod omskære sig / alle som gick ud ad hans Stadsport.
25 Oc det skeede / paa den tredie Dag / der de hafde smerte / da toge de to Jacobs Sønner / Simon oc Levi/ Dina Brødre / hver sit Sværd / oc komme i Staden dristeligen / oc sloge alt Mandkiøn ihiel : 26 Oc de sloge ocsaa Hemor oc hans Søn Sichem ihiel / med skarpe Sværd / oc toge Dina af Sichems Huus / oc ginge bort. 27 (Saa) komme Jacobs Sønner ofver de Jhielslagne / oc røfvede Staden / fordi / ad de hafde skændit deres Syster. 28 Deres Qvæg / oc deres Øxen / oc deres Asne / oc hvad der var i Staden / oc hvad der var paa Marcken / toge de / 29 Oc alt deres Gods / oc alle deres Børnoc deres Qvinder / fangede de / oc røfvede oc alt det som var i Husene. 30 Da sagde Jacob til Simeon oc til Levi / J hafve forstyrret mig / i det J giorde mig stinckende for dette Land Jndbyggere / for Cananiter oc for Pherisiter / oc jeg er en liden hob / oc de kunde forsamle sig imod mig / oc slaa mig ihiel / oc jeg matte adspredis oc mit Huus. 31 Oc de sagde / Skulde hand da handle med vor Syster / som med en Skøge.

XXXV. Capitel.
OC Gud sgde til Jacob / giør dig rede / oc far til BethEl / oc blif der : Oc byg den Gud der et Altere / som aabenbarde sig for dig / der du flydde for din Broder Esau. 2 Da sagde Jacob til sit Huus / oc til alle som vare med hannem / Bortkaster de Fremmedes Guder / som ere iblant eder / oc reenser eder / oc omskifter eders Klæder. 3 Oc lader os giøre os rede / oc opdrage til BethEl / oc jeg vil der giøre den Gud et Altere / som hørde mig i min Nøds dag / oc hafver værit med mig paa Veyen / som jeg hafver vandrit. 4 Saa gafve de Jsacob alle de Fremmedes Guder / som vare i deres Hænder / oc Øre-ringe / som vare i deres Øren / oc Jacob grof dem ned under Eegen / som var hos Sichem. 5 Saa droge de bort : Oc der kom Guds rædsel ofver de Stæder / som laa omkring dem / ad de icke foore efter Jacobs Sønner. 6 Saa kom Jacob til Lus / som er i Canaans Land / det er BethEl / hand oc alt Folcket / som var med hannem. / 7 Oc bygde der et altere / oc kaldede Steden ElBethEl / fordi / ad Gud hafde aabenbarit sig der for hannem / der hand flydde for sin Broder. 8 Da døde Debora Rebechas Amme / oc blev jordet nedenf or BethEl / under Eegen 7 oc hand kaldede dets nafn / Gradens Eeg.
9 Oc Gud aabenbarede sig atter for Jacob / der hand var kommen af Padan / i Syria / oc velsignede hannem : 10 Oc Gud sagde til hannem / Dit Nafn er Jacob / dit nafn skal icke meere kaldis Jacob / men Jsrael skal være dit Nafn : Oc hand kaldede hans nafn Jsrael : 11 Oc Gud sagde til hannem / Jeg er den Allmæctige Gud / vær fructbar / oc formeere dig / Folck oc Folcke hobe skulle vorede af dig / oc Konger skulle udkomme af dine Lender. 12 Oc det Land / som jeg hafver gifvit Abraham oc Jsaac / det vil jeg gifve dig / oc jeg vil gifve din Afkom Landet efter dig. 13 Saa foor Gud op fra hannem / af den sted som hand talde med hannem. 14 Saa opreiste Jacob et Kiendetegn / paa det sted / som Gud talde med hannem / ja et Kiendetegn af Steen 7 oc øste Drickoffer der paa / oc ofverøste det med Olie. 15 Oc Jacob kaldede den Steds nafn / der Gud talde med hannem / BethEl.
16 Saa droge de fra Bethel / oc der de vare ickun en Bymarck fra Ephrath / da fødde rachel / oc det gick hende haardeligen / der hun fødde. 17 Oc det skeede / der det gick hende haardeligen der hun fødde / ad Jordemoderen sagde til hende / Fryct icke / thi denne Søn skalt du oc hafve. 18 Oc det skeede / der hendis Stel foor ud / thi hun døde / da kaldede hun hans nafn BenOni: Men hans Fader talde hannem BenJamin. 19 Saa døde rachel 7 oc blef jordet paa veyen Ephrath / det er Bethlehem. 20 Oc Jacob sætte et Kiendetegnofver hendis Graf / dette er Rachels Graf Kiendetegn indtil denne Dag. 21 Saa drog jsrael bort / oc udslog sit Paulun paa hin side det Torn Eder. 22 Oc det hende sig / der Jsrael boode i det Land 7 gick Ruben bort  oc laa hos bilha / sin Faders Medhustru / oc Jsrael hørde det. Oc Jacob hafde tolf Sønner. 23 (Disse vare) Leæ Sønner / Jacobs Førstefødde ruben 7 oc Simeon / oc levi/ oc Juda / oc Jsachar oc Sabulon. 24 Rachels Sønner (vare) Joseph oc BenJamin. 25 Oc Bilha rachels Pigis Sønner (vare) Dan oc Naphtali. 26 Oc Silpa Leæ Pigis Sønner (vare) Gad oc Asser : Disse (ere) Jacobs Sønner / som hannem blefve fødde i Padan i Syria. 27 Oc Jacob kom til sin Fader jsaac / i Mamre / udi den stad Arba / det er Hebron : Der som Abraham oc Jsaac hafde været fremmede. 28 Oc Jsaac blev hundrede oc firesindstive Aar gammel 29 Oc Jsaac opgaf sin Aand / oc døde / oc blef forsamlit til sine Folck / gammel oc mæt af dett Ljf / oc Esau oc Jacob hans Sønner / begrofve hannem.

XXXVI. Capitel.
Oc disse ere Esaus Slecter / hvilcken (er) Edom. 2 Esau tog sine Hustru af Canaans Døttre / Ada Elons hethiters Datter / oc Aholibama Anas Datter / som var Zibeons Heviters datter. 3 Oc Basmath Jsmaels datter / Nebajoths Syster. 4 Oc Ada fødde Esau eliphas : oc Basmath fødde Reul. 5 Oc Aholibama fødde Jeus / oc Jaelam oc Korah : Dusse ere Esaus Sønner / som hannem føddes i Canaans land.
6 Oc Esau tog sine Hustruer / oc sine Sønner / oc sine Døttre / oc alle de Siæle hand hafde i sit Huus / sine Bohafve oc alle sine Beester  / med alt det Gods som hand hafde forhværfvit i det land Canaan / oc foor til et Land / fra Jacob sin Broder. 7 thi deres Gods var saa meget / ad dde kunde icke boe tilsammen 7 oc det Land som de vare fremmede udi / kunde icke taale dem / for deres Qvægs skyld. 8 Saa boode Esau paa det bierg Seir / Esau hand er Edom.
9 Disse ere Esaus Slecter / af hvilcke edomitterne komme paa det Bierg seir. 10 Disse ere Esaus Sønners nafne / Cliphas / Ada Esaus Hustruis søn / Reul / Basmath Esaus Hustruis Søn. 11 Oc disse vare Eliphas Sønner / Theman / Omar / Zepho / oc Gaetham oc Kenas. 12 Oc Thimma var Eltphas Esau Søns Medhustru / oc hun fødde Eliphas Amalek. Disse ere Adas Esaus hustruis Sønner. 13 Oc disse ere Reuls Sønner / nahath oc Serah / Samma oc Mizza. Disse ere Basmaths Esaus Hustruis Sønner. 14 Oc disse vare Aholibama Sønner / som var Anæ datter / Zibeons datters /  Esaus hustruis / oc hun fødde Esau / Jeus / oc Jaelam oc Corah.
15 Disse ere Fyrstene iblant Esaus Sønner : Eoliphas / Esaus Førsteføddes Sønner / den Fyrste Theman / den Fyrste Omar / den Fyrste Zeph / den Fyrste Kenas. 16 Den Fyrste Korah / den Fyrste Caetham / den Fyrste Amelek : Disse ere Fyrsterne af Cliphas / i det Land Edom / de vare Adas Sønner. 17 Oc disse ere Reuls Esaus Søns Sønner / den Fyrste Nahath / den Fyrste Serah / den Fyrste Samma / den Fyrste Mizza : Disse Fyrster kommer af Reul / i De Edomitters Land / oc de ere Basmatha Esaus Hustruis Sønner. 18 Oc Disse ere Aholibamas Esaus Hustruis Sønner / den Fyrste Jeus / den Fyrste jaelamm / den Fyrste Korah : Disse Fyrster komme af Aholibama Anas Datter / Esaus hustru. 19 Disse ere Esaus Sønner / oc disse deres Fyrster  hvilcken er Edom. 20 Disse ere Seirs Horiters Sønner / som boede i Landet / Lothan / oc Sobal / oc Zibeon / oc Ana. 21 Oc Dison / oc Ezer oc Disan : Disse ere Horiternes Fyrster / Seirs Sønner / i det Land Endom. 22 Oc lothans Sønner vare / Hori oc Emam / oc Lothans Syster Thimna. 23 Oc disse vare Sobals Sønner / Alvan 7 oc Manahth / oc Ebal / Sepho oc Onam. 24 Oc disse ere Zibeons Sønner / baade Aida oc Ana : Denne Ana var den / som fant Muler i Ørcken / der hand voctede sin Faders Zibeons Asne. 25 Oc disse vare Anas Børn / Dison oc Alholibama Anas Daatter. 26 Oc disse vare Disons Søtter / hemdan oc Esban / oc Jithran oc Cheran. 27 Disse vare Ezers Sønner / Bilhan / oc Saavann oc Akan. 28 Disse vare Disons Sønner / Uz oc Aran. 29 Disse vare Horiternes Fyrster / den Fyrste i Lothan / den Fyrste Sobal/ den Fyrste Zibeon / den Fyrste Ana. / 30 Den Fyrste Dison / den Fyrste Ezer / den Fyrste Disan : Disse vare de Horitters Fyrster / iblant deres Fyrster i det Land Seir.
31 Oc disse ere de Konger som regerede i det land Edom / for end der regerede /(nogen) Konge ofver Jsraels Børn. 32 Oc Bela beors SØn var Konge i Edom: Oc hans Stads nafn var Dinaba. 33 Oc Bela døde / oc Jobab Serah Søn af Bazra blev Konge i hans sted. 34 Oc Jobab døde / oc Husam / af Themaniters Land / blev Konge i hans sted. 35 Oc Husam døde / oc Hadad Bedads Søn blev Konge i hans sted / som slo Madianiterne / paa Moabiternes Marck : oc hans Stads nafn var Anith. 36 Oc Hadad døde / oc Samla af Masrek regerede i  hans sted. 37 Oc Samla døde / oc Saul af Rehoboth hos Floden / blef Konge i hans sted. 38 Oc Saul døde / oc baalhanan Achbors Søn blev konge i hans sted. 39 Oc Baal Hanan Achbors Søn døde / oc Hadar blef Konge i hans sted : oc hans Stads nafn var Pau : oc hans Stads nafn var pau : Oc hans Hustruis nafn var Metabeel Matreds Datter / som var Mesaabs Datter. 40 Oc disse vare Fyrsternes nafne / som komme af Esau / efter deres Slect / efter deres Stæder ved deres nafne : Den fyrste Thimna / den Fyrste Alva / den Fyrste Jetheth / 41 Den Fyrste Alholibama / den Fyrste Ela / den Fyrste Pinon / 42 Den Fyrste Kenas / den fyrste Theman / den fyrste Mibzar / 43 Den Fyrste Magdiel / den Fyrste Jram : Disse ere Fyrsterne i edom / efter som de boede i deres ArfveLand. Esau er Fader til Edomitterne.

XXXVII. Capitel.
OC Jacob booede i det Land / som hans fader hafde værit fremmed udi / (som var) i det land Canaan. 2 Disse er Jacobs Slecter: Josehp var sytten Aar gammel / der hand voctede Fee med sine Brødre / oc hand var en (vacker) Dreng hos Bilha Sønner / oc hos Silpa Sønner / hans faders Hustruers (Børn:) Oc Joseph førde deres onde rycte for deres Fader. 3 Oc Jsrael hafde Joseph kier / frem for alle sine Sønner / fordi ad hand aulede hannem i sin Alderdom 7 oc hand giorde hannem en Kiortel af adskillige Farfve. 4 Der hans Brødre saa nu / ad deres Fader elskte hanne meere end alle hans brødre / da finge de haad til hannem / oc kunde icke tale venligen til hannem. 5 Oc Joseph drømte en Drøm / oc forkyndede sine Brødre (den:) Da finge de end større Afvind til hannem. 6 Oc hand sgde til dem / Kiere / hører den Drøm / som jeg hafver drømt. 7 (Mig tyckte/) oc see / ad vi bunde neger paa marcken / oc see / min Neg  reiste sig op / oc stood ocsaa / oc see / eders neger stode tring omkring / oc bøyede sig ned for min Neg. 8 Da sagde hans Brødre til hannem / skulde du da visseligen blifve Konge ofver os / skulde du endelige herske ofver os? Saa finge de end meere Afvind til hannem / for hans Drøm oc for hans Ord. 9 Oc hand drømmte end en anden drøm / den fortalde hand sine Brødre / oc sagde / see / jeg drømde endnu en Drøm / oc see / ad Solen oc maanen 7 oc allefve Stierner / bøyede dem ned for mig . 11 Oc der hand sagde det til sn fader oc til sine Brødre / da snibbede hans fader hannem / oc sagde til hannem / Hvad er det for en Drøm / der du drømde? Mom jeg oc din Moder oc dine Børdre / skulle endelige komme / ad nedbøyede os for dig til Jorden? 11 Oc hans brødre afvindes ved hannem : Men hans fader giemte det Ord.
12 Oc hans Brødre ginge hen / ad vocte deres Faders Qveg i Sichem : 13 Oc Jsrael sagde til jsoeph / vocte icke ine Brødre Qveg i Sichem? om  / oc jeg vil sende dig til dem. Oc hand sagde til hannem / See / jeg (er rede.) 14 Oc hand sagde til hannem / gac nu /see / om det gaar vel med dine Brødre / oc vel med Qveget / oc sjg mig Svar igien : Saa sende hand hannem af den Dal Helbron / oc hand gick til Sichem. 15 Da møtte en Mand hannem / oc see / hand foor vild paa Marcken / oc Manden spurde hannem ad / oc sagde / Hvad leder du efter? 16 Oc hand sagde / Jeg leder efter mine Brødre : Kiere gif mig tilkiende / hvor de vocte. 17 Oc manden sagde / de droge her fra / Thi jeg hørde (dem) sige / Lader os gaa til dothan : Saa gick Joseph efter sine Brødre /oc fandt dem i Dotham.
18 Der de saa hannem nu langt hen / oc før hand kom nær til demm / da lagde de Raad op mod hannem / ad de vilde slaa hannem ihiel : 19 Oc de sagde / den eene til den anden / See / der kommer den Drømmesker: 20 thi kommer nu / oc lader os ihielslaa hannem / oc kaste hannem i en Grafve / oc sige / Et ont Diur hafver ædit hannem op : Saa kunde vi see / hvad hans Drømme hafve været. 21 Der Ruben det hørde / vilde hand frj hannem af deres Hænder / oc sagde / lader os icke slaa hannem ihiel. 22 Oc rubens agde fræmdelis til dem / Udstyrter icke Blod / (Men) kaster hannem i denne Graf / som er her i Ørcken / oc legger icke Haand paa hannem : thi hand vilde frj hannem af deres haand / ad hand skunde fly hannem til sin fader igien. 23 Oc det skeede / der Joseph kom til sine Brødre / førde de Joseph af sin Kiortel / de Kiortel / som (var) af adskillige Farfver / som hand hafde paa sig / 24 Oc toge hannem / oc kaste hannem i Grafven : Oc Grafven var to / der var intet Vand i den.
25 Saa satte de dem ned ad æde / idet løste deres Øyen op / oc saar / oc see / en hob Jsmaelitter kom fra Gilead med deres Kameele / som baare Urter / oc Balasam / oc Ladanum / oc reyste ad føre det ned til Ægypten. 26 Da sgde Juda til sne Brødre / hvad gafner det / om vi ihielslae vor Border / oc dølle hand Blod? 27 Kommer oc lader os sellie de Jsrameliter hannem / ad vor haand skal icke være paa hannem / thi hand er vor Border / (ja) vort Kiød: Saa lydde hans Brødre hannem ad. 28 Oc der de Madianitiske Mænd / som var Kiøbmænd / reyste der fræm / droge de oc tog Joseph op af Grafven / oc folde Joseph til Jsmaelitterne / for tifve Sølfpendinge : Oc de førde hannem ind i Ægypten. 29 Oc Ruben kom til grafven igien /oc see / Joseph var icke i Grafen 7 da ref hand sine Klæder : 30 Oc kom igien til sine Brødre / oc sagde / drengen er icke (der/) oc jeg / hvort vil jeg gaa? 31 Saa toge de Josephs Kiortel 7 oc slactede en gedebuck / oc drypte kiortlen i Blodet : 32 Oc sende den Kiortel af adskillige farfver hen / oc lode den skicke til deres Fader / oc sagde / denne hafve fundet : Act nu / omm det er dinSøns Skiortell eller ey. 33 Oc hand kiende den / oc sagde / det er min Søns kiortel / et ont Diur hafver opædit hannem : Joseph er visseligen refven ihiel. 34 Oc Jacob ref sine Klæder /oc tog en Sæckt om sine Lender / oc sørgede for sin Søn lang tjd. 35 Oc alle hans Sønner oc alle hans Døttre lagde dem efter ad trste hannem / men hand vilde icke lade sig trøst e/ oc sagde / thi jeg maa fare ned til min Søn af sorrig i Grafven : Oc hans Fader begræd hannem. 36 Oc Madianiterne solde hanem til Ægypten / Poifar / som var Pharaos kammerjuncker oc Krigsøfveste.

XXXVIII. Capitel.
OC det hende sig paa den Tjd / ad Juda reyste fra sine Brødre / oc gaf sig til en Mand / i Odollam / oc hans nafn var Hira. 2 Oc der saa Juda en Cananæiske Mands datter oc hans nafn var Sua / oc og hende / oc gick ind til hende. 3 Oc hun undgangede /oc fødde en Søn / oc hand kaldede hans nafn Er. 4 Oc hun undgangede atter /oc fødde en Søn / oc hun kalde hans nafn Onan. 5 Oc hun kom igien /oc fødde en Søn / oc hun kaldede hans nafn sela : Oc hand var i Ehesib / der hun fødde hannem.
6 Oc Juda tog sin Førstefødde Søn / Er / en Hustru / oc hendis nafn var Thamar / 7 Men Er / Juda Førstefødde / var ond for HErrens Øyen / oc HErren sloo hannem ihiel. 8 Da sagde Jua i Onan / gack ind til din Broders Hustru /oc tag hende til ecte / for Svogerskabs skyld / oc opvæck din Broder Sæd. 9 Oc Onann fornam / ad Søden skulde icke høre hannem til : Oc det skeede / der hand gick ind til sin Broders Hustru / da fordærfvede hand det paa Jorden / ad huand skulde icke gifve sin Broder Sæd. 10 Oc det var ont for HErrens Øyen / som hand giorde / oc hand sloo hannem ocsaa ihiel.
11 Da sagde juda til thamar sin Sønneqvinde / blif en Encke i din Faders Huus / indtil Sela min Søn blifver stoor : Thi hand tænckte / ad hand icke / maa skee / skulde ocsaa døø/ som hans Brødre : Saa gick Thamar  hen / oc blef i hendis Faders Huus.
12 Der mange dage var nu forløbne / døde Sua Daatter / Juda Hustru. Oc efter ad juda var trøsted / gick hand op til dem / som klippede hans Hiord / hand oc Hira hans ven den Adullamitter / til Thimnath. 13 Da blev det tilkiende gifvet Thamar / saaledis / See / din Svoger gaar op til Thimnath ad klippe sin Hiord. 14 Da lagde hun sine Enckeklæder af sig / oc skiulte sig med et Slør / oc hvivede sig / oc sætte sig uden for Dørren til de to Kilder / som ere paa Veyen til Thimnath : Thi hun saa / ad Sela var blefven stoor / oc hun blef hannem icke gifven til Hustru. 15 der Juda nu saa hende / meente hand ad det hafde værit en Skøge / for hun hafde skiult sit Ansict. 16 Oc hand gick af Veyen til hende / oc sagde / Kiere / lad mig nu ligge os dig : Thi hand vidste icke ad det var hans Søns Hustru : Oc hun sagde / Hvad vilt du gifve mig / ad du maat komme til mig? 17 Oc hand sagde / Jeg vil sende dig et Bucketid af hiorden. Oc hun sagde / Vilt du da faa mig Pant / indtil du sender mig (det.) 18 Oc hand sagde / Hvad Pant vilt du jeg skal gifve dig? Oc hun sagde / Dit Signete / oc din Næsteklud / oc din Kiep / som du hafver i din haand : Saa gaf hand hende (det) oc gick ind til hende / oc hun undfick af  hannem. 19 Saa stod hun op oc gick bort / oc lagde sit slør af sig / oc førde sig i sine Enckeklæder igien. 20 Oc Juda sende det Buckekid ved sin Vey den Odollamiter / ad hand skulde tage Pantet igien af Qvindens Haand / oc hand fant hende icke. 21 Da spurde hand Folckene paa samme sted / oc sgde / Hvor dr den Skøge / som sad ved Kilderne hos Veyen? Oc de sagde / Der var ingen Skøge. 22 Oc hand kom igien til Juda / oc sagde / Jeg fant hende icke / oc Folckene der samesteds sagde til med / Her var ingen Skøge. 23 Da sagde Juda / Beholde hun sig det / paa det vi skulle icke beskæmmes / See / Jeg hafver sendt dette Kid fræm / oc du fandst hende icke.
24 Oc det skeede / hen ved tre Maaneder der efter / blef det Juda tilkiende gifvet / saa der sagdis / Thamar / din Søns hustru / hafver bedrefvit hoor / oc see / hun er ocsaa siuglig i horerj : Oc Juda sagde / Fører hende ud / hun skal brændis. 25 Der hun blev fræmleedt / da skickede hun til sin Svoger / ad mand skulde sige / Ved den mand er jeg siuglig / som  dette hører til : oc sagde / Kiend nu / hvemm dette Signet / oc Næseklud oc denne Kiep tilhører? 26 Oc Juda kiende det / oc sagde / Hun er retfærdigere end jeg / Thi det (er skeet) derfor / ad jeg gaf hende icke min Søn Sela : Oc hand bekiende hande icke ydermeere.
27 Oc det skeede / der hun skulde føde / oc see / da vare Tvinllinge i hendis Ljf. 28 Oc det skeede / der hun fødde / Stackk den eene en Haand fræm / da tog Jordemoderen oc bant en rød Traad om hans Haand / oc sagde / Denne er først udkommen. 29 Oc det skeede / der  hand tog sig Haand ind igien / See / Da kom hans broder fræm / oc haun sagd e/ Hvis sønderrefst du det / Sønderrifvelse skal være ofver dig? Oc mand kaldede hans nafn Perez. 30 Oc siden kom hans Broder fræm / som hafde den røde Traad om sin haand : Oc mand kalde hans nafn Serah.

XXXIX. Capitel.
Oc Joseph blef ført neder i Ægypten / oc Potiphar / Kong Pharaos Hoftienere / som var Krigsøfverste / en Ægyptiske Mand / Kiøbte hannem af jsmaeliterne / som hafde født hannem djd ned. 2 Oc HErren var med Josehp / ad hand blef en lycksalig Mand / oc var i sin Herris den Ægypters huus. 3 Oc hans HErre saa / ad HErren var med hannem : thi alt det hand giorde / det lod HErren vel lyckis for hannem . 4 Saa ad Jorseph fant naade for hans Øyen / oc tiente hannem / oc hand satte hannem ofver sit Huus / oc alt det hand hafde gaf hand i hans Haand. 5 Oc det skeede / fra den tjd hand hafde gifvit hannem befaling ofver sit Huus oc ofver alt sit Gods / da velsignede HErren den Ægypters huus / for Josephs skyld : Oc det var HErrens velsignelse i alt det hand hafde / i husene oc paa Marcken. 6 Oc hand lod alting / som hand hafde / i Josepht haand / oc bevarede sig selv med intet / uden med sin Mad som hand aad selv. Oc Joseph var deylig paa Personen oc deylig i Ansictet.
7 Oc det hende sig efter dette var skee / ad hans Herris Hustru kaste sine Øyen til Joseph / oc sagde / Lig hos mig. 8 Men hand vilde icke / oc sagde til sin Herris Hustru / See / min HErre bevarer sig med intet for mig / hvad i Huset er / oc alt hvad hand hafver / det hafver hand gifvit i mjn Haand : 9 Hand holder ingen yppermeere i Huset end mig / oc vegrer mig intet uden dig / i det du est hans Hustru : oc hvorledis skal jeg nu giøre denne store ondskab / oc synde imod Gud : 10 Oc det skede / ad hun talde til Joseph / dag efter dag / men hand lydde hende icke ad / ad ligge hos hende / (eller) ad være hos hende.
11 Oc det hende sig ( siden) paa en Dag / der Joseph gick i Husit / ad giøre sin Gierning / oc der var icke et Menniske af Huusfolcket der i husit : 12 Oc hun tog hannem fat ved hans Klædebon / oc sagde / Lig hos mig: Men hand lod sit Klædebon i hendis Haand / oc flydde / oc løb ud. 13 Oc det skeede / der hun saa / ad hand lod sit Klædebon i hendis Haand / oc flydde ud : 14 Da kalde hun ad Huusfolckene / oc sagde til dem / Seer / hand hafver ført os en Ebræer her ind / ad hand skal giøre os til vidunder : oc Hand kom ind til mig / ad ligge  hos mig / men raabte med stoor Røst. 15 Oc det skeede / der hand hørde / ad jeg raabte saa høyt / oc skreeg / da forlod hand sit Klædebon hos mig / oc flydde / oc løb ud. 16 Oc hun lagde hans Klædebon hos sig / til hans Herre kom hiem. 17 Oc talde til hannem lige de samme ord / oc sagde / Her kom de Ebræiske Svend ind til mig / som du hafver ført os paa / ad giøre mig til vidunder. 18 Men der jeg skreeg høyt / oc raabte / da forlod hand sit Klædebon hos mig / oc flydde ud.
19 Oc det skeede / der hans Herre hørde sin Hustruis ord / som hun talde til hannem / oc sagde / Saa hafver din Tienere giort mod mig / da blev hand meget vred. 20 Da tog Josephs Herre hannem / oc kaste hannem i Fængsel / som Kongens Fanger laae fangne udi / oc hand var der i Fængselens Huus. 21 Men HErren var med Joseph / oc bøyde Miskundhed til hannem / oc gaf hannem naade hos Fængslens Forstandere : 22 Ad fængslens Forstander gaf alle Fanger som vare i Fængsel / i Josephs haand / saa ad alt det som de giorde der / det motte hand bestille. 23 Thi Forstanderen for Fængslet skøtte slet intet som hannem var befalet / thi HErren var med hannem : Oc det som hand giorde / gaf HErren Lycke til.

XL. Capitel.
OC det hende sig der efter / ad Kongens af Ægypten Skenck oc Bageren / syndede mod deres Herre / Kongen af Ægypten. 2 Oc Pharao blef vred paa baade sine Hoftienere / paa den øfverste Skenck oc øfverste Bagere. 3 Oc hand lod bevare dem i Krigsøfverstens Huus i Fængsel / paa den sted / der som Joseph var fangen udi. 4 Oc Krigsøfversten befool Joseph dem a/ oc hand tiente dem : Oc de satte (nogle) Dage i Fængsel.
5 Oc de drømte begge en Drøm / hver sin Drøm / i en Nat / hver efter sin Drøms udleggelse / Kongens af Ægypten Skenck oc Baggere / (som vare fangne i Fængselens Huus.) 6 Oc Joseph kom til dem om Morgenen / oc saa dem / oc see / de vare bedrøfvede / 7 Oc hand spurde Pharaos Hoftienere ad / som vare med hannem i Fængsel i sin Herris Huus / oc sagde / Hvi se J saa ilde ud i Dag? 8 Oc de sagde til hannem / Vi drømte en Drøm / oc her er ingen som kand den udtyde,. Oc Joseph sagde til dem / Høre icke udtydninger Gud til? siger mig dog det. 9 Da fortalte den øfverste Skenck Joseph sin Drøm : Oc sagde til hannem / J det jeg drømde / see / da var et Vjntræ for mig / 10 Oc paa Vjntræet vare tre Qviste / oc (mig siuntis) som det blev grønt / der kom Blomster paa / Ja druerne der paa finge modne Bær: 11 Oc Pharais Beggere var i min Haand / oc jeg tog Bærene oc trycte dem i Pharais Beggere : Oc fick Pharao Beggeret i Haanden. 12 Da sagde Joseph til hannem / Denne er udtydningen der paa / Tre Vjnqviste ere tre dage. 13 Oc efter tre Dage skal Pharao oplæse dit nafn / oc sætte dig i den sted igien / ad du skalt faa Pharao Beggeret i hans Haand / efter den forrige vjs / der du varst hans Skenck. 14 Men tænck paa mig hos dig / naar det gaar dig vel / oc giør da Miskundhed mod mig / ad du paaminder Pharao om mig / ad hand tager mig af dette Huus. 15 Thi jeg er hemmeeligen staalen af de Ebræers Land : Der til hafver jeg oc her intet giort / ad de hafve sæt mig ind. 16 Oc der den øfverste Baggere saa / ad hand hafde udtydit det vel / sagde han oc til Joseph :  Jeg drømde ocsaa / oc see / der vare tre hvide Kurfve paa mit Hofvit / 17 Oc i den øfverste Kurf var af allehonde baggit Mad til Pharao / oc Fuglene aade dem af Kurfven paa mit Hofvit. 18 Da svarede Joseph / oc sagde / Det er udtydningen der paa : Tre Kurfve / ere tre Dage. 19 Efter tre Dage skal Pharao oplæse dit nafn / oc henge dig paa et Træ / oc Fuglene skulle æde dit Kiød af dig. 
20 Oc det skeede Paa den tredie Dag / som Pharao var sød paa / da giorde hand alle sine Tienere et Giestebud / oc oplæste den øfverste Skænckis nafn / oc den øfverste Baggeris nafn / iblant sine Tienere. 21  Men den øfverste Baggere lod hand henge / som joseph hafde udtydit dem. 23 Oc denøfverste Skenck tænckte intet paa Joseph / men forglemte hannem.


XLI. Capitel.
OC det skeede / der to Aar vare omme / drømde oc Pharao / oc see / hand stood hos Floden : 2 Oc see / af Floden opstigede siu deylige oc feede Køer / oc de ginge i Græs. 3 Oc see / siu andre Køør opstigede efter disse af Floden / slemme oc magre / oc de stode hos (de andre) Køer paa bredde hos Floden / 4 Oc de slemme oc magre Køør opraade de siu skøne oc feede Køer : Saa vognede Pharao. 5 Oc hand falt i søfn / oc drømde anden gang / oc see / der voxte siu Ax paa et Straa / fulde oc gode. 6 Oc see / siu tynde Ax /  oc svedne af Østenvind / opkomme efter dem. 7 Oc de siu magre Ax opslugede de siu tycke oc fuldkomne Ax : Da vognede Pharao / oc see / det var en Drøm. 8 Oc det skeede om morgnen da var hans Aand bekymret / oc hand sende ud / oc lod kalde alle Spaamænd i Ægypten / oc alle Vjse der udi : Oc Pharao fortaalde dem sin Drøm / men der var ingen som kunde udtyde Pharao dem.
9 Da talde den øfverste Skænck til Pharao / oc sagde / Jeg kommer i dag min Synd ihu. 10 Pharao var vred paa sine Tienere / oc kaste mig i Fængsel udi Krigsøfverstens Huus / mig oc den øfverste Bagger : 11 Da drømte vi en Drøm en Nat / jeg oc hand / vi drømte hver efter sin drøms udtydning. 12 Oc der var hos os en Ebræiske Dreng / Krigsøfverstens Tienere / oc hannem fortalde vi (dem:) Oc hand udtydde os vore Drømme / hver efter sin Drøm udtydde hand (det.) 13 Oc det skeede / ligesom hand udtydde os (det) saa skeede det : Mig sætte (Kongen) i min sted igien / oc hannem lod hand henge.
14 Da sende Pharao hen  / oc lod kalde Joseph / oc de lode hannem strax af Fængslet : Oc hand lod sig klipppe / oc førde sig i andre Klæder / oc kom til Pharao. 15 Da sagde Pharao til Joseph / Jeg drømte en drøm / oc her er ingen / som kand udtyde den : Men jeg hafver hørt om dug / ad der sagdis / ad naar du hører nogen drøm / da kand du udtyde den. 16 Oc Joseph svarde Pharao / oc sagde / (Det kand vel skee) mig foruden / Gud skal svare Pharao got. 17 Da sagde Pharao til Joseph / Der jeg drømte / stod jeg paa bredden hos Floden / 18 Oc see : Siu feede oc skøne Koør opstigde af Floden / oc de aade i Engen. 19 Oc see / efter dem opstigede siu andre tørre / oc saare slemme oc magre Køer : Jeg hafver icke see saa slemme som dem / i gandske Ægypti Land. 20 Oc de magre oc slemme Køør / opaade de siu første fede Køør. 21 Oc der de hafde ædit dem op / da kunde mand dog icke kiende det paa dem / ad de hafde ædit dem / oc de vare slemme lige som tilforn : Oc da vognede jeg op. 22 Oc jeg saa / der jeg drømde / oc see / siu Ax voxte paa eet Straa / fulde oc gode. 23 Oc see / der efter ginge siu tørre Ax op / som vare synde oc svedne af Østenvind / 24 Oc de tynde Ax opslugede de siu gode Ax : oc jeg hafver sagt Spaamændende det / men ingen kunde udtyde mig det.
25 Oc Joseph sagde til Pharao / Pharais Drøm den er een : Thi Gud gifver Pharao tilkiende / hvad hand vil giøre. 26 De siu skønne Køør de ere siu Aar / oc de siu gode Ax / dere siu Aar : Det er eenhonde Drøm. 27 Oc de siu magre oc slemme Køør / som opstigede efter de andre / de er siu Aar / oc de siu magre Ax oc svedne af Østenvind / skulle vorede siu Aars Hunger. 28 Dette er nu det som jeg hafver sagt Pharao / ad Gud lader Pharao see / hvad hand vil giøre. 29 See / der kommer siu Aar med stoor ofverflødighed / i dandske Ægypti Land. 30 Oc der skulle opkomme siu Aars Hunger efter dem / ad all den ofverflødighed skal forglemmis i Ægypti Land / oc Hungeren skal fortære Landet : 31 Ad mand intet skal vide af den ofverflødighed i Landet / for den Hunger som efterkommer : Thi den blifver meget svaar : 32 Men ad Pharao hafver drømt igien anden gang / (betyder) ad det skal visseligen skee af Gud / Gud skal oc snarligen giøre dette.
33 Saa see sig nu Pharao om en forstandig oc vjs Mand / som hand kand sætte ofver Ægypti Land. 34 Det giøre Pharao / oc skicke BefalingsMænd ofver Landet / oc tage sig den femte Deel i Ægypti Land / i de siu ofverflødige Aar. 35 Ad de samle allehonde spjsning / uudi de gode tilkommende Aar . Ad de samle Korn ind i Pharais Kornhuus / til Forraad udi Stæderne / oc forvare det : 36 Ad der kand være beskicket Spjsning for Landet / udi de siu Hungers Aar / som skulle komme ofver Ægypti Land / ad Landet icke fordærfvis af Hunger.
37 Denne Tale behagede Pharao oc alle hans Tienere vel. 38 Oc Pharao sagde til sine Tienere / Mon vi kunde finde een som denne Mand / i hvilcken Guds Aand er? 39 Oc Pharao sagde til Joseph / Efterdi ad Gud hafver ladit dig alt dette vide / da er der ingen saa forstandig oc vjs som du est. 40 Du skalt være ofver mit Huus / ocalt mit Folck skal være dine Ord lydige : Alleene det Kongelige Sæde vil jeg hafve for dig. 41 Oc Pharao sagde til Joseph / See / Jeg hafver sæt dig ofver alt Ægypti Land. 42 Oc Pharao tig sin ring af sin haand / oc sætte den paa Josephs Haand / oc lod hannem føre i hvit Silcke / oc hengde en Guldkæde paa hans Hals : 43 Oc lod hannem age paa sin anden Vogn / oc de taabre for hannem / Abrech / oc hand sætte hannem ofver gandske Ægypti Land. 44 Oc Pharao sagde til Joseph / Jeg er Pharao : Oc uden din Villie skal ingen opløfte sin Haand eller sin Fod i gandske Ægypti Land. 45 Oc Pharao kaldede Josephs nafn / Hemmeligheds Aaabenbarere / oc hand gaf hannem Asnatha / Potpheriæ Præstis datter i On / til Hustru : Saa stoor Joseph ud ofver Ægypti Land.
46 Oc Joseph var tredive Aar gammel / der hand stod for Pharao / Kongen af Ægypten / oc Joseph foor ud fra Pharao / oc reyste igiennem gandske Ægypti Land. 47 / Oc Landet bar Fruct i hobetal i de siu ofverflødige Aar. 48 Oc hand samlede alle spjsning i de siu Aar / som var i Ægypti Land / oc lagde spjsning i Stæderne : Hvad der voxte paa Marckene omkring hver Stad til spjsning / det lagde hand der udi. 49 Saa samlede Joseph Korn / som hafsens Sand / ofvermaade meget / indtil hand lod af ad tælle / thi der var icke tal paa. 50 Oc Joseph blefve fødde to Sønner / førend Hungers Aar kom / hvilcke Asnath Potiphrtæ Præstis Datter i On fødde hannem. 51 Oc Joseph kaldede den Førsteføddis nafn Manasse / Thi Gud (sagde hand) hafver ladit mig forglemme alle min Modgang / oc alt min Faders Huus. 52 Oc den andens nafn kaldede hand Ephraim / Thi Gud (sagde hand) hafver ladit mig voxe i min ælendigheds Land.
53 Der de siu overflødigheds Aar vare nu fræmgangne / som var i Ægypti Land / 54 Da begyndte de siu Hungerens Aar ad komme / som Joseph hafde sagt. Oc der var Hunger i alle Land : Men der var Brød i Ægypti Land. 55 Der nu det gandske Ægypti Land oc lidde Hunger / taabte Folcket til Pharao om Brød : Men Pharao sagde til alle Ægypterne / Gaar hen til Joseph / hvad hand siger eder / skulle J giøre. 56 Der nu i det gandske Land var Hunger / da oplod Joseph alle (stæder) som (noget) var udi oc solde Ægypterne / thi Hungeren tog ofverhaand i Ægypti Land. 57 Oc alt Landet komme i Ægypten / ad kiøbe / til Joseph / thi den unger var stoor i alle Land.

XLII. Capitel.
DEr Jacob saa ad der var Korn fal i Ægypten / sagde Jacob til sine Sønner / Hvi see J paa hver andre? 2 Oc hand sagde / See / jeg hører / ad der selgis Korn i Ægyptren : Farer der ned / oc kiøber os der fra / ad vi kunde lefve / oc icke døe. 3 Saa fore Josephs tj Brødre hen ned / ad kiøbe Korn i Ægypten. 4 Men Jacob lod icke BenJamin Josephs broder / fare med sine Brødre : Thi hand sagde / Hannem motte nogen ulycke vederfaris. 5 Saa komm Jsraels Børn ad kiøbe Korn / iblant (andre) som komme : Thi der var hunger i det Land Canaan.
6 Oc Joseph var Regenter ofver Landet / hand solde alt Folcket i Landet : Oc er Brødrene  komme til Joseph / fulde de ned for hannem paa deres Ansict til Jorden. 7 Oc Joseph saa sine Brødre oc kiende dem / oc holt sig fremmed mod dem / oc talte hart med dem / oc sagde til dem / Hvæden komme J? Oc de sagde / Af det Land Canaan / ad kiøbe Spjse. 8 Oc Joseph kiende sine Brødre / oc de kiende hannem icke. 9 Oc Joseph kom de Drømme ihu / som hand hafde drømt om dem / oc sagde til dem / J ere Speidere / J ere komne ad besee / hvor Landet er blot. 10 Oc de sagde til hennem / Ney / min Herre : Men dine Tienere ere komne ad kiøbe spjse. 11 Vi alle (ere) een Mands Sønner : Vi (ere) redelige / oc dine Tienere ere icke Speidere. 12 Oc hand sagde til dem / Ney / men j ere komne at besee / hvo rLandet er blot. 13 De svare hannem / Vi dine Tienere vare tolf Brødre / en Mands Sønner i det Land Canaan / oc see / den Yngste er endnu hos vor Fader / men den ene er icke meere til.
14 Oc Joseph sagde til dem / Det er det som jeg hafver sagt il eder / der jeg sagde / J ere Speider. 15 Der paa skulle j prøfvis : Saa vist Pharao lefter / skull j icke komme heden / uden eders yngste Broder kommer hjd. 16 Sender een af eder bort / oc lader ham hente eders Broder / men J skulle være fangne : Oc eders Ord skulle prøfves / om j fare med Sandhed : Thi hvis det icke er / da ere j / saa vist Pharao lefver / Speidere. 17 Saa lod hand fænglslig anholde dem til sammen i tre Dage. 18 Men den tredie Dag sagde Joseph til dem / Giører saa / ad j kunde lefve : Jeg frycter Gud. 19 Ere j redelige / da lader een af eders Brødre bindis i eders Fængsels Huus / men farer j hen / oc fører hiem det som j hafve kiøbt for Hunger / for eders Huus. 20 Oc henter eders yngste Broder til mig / saa skulle eders ord staae til tro / ad j skulle icke døe : Oc de giorde saa. 21 Men de sagde / den eene til den anden / Vi skyndede sandeligen imod vor Broder / ad vi saae hans Siels Ansict / der hand bad os / oc vi vilde icke høre hannem : Derfor kommer den drøfvelse ofver os. 22 Oc Ruben svarede dem / oc sagde / Talede jeg det icke til eder / der jeg sgde / synder icke mod Drengen / oc j hørde det icke? Oc see / hans Blod udkræfvis ocsaa. 23 Men de vidste icke / ad Joseph forstod det : Thi Tolcken (talde) imedlem dem. 24 Oc hand vende sig fra dem / oc græd : Oc hand vende sig til dem igien / oc talde med dem / oc hand tog fra dem Simeon / oc bant hannem for deres Øyen. 25 Oc Joseph gaf Befaling / ad mand skulle fylde deres Sæcke med Korn / oc gifve dem deres Pendinge igien / hver i sin Sæck / oc ad gifve dem Tæring paa Veyen : Oc hand giorde saa mod dem. 26 Oc de lagde deres Korn paa deres Asne / oc fore der fra. 27 Men der een lod sin Sæck op / ad hand vilde gifve sin Asen Foder i Herberget / da saa hand sine Pendinge / oc see / de laae ofven i Sæcken. 28 Oc hand sagde til sine Brødre / Mine Pendinge ere komne til mig igen / oc see / de ere ocsaa i min Sæck : Da falt dem deres Mod / oc de blefve forskræckede imedlem hver andre / oc sagde / Hvorfor hafver Gud giort os dette?
29 Oc de komme til Jacob deres Fader / ti det Land canaan / oc fortalde hannem alt det som dem var vederfarit / oc sagde : 30 Den Mand som er Herren i Landet / talde os haardeligen til / oc holt os for Landsens Speidere. 31 Oc der vi svarede hannem / Vi ere redelige / vi vare aldrig Speidere. 32 Vi vare tolf Brødre vor Faders Sønner / Den eene er icke mere til / oc den yngeste er endnu hos vor Fader / i det Land Canaan. 33 Da sagde Manden / som er Landsherre / til os / Der paa vil jeg kiende / ad J ere redelige : Lader een af eders Brødre blifve hos mig / oc tager Nødtørftighed mod Hunger / for eders Huus / oc fare hen : 34 Oc henter eders yngste Broder til mig / saa kand jeg kiende / ad J ere icke Speidere / ad j ere redelige : Saa vil jeg oc gifve eder eders Broder igien / oc J mue drage omkring i Landet. 35 Oc det skeede / der de tømde deres Sæcke / see / da var hvers Pendingeknude i hans sæck : Oc de saae deres Pendingeknuder / de oc deres Fader / oc de blefve forfærdede. 36 Da sagde Jacob deres Fader til dem / J berøfve mig mine Børn fra : Joseph er icke meere til / oc Simeon er icke : oc BenJam vill J tage hen : Det gaar altsammen ofver mig. 37 Oc Ruben talde til sin Fader / oc sagde / Du maat slaa baade mine Sønner ihiel / om jeg fører hannem icke til dig igen. Antvorde hannem i min Haand / oc jeg vil føre hannem til dig igien. 38 Oc hand sagde / Min Søn skal icke fare ned med eder / thi hans Broder er død / oc hand der alleene blefven igien : Oc dersom hannem kommer nogen ulycke til paa Veyen / som j reyse hen paa / da skulde j føre mine graa Haar med Hiertens sorg til Grafven. 39 Oc den Hunger var svaar i Landet.

XLIII. Capitel.
OC det skeede / der de hafde fortæret Kornet / som de hafde hent af Ægypten / sagde deres Fader til dem / Farer hen igien / kiøber os lidet ad æde. 2 Da talde Juda til hannem / sigendis / Manden lagde os det hardeligen for / oc sagde : J skulle icke see mit Ansict / uden eders Broder er med eder. 3 Er det nu saa / ad du sender vor Broder med os / da ville vi fare ned / oc kiøbe dig Spise. 4 Men vilt du icke sende (hannem/) da fare vi icke der ned : thi Manden sagde til os / J skulle icke see mit Ansict / uden eders Broder er med eder. 5 Oc Jsrael sagde / Hvi hafve J giort saa ilde imod mig / ad j sagde Manden / ad j hafde endnu en Broder? 6 Oc de sagde / Manden spurde saa nøye om os oc vor Slect / oc sagde / Lefver eders Fader endnu? Hafve j oc endnu nogen Broder ? Da forkyndede vi hannem / efter som hand os saa adspurde / hvorlunde kunde vi saa lige vide / ad hand skulde sige / Fører eders Broder ned ? 7 Da sagde Juda til Jsrael sin Fader / Lad Drengen fare med dig / ad vi kunde giøre os rede oc reyse / oc lefve / oc icke døe / baade vi oc du oc vore smaa Børn. 8 Jeg vil være god for hannem / du maat kræfve hannem af min Haand : Dersom jeg icke fører hannem igien til dig /oc sætter hannem for dig / da vil jeg bære skyld for dig alle Dage. 9 Thi dersom vi icke hafde tøfvet / hafde vi allerede vel to gange her igien. 10 Oc Jsrael deres Fader sagde til dem / Skal det nu saa (være/) da giører det : Tager af Landsens bedste Fruct i eders Sæcke / oc fører Mnden hen ned til skenck nogit Balsan / oc nogit Hunning / Urter / oc Ladanum / Dadel / oc Mandel. 11 Taer oc dobbelt Pendinge med eder / oc de de Pendinge som vare komne ofven i eders Sæcke / tager oc igien med eder : om det maa skee er en vildfarelse. 12 Oc tager eders Broder / oc giører eder rede / farer igien til Manden. 13 Oc den Allæmctigste Gud gifve eder inderlige Barmhiertighed for den Mand /ad hand vil lade følge den anden eders Broder / oc BenJamin. Oc jeg / ligesom jeg er berøfvit min Børn fra / er berøfvit mine Børn fra? 14 Saa toge Mændene den Skænck / oc de toge dobbelt Pendinge med dem / oc BenJamin: Oc giorde dem rede / oc droge ned i Ægypten / oc stode for Joseph.
15 Da saa Joseph BenJamin med dem / oc sagde til den som forestod hans Huus / Følg disse Mænd til Huset / oc slact Slacteqvæg / oc red til : Thi de Mænd skulle faa Mad med mig til Middag. 16 Oc Manden giorde / som Joseph sagde / oc Manden fulde Mændene i Josephs Huus. 17 Men Mændende fryctede dem / for de blefve indleede i Josehps Huus / oc sagde / Vi er hid indførde for de Pendinges skyld / som er lagde i vore Sæcke tilforn / ad hand kand velde sig ind paa os / oc ofverfalde os / oc ad hand der med kand tage os til Trælle / oc vore Asne. 18 Derfor ginge de til Manden som foorstod Josephs Huus / oc talde med hannem for Dørren / 19 Oc sagde : Min kiere Herre / vi vare jo tilforn dragne her ned / ad kiøbe spjsning : 20 Oc det skeede / der vi komme i Herbergt / oc oplode vore Sæcke / oc see / da hafde hver sine Pendinge ofven i sn Sæck / vore Pendinge med sin Vect : derfor hafve vi nu ført dem hjd med os igien. 21 Oc vi hafde taget andre Pendinge ned med os / ad kiøbe spjsning for : Vi vide icke / hvor der lagde vore Pendinge i vore Sæcke. 22 Oc hand sagde / Værer tilfreds / frycter intet / eders Gud oc eders Faders Gud hafver gifvit eder et Liggendefæ i eders Sæcke / eders Pendinge komme mig til Hænde : Oc hand lod Simeon ud til dem. 23 Oc Manden førde Mændene i Josephs Huus: Oc gav dem Vand / oc de toede deres Fædder / oc hand gaf deres Asne Foder. 24 Men de ridde deres Gafve til indtil Joseph kom om Middagen / Thi de hafde hørt / ad de skulde der faa Mad.
25 Der Joseph gick nu ind i Huset / baare de hannem Gafve / som de hafde med dem / i Huset / oc fulde ned for hannem paa Jorden. 26 Men hand hilsedem venligen / oc sagde / Gaar det eeders Fader / den gamle Mand / vel / som J sagde mig af? Leftver hand endnu? 27 De sagde / det gaar din Tienere vor Fader vel / hand lefver endnu : Oc de fulde ned ic giorde Reverenz. 28 Da oplod hand sine Øyen / oc saa BanJamin sin Broder / sin Moders Søn / oc sagde : Er det eders yngste Broder / som j sagde mig af? Oc hand sagde / Gud være dig naadig / min Søn. 29 Oc Joseph skynde sig / Thi hans inders Hierte brænde imod hans Broder / oc hand søgte / hvor hand kunde græde / oc gick ind i Kammeret / oc græd der. 30 Oc det hand hafde toit sin Anscit / gick hand ud / oc holt sig / oc sagde / Legger Brød (paa Bordet.) 31 Saa lagde de for hannem færdelis / oc for dem færdelis / oc for Ægypterne / som aade med hannem i sær : Fordi ad Ægypterne kunde icke æde med Ebræerne / thi det er Ægypterne en vederstyggelighed. 32 Oc de saade tvert ofver fra hannem / den Førstefødde efter sin Førstefødsel / oc den Yngste efter sin ungdom : Der paa forundrede Mændene sig imedlem dem indbyrdis. 33 Oc hand lod bære Retter fra sig til dem / oc hand lod BenJamins Ret være meere end deres Retter fem gange : Oc de drucke / oc blefve druckne med hanem.

XLIV. Capitel.
OC hand befool den som forstood hans Huus / oc sagde / Fyld Mændenes Sæcke med Spjse / efter som de kunde føre / oc leg hvers Pndinge ofverst i hans Sæck. 2 Oc min Skaale den Sølfskaale / skalt du legge øfverst i den yngstis Sæck / oc Pendinge for hans Korn: Oc hand giorde fter Josephs Ord / som hand hafde sagt. 3 Om Morgene der det blev liust / da blefve mændene udlatte oc deres Asne.
4 Der de vare farne af Staden / oc icke komme tilbage / sagde Joseph til den som foorstod hans huus / Op / forølg de Mænd / oc (naar) du naar dem / da sjg til dem : Hvorfor hafve j betalet Got med Ont? 5 Er den icke den / for min EHrre dricker af? Oc hand kand vist forfare der ved j hafve ilde giort det j hafve giort. 6 Oc hand naaede dem / oc talde disse ord til dem. 7 Oc de sagde til hannem / Hvi taler min Herre saadanne Ord? Det være langt fra dine Tienere / ad giøre saadant. 8 See / den Pendinge som vi kunde ofven i vore Sæcke / hafve vi ført til dig igen / af det Land Canaan : Oc hvorldis skulde vi da nu stile af din Herris Huus / Sølf eller Guld? 9 Hvilcken den findis hos af dine Tienere / hand skal dø : der til ville vi oc saa være min HErre til Trælle. 10 Oc hand sagde / Ja nu / det skal saa være som J hafve talet : Hos hvilcken den findis / hand skal være min Træl / men J skulle være uskyldige. 11 Saa hastede de / oc hver lagde sin Sæck af paa Jorden / oc hver opløfte sin Sæck. 12 Oc hand randsagede / oc begynte paa den ældste / oc endede paa den yngste / Oc Skaalen blef funden udi BenJamins Sæck.
13 Da refve de deres Kæder / oc hver lagde paa sin Asen / oc foroe i Staden igien. 14 Oc Juda kom oc hans Brødre til Josephs Huus / oc hand var endnu self der / oc fulde ned til Jorden for hannem. 15 Da sagde Josehp til dem / hvad er det for en Gierning / som j hafve gjort? Vide j icke / ad en Mand som jeg er / kunde vist forfare? 16 Oc Juda sagde / Hvad skulde vi sige / min HErre / hvad skulle vi tale? Oc hvor med ville vi retfærdiggiøre os? Gud hafver fundit dine Tieneres synd. See / vi ere min Herris Tienere / baade vi oc den som skaalen er funden hos. 17 Oc hand sagde / Det være langt fra mig / ad jeg skulde det giøre : Den mand som skaalen er funden hos / skal være min Tienere / men drager J op med Fred til eders Fader.
18 Da gic Joda fræm til hannem / oc sagde / Min kiere Herre : Lad din Tienere nu tale et Ord for min Herris Øren / 19 Oc din Vrede forhaste sig icke paa din Tienere : Thi som dom du / saa er Pharao. Min Herre spurde sin Tienere ad / oc sagde : Hafve J oc en Fader eller Broder? 20 Da sagde vi til min Herre / Vi hafve en gammel Fader / oc en ung Dreng / hand aulede i sin Alderdom / oc hand Broder er død / oc hand er eene igien efter sin Moder / oc hans Fader hafver hannem kier. 21 Da sagde du til dine tienere / Fører hannem ned til mig / ad jeg kand see hannem. 22 Da sagde vil til min HErre / Drengen  kand icke komme fra sin Fader : Dersom hand kom fra sin Fader / da døer hand. 23 Da sagde du til dine Tienere / Kommer icke eders yngste Broder ned med eder / da skulle J icke see mit Ansict meere. 24 Oc det skeede / der vi fore hen op til din Tienere / min Fader / oc gafve hannem min Herris Tale tilkiende. 25 Da sagde vor Fader / Drager bort igien / kiøber os lidet Fetalie. 26 Da sagde vi / Vi kunde icke fare hen ned / uden vor yngste Broder er med os / da ville vi reyse ned : Thi vi maa icke see den Mands Ansict / der som vor yngste Broder icke er med os. 27 Da sagde din Tienere / min Fader / til os: J vide / ad min Hustru hafver født mig to / 28 Den eene gick hen ud fra mig / oc jeg sagde / hand er visseligen refven ihiel : Oc jeg saa hannem icke endnu. 29 Dersom J toge ocsaa denne fra mig / oc hannem kom ulycke til / da førde J mine graa Haar med ulycke ned til Grafven. 30 Oc nu / dersom jeg kommer til din Tienere / min Fader / oc Drengen var icke med os : Efterdi hand hafver hannem meget kier. 31 Da skeer det / naar hand seer / ad Drengen er icke der / ad hand døer : Saa førde da dine Tienere / din Tieneris vor Faders graa Haar / med Sorg til Grafven. 32 Thi jeg / din Tienere / var god for Drengen / (der vi fore) fra min Fader / oc sagde / ører jeg dig hennem icke igen / da vil jeg lide skyld for min Fader / alle Dage. 33 Oc nu / kiere / lad derfor din Tienere blifve min HErris Tiener for Drengen / ad Drengen maa fare op med sine Brødre. 34 Thi hvorledis skulde jeg fare op til min Fader / oc Drengen skulde icke være med mig? Jeg maatte da see paa den ulycke / som min Fader skulde ofverkomme.

XLV. Capitel.
OC Joseph kunde icke holde sig / for alle dem som stode hos hannem / oc hand raabte / Lader hver mand gaa ud fra mig : Oc der stood icke et Menniske hos hannem / der Joseph lod sig kiende for sine Brødre. 2 Oc hand græd saa høyt / ad Ægypterne hørde det / oc Pharis Huus hørde det. 3 Oc Joseph sagde til sine Brødre / Jeg er Joseph / lever min Fader endnu? Oc hans Brødre kunde intet svare hannem / thi de blefve forfærde for hans Ansict. 4 Da sagde Joseph til sine Brødre / KOmmer dog hjd til mig / oc de ginge fræm : Oc hand sagde / Jeg er Joseph / eders Broder / den j solde til Ægypten. 5 Bekymrer eder nu intet / oc lader det icke mishage for eders Øyne / ad j solde mig hjd : Thi ad j skulde blifve holdne ved Ljf / hafver Gud sendt mig for eder. 6 Thi der hafver nu værit to Aar hunger i Landet : O her er endnu fem Aar / i hvilcke der skal icke være pløynig eller Høst. 7 Men Gud hafver sendt mig for eder / ad hand vil lade eder blefve ved paa Jorden / oc gifve eder Føde til en stoor befrjselse. 8 Oc nu hafve j icke sendt mig hjd / men Gud / oc hand hafver sæt mig til Gharais Fader / oc til en herre ofver alt hans Huus / oc en hersker i alt Ægypti Land.
9 Skynder eder / oc reyser op til min Fder / oc siger til hannem / Saa siger din Søn Joseph / Gud hafver sæt mig til en Herre ofver all Æygpten : KOm ned til mig / tøf icke. 10 Oc du skalt boo i det Land Gosen / oc være hart hos mig / du oc dine Børn / oc dine Børnebørn / oc dit Qveg / oc dine Øxen / oc alt det du hafver : 11 Oc jeg vil opholde dig der : Thi der ere endnu fem Aar Hunger : Paa det du skalt icke fordærfvis af Armod / du oc dit Huus / oc alt det som dig hør til. 12 Oc see / Eders Øyne see / oc min Broders BenJamins Øyne / ad jeg taler mundeligen til eder. 13 Oc J skulle forkynde min Fader alle min Herlighed i Ægypten / oc alt det som j hafver seet : Oc skynder eder / oc lader min Fader komme hjd ned. 14 Saa falt hand om MenJamin sin Broders Hals / oc græd : Oc BenJamin græd om hans Hals. 15 Oc hand kyte alle sine Brødre / oc græd ofver dem / der efter talede hans Brødre med hannem.
16 Oc det ryctedis i Pharais Huus / det sagde / Josephs Brødre ere komne : Det behagede Pharao vel oc alle hans tienere. 17 Oc Pharao sagde til Joseph / Sjg til dine Brødre / Gører saa : Belader eders Diur oc farer hen : Drager til det land Canaan / 18 Oc tager eders Fader / oc eders Tiund / oc kommer til til mig / oc kommer til mig. Oc jeg vil gifve eder Gods i Ægypti Land / ad J skulle æde af Landens Fedm. 19 Oc det er dig befalit / giører lige saa : tager eder Vogne af Ægypti Land / til eders Børn oc eders Hustruer / oc tager eders Fader / kommer. 20 Oc seer icke ved for eders Boohafve skyld : Thi alt det gode som er i Ægypti Land / er eders. 21 Oc Jsraels Børn giorde saa : Oc Joseph fick dem Vogne / som Pharao befool / oc gaf dem Tæring paa Veyen. 22 Hand gaf hver af dem alle et par Helligdags Klæder : Men BenJamin gaf hand tre hundrede Sølfpendige / oc fem par helligdags Klæder. 23 Oc hand sende sin Fader ligervjs / tj Asne / som baare af det bedst Gods af Ægypten / oc tj Aseninder / som bare Korn / oc Brød oc Fetalie / til sin Fader til Reysen. 24 Oc hand lod sine Brødre fare / oc de fore bort / oc hand sagde til dem / Kjfves icke paa veyen.
25 Saa droge de op af Ægypten / oc komme i det Land Canaan / til Jacob deres Fader / 26 Oc forkyndede hannem / oc sagde / Joseph lefver endnu / oc hand herefter end ofver alt Ægypti Land. Men hans Hierte blef svagt / thi hand troode dem icke. 27 Da sagde de hannem alle Josephs ord / som hand hafde sagt til dem : Oc hand saa Vognene / som Joseph hafde sendt ad føre hannem paa / oc Jacob deres Faders Aand blef lefvende. 28 Oc Jsrael sagde / (Det er) migit Joseph min Søn lefver endnu : Jeg vil fare hen oc see hannem før jeg døør.

XLVI. Capitel.
Oc Jsrael drog bort / med alt det hand hafde : Oc kom til Bersaba / oc slactede sin Faders Jsaacs Gud Slactoffer. 2 Oc Gud talde til Jsrael i Siunen om Natten / oc sagde / Jacob / Jacob / Oc hand sagde / See / (Her er) jeg. 3 Oc hand sagde / Jeg (er) Gud / Din Faders Gud / fryct dig icke / ad drage ned til Ægypten : Thi der vil jeg giøre dig til et stoort Folck. 4 Jeg vil fare ned med dig i Ægypten / oc jeg vil ocsaa visseligen føre dig op igien: Oc Joseph skal legge sin haand paa dine Øyne. 5 Saa giorde Jacob sig rede fra Bersaba : Oc Jsraels Sønner førde Jacob deres Fader / oc deres smaa Børn oc deres Hustruer / paa Vogne / som Pharao hafde sendt ad føre ham paa. 6 Oc de toge deres Fæ oc deres God / som de hafde forhærfvet i det Land Canaan / oc komme til Ægypten / Jacob oc all hans Afkom med hannem. 7 Hans Sønner oc hans Sønners Sønner med hannem / hand Døttre / oc hans Sønners Døtre / oc all hans Afkom / førde hand med sig til Ægypten.
8 Oc disse ere Jsraels Børns Nafne / som komme i Ægypten / Jacob oc hans Sønner : Ruben / Jacobs Førstefødde Søn. 9 Oc Rubens Sønner / Hanoc oc Pallu / oc Hezron / oc Charmi. 10 Oc Simeons Sønner / Jemuel / oc Jamin / oc Ohad / oc Jachim / oc Zohar / oc Saul / den Canaæiske Qvindis Søn. 11 Oc Levi Sønner / Gerson / Caath oc Merai. 12 Oc Juda Sønner / Er / oc Onan / oc Sela / oc Perez oc Serah : Men Er oc Onan vare døde i det Land Canaan : Oc Perez Sønner vare / (siden) Hezron oc Hamul. 13 Oc Jsasachars Sønner Thola / oc Phua  oc Job oc Semron. 14 14 Oc Sebulons Sønner / sered / oc Elon oc Jaheel. 15 Disse ere Leæ Børn / som hun fødde Jacob i Padan i Syria / oc hans datter Dina : Alle hans Sønners oc hans Døttres Siele vare tre oc tredive. 16 Oc Gad Sønner / Eri / oc Ardodi / oc Areli. 17 Oc Assers Sønner / Jemna / oc Jesua / oc Jesui / oc Bria / oc Serah deres Søster : Oc Bria Sønner / Heber oc Malchiel. 18 Disse er Silpæ børn / hvilcken Laban gaf Lea sin datter : Oc hun fødde Jacob disse / (som ere) sexten Siel. 19 Rachels Jacobs Hustruis Sønner / Joseph oc BenJamin. 20 Oc Joseph blef fød i Ægypti Land / som Asnath Potiphers Datter / Præstens i On / fødde hannem / Manasse oc Ephraim. 21 Oc BenJamins Sønner / (siden) Bela / oc Becher / oc Asbel / Gera / oc Naaman / Ehi / oc Ros / Mupim / oc Hupim oc Ard. 22 Disse ere Rachels Børn / som fødes Jacob : Alle Siele fiorten. 23 Oc Dans Søn Husim. 24 Oc Nephthali Sønner / Jahzeel / oc Guni / oc Jezer oc Sillem. 25 Disse ere Bilhæ Sønner / hvilcken Laban gaf Rachel sin Datter / oc hun fødde Jacob disse / de ere alle siu Siele. 26 Alle Siele som komme med Jacob i Ægypten / som vare komne af hans Lender / (undertgagne Jacobs Sønners Hustruer) ere alle sex oc tresindstive Siele. 27 Oc Joseph Sønner / som føddes hannem i Ægypten / vare to Siele : Saa ad alle Siele af Jacobs Huus / som komme i Ægypten / vare halffierdesinds tive.
28 Oc hand sende Juda for sig /  til Joseph / ad hand skuld eberede Gosen for sig / oc de komme til Gosen Land. 29 Da lod Joseph spende for sin Vogn / oc drog op / ad møde Jsrael sin Fader til Gosen. Oc hand lod sig see af hannem / oc falt om hans Hals / oc græd længe om hans Hals. 30 Da sagde Jsrael til Joseph / Jeg vil nu (gierne) dø / efterad jeg hafver sit dit Ansict / ad du est endnu lefvendis.
31 Oc Joseph sagde til sine Brødre / oc til sin Faders Huus / Jeg vil reyse hen op / oc gifve Pharao tilkiende / oc sige til hannem / min Brødre oc min Faders Huus / som vare i det Land Canaann / ere komne til mig : 32 Oc de Mænd ere Faarehyrder / Thi de ere Mænd som omgaaes med Qveg. Oc deres Faar / oc deres Øxen / oc alt det de hafde / hjafve de ført hjd. 33 Oc det skal skee / naar Pharao kalder ad eder / oc siger / Hvad er eders Handel? 34 Da skulle J sige / Dine Tienere ere Mænd / som omgaaes med Qveg / fra vor Ungdom / oc indtil nu / baade vi oc vore Forfædre : Paa det J mue boe idet Land Gosen : Thi alle Faare hyrder ere Ægypterne en vederstyggelighed.

XLVII. Capitel.
OC Joseph kom oc forkyndede Pharao (det/) oc sagde / Min Fader / oc mine Brødre / oc deres Faar oc deres Øxen / oc alt det de hafve / ere komne af det Land Canaan: Oc see / de ere i Gosen Land. 2 Oc udaf sine Brødre tog hand fem Mænd oc skickede dem for Pharao. 3 Da sagde Pharao til hans Brødre / Hvad er eders Handel? Oc de sagde til Pharao / Dine Tienere ere Faarehyrder / baade vi oc vore Forfædre. 4 Oc de sagde til Pharao / Vi ere komne ad være fremmede i Landet / thi dine Tienere hafve ingen Føde til deres Qveg : Thi der er en svaar Hunger i det Land Caanan : Oc kiere lad nu dine Tienere boe i Gosen Land. 5 Oc Pharao tade til Joseph / oc sagde / Din Fader oc dine brødre ere komne til dig . 6 Ægypti Land staar aabent for dig : Lad din Fader oc dine Brødre bo paa den beste Sted i Landet / lad dem boe i Gosen Land : Oc dersom du veedst ad der oc ere duelige Mænd iblant dem / da sæt dem til Forstander ofver det Fæ som jeg hafver.
7 Oc Joseph lidde oc Jacob sin Fader ind / oc skickede hannem for Pharao : Oc Jacob velsignede Pharao. 8 Men pharao sagde til Jacob / Hvor gammel est du? 9 Oc Jacob sagde til Pharao / Min udlændigheds Tjd er hundrede oc tredive Aar : Liden oc ond er min Ljfs tjd / oc naar icke mine Forfædres Ljfs tid i deres ulændigheds tjd. 10 Saa velsignede Jacob Pharao / oc gick ud fra Pharao. 11 Men Joseph skickede sin Fader oc sine Bødre Bolige / oc gaf dem en Eyedom i Ægypti Land / paa den beste sted i landet / (som var) i det Land Rameses : Som Pharao hafde befalit. 12 Oc Joseph ophult sin Fader oc sine Brødre / oc alt hans Faders Huus / med Brød / efter som hver hafve Børn til.
13 Der var icke Brød i alle Land / thi Hungeren var megit svaar / saa ad det land Ægypten oc Canaans Land forsmæctede for Hungers skyld. 14 Oc Joseph samlede alle Pendinge / som fandtis i Ægypti Land oc i Canaans Land / for det Korn som de kiøbte / oc Joseph førde Pendingen i pharais Huus. 15 Oc der Pendinge vare udgifvne af Ægypti Land oc af Cnaans Land / komme alle Ægypterne til Joseph / oc sagde / Fl os Brød / hvi skulle vi døe for dig / thi Pendinge ere borte? 16 Oc Joseph sagde / Flyer hjd eders Fæ / saa vil jeg gifve eder for eders Fæ / om Pendinge ere borte. 17 Saa førde de eders Fæ til Joseph / oc Joseph gaf dem Brød for deres Heste / oc for Qveg som de eyede / oc for Øcen som de eyede / oc for Asne : Saa hialp hand dem med Brød / for alt deres Fæ / i det Aar.
18 Der det Aar hafde ende / komme de det andet Aar til hannem / oc agde til Hannem / Vi ville icke døllie det for min herre / ad icke alleene Pendinge ere borte / men ocsaa Fæet / som vi eyede / (er kommit) til min Herre : Vi hafve intet meere igen til min HErre / uden vore Legemer / oc vore Agre. 19 Hvi skulle vi døe for dine Øyen? (Vi biude dig) baade os vort til . Kiøb os oc vor Jord for Brød / oc vi / med vor Jord / ville være Pharais Trælle / oc gif (os) Sæd / ad vi mue lefve / oc icke døe / oc ad Jorden icke blifver øde. 20 Saa kiøbte Joseph gandske Ægyti Land til Pharao / thi de Ægypter solde hver sine Aggre / fordi den hunger blef saa svaar ofver dem : Oc Landet blev Pharais. 21 Oc hand lod Folcket flytte / til Stæderne / fra den eene Grændzis ende udi Ægypten / oc til den anden ende der paa. 22 Alleeniste Præsternes Jord kiøbte hand icke / Thi Præsterne hafde deres beskickede deel af Pharao / oc aade deres beskickede deel / som Pharao hafde gifvit dem : derfor soldede icke deres Jord.
23 Da sagde Joseph til Folcket / See / Jeg hafver i dag kiøbt eder oc eders Jord til Pharao : See / der hafve j Sæd / oc j skulle saae Jorden. 24 Oc et skal være til fræmvæxt / oc J skulle gifve Pharao den femte Part : Oc de fire Parter skull J beholde / til ad saae i Jorden / oc til eders Kaast / oc som dem som ere i eders Huus / oc til eders Børn ad æde. 25 De sagde / Du hafver huldit os ved Ljfvet / Lad os finde Naade for min ehrris Øyne. Oc vi ville være Hparis Træll 26 Saa giorde Joseph det til en Skick indtil denne dag / ofver Ægypti Land : Ad Pharao skulde hafve ræt til den femte Part : Alleeniste Præstens Jord særdelis blef icke Pharais.
27 Oc Jsrael boode i Ægypti Land / i det Land Gosen : Oc de hulde sig der / oc voxte oc formeeredis meget . 28 Oc Jacob lefde i Ægypti Land sytten Aar : Oc Jacobs Ljf tid var hundrede siu oc fyrretive Aar. 29 Oc Jsraels tjd kom nær / ad hand skulle døø / oc hand kaldede ad sin Søn Joseph / oc sagde til hannem / kiere / hafver jeg fundit Naade for dig / da leg nu din Haand under min Lend / oc bevjs Kierlighed oc Troskab med mig / Kiere / bagraf mig icke i Ægypten. 30 Oc lad mig ligge hos mine Forfædre / oc du skalt føre mig af Ægypten / oc jorde mig ideres Graf : Oc hand sagde / Jeg vil giøre som du hafver sagt. 31 Men hand sagde / Svær mig / Oc hand soor hannem : Oc Jsrael bøyde sig ofver Hofuitgærden i Sengen.

XLVIII. Capitel.
OC det skeede der efter / ad een sagde til Joseph / See / din Fader er siug. Oc hand tog baade sine Sønner med sig / Manasse oc Ephraim. 2 Oc een gaf Jacob tilkiende / oc sagde / See / din Søn Joseph kommer til dig : Saa giorde Jsrael sig sterck / oc sad paa Sengen / 3 Oc Jacob sagde til Joseph / Den Allmæctigste Gud aanbebarede sig for mig i Lyz / udi det Land Canaan / oc velsignede mig : 4 Oc sagde til mig / See / jeg vil lade dig voxe oc lade dig formeeris / oc giøre dig til en hob Folck / oc jeg vil gifve din Afkom / efter dig / dette Land til ejendom evindeligen. 5 Saa skulle nu dine to Sønner / som dig ere fødde i Ægypti Land / før jeg kom til dig Ægypten / de skulle høre mig til : Ephraim oc Manasse skulle høre mig til / som Ruben oc Simeon. 6 Men din Afkom / som du skalt aule efter dem  skulle høre dig til / de skulle kaldes efter deres Brødres nafn / i deres Arfvedeel 7 Oc der jeg kom af Padan / døde Rachel for mig i det land Canaan / paa veyen / der jeg hafde endnu et stycke veys til Ephrath : Oc jeg begrof hende der paa Veyen til Ephrath / hvilcken er Bethlehem.
8 Oc Jsrael saa Josephs Sønner / oc sagde / Hvis (ere) de? 9 Oc Joseph sagde til sin Fader / De ere mine Sønner / som Gud hafver her gifvit mig : Oc hand sagde / Kiere  / Leed dem til mig / ad jeg velsigner dem : 10 Oc Jsraels Øyne vare dumme ad Alder / hand kunde icke see  : Oc hand lidde dem til hannem / oc hand kyste dem oc tog dem i favn. 11 Oc Jsrael sagde til Joseph / Jeg hafver icke tænckt ad see dit Ansict / oc see / Gud haf er end oc ladit mig see din Afkom. 12 Oc Joseph tog dem fra hans Knæ / oc bøyde sig med sit Ansict til Jorden. 13 Oc Joseph tog dem baade / Ephra im sin høyre Haand / fra Jsraels venstre Hannd / oc Manasse i sin venstre Haand / fra Jsraels høyre Haand / oc lidde (dem) til hannem. 14 Saa racte Jsrael sin høyre Haand ud / oc lagde paa Epharaims hofvit / oc hand var yngst / oc sin venstre Haand / paa Manasses Hofvit. Med vidskab udracte hand sine Hænder / Thi Manasse var den Førstefødde. 15 Oc hand velsigned Joseph / oc sagde / Gud / for hvis Ansict mine Forfædr / Abraham oc Jsaac / vandrede / Gud / som føder mig / fra jeg blef til / indtil denne dag : 16 Den Engel som jeg hafver frelst fra alt Ont / hand velsigne Drengene / ad de mue kaldes efter mit nafn / oc efter min Forfædres / Abrahams oc Jsaacs nafn / oc ad de som fkiske / maa blifve mange midt i Landet. 17 Der Joseph saa / ad hans Fader lagde den høyre Haand paa Ephraims Hofvit / da mishagde det hannem : Oc hand løfte sin Faders Haand op / ad føre den fra Eprahims Hofvit ofver Manasses Hofvit. 18 Oc Joseph sagde til sin Fader / Jcke saa / min Fader / thi denne er den Førstefødde : Leg din høyre Haand pa hans Hofvit. 19 Men hans Fader nectede (det) oc sagde / Jeg veed det / min Søn / jeg veed det : Hand skal oc blifve til Folck / oc hand skal oc blifve stoor : Men hans yngste Broder skal sandeligen blifve større end hand /oc hans Afkom skal vorde en stoor hob Folck. 20 Saa velsignede hand dem paa den Dag / oc sagde / Ved dig skal jsrael velsigne / oc sige / Gud sætte dig som Ephraim oc som Manasse : Oc hand sætte Phraim for Manasse. 21 Oc jsrael sagde til Joseph / See / jeg døør / oc Gud skal være med eder / oc føre eder til eders Fædre Land igien. 22 Oc jeg hafver gifvit dig et stycke (Land) meere end dine Brødre / Hvilcket jeg tog af Amorittens Haand / med mit Sverd oc min Bue.

XLIX Capitel.
OC Jacob kaldede ad sine Sønner / oc sagde / Forsamler eder / oc jeg vil forkynde eder / hvad eder skal vederfares her efter. 2 Kommer tilhobe / oc hører Jacob s Sønner / oc grifver act paa Jsrael eders Fader. 3 Ruben du est min Førstefødde / min Kraft / oc min første Mact / synderlig i værdighe oc synderlig i styrcke. 4 Hast / som Vand / Du skalt icke være ypperlig / thi du opstigede i din Faders Leye / da besmitted du (den) hand hafver opstiget paa min Seng.
5 Simeon oc Levi (ere) Brædre / Deres Sverd er onskabs Vaaben. 6 Min Siel skal icke komme i deres hemmelige Raad / min Ære skal icke foreene sig med deres Forsamling : Thi i deres Vrede hafve de slaget Mand ihiel / oc i deres egenvillighed hafve de omkast Muuren. 7 Forbandet være deres Vrede / thi den er streng / oc deres hastighed / thi den er haard : Jeg vil deele dem i jacob / oc adsprede dem i Jsrael.
8 Juda du (est den rette ) dig skulle dine Brødre lofve / din Haand skal være paa dine Fienders Baghals : For dig skulle din Faders Sønner bucke sig. 9 Joda er en u ng Løve / du opstigede fra Rof min Søn : Hand hafver nedbøyet sig / hand lagde sig som en Lve / oc som en stoor Løve / Hvo vil væcke hannem ? 10 Der skal icke vige Spjr fra Juda / oc Læremestere fra hans Fødder / indtil Siloh kommer / oc Folckene skulle lyde hannem. 11 Hand er den som binder sin Fole til Vjntræit / oc sin Aseninde min Søn til den ædele Vjnqvist / Hand hafver toit sine Klæder i Vjn / oc sin Kaabe i Vjndrueblod. 12 Hand er rødere i Øyene end Vjn / oc hvidere paa Tænder end Melck.
13 Sebulon skal boo hos Hafnen ed Hafvit / oc h and skal være hos Skibenes Hafn / oc hans side ( recke) til Zidon.
14 Jsaschar skal være et Been-Asen som legger sig imedlem tvende landemercke. 15 Oc hand saa ad Hvilken var god / oc ad Leandet var deyligt / oc hand hafver bøyed sine Skuldrer til ad bære / oc blefven en Skatskyldig Tienere.
16 Dab sjak dømme sit Folck / som een af jsraels Stammer. 17 Dan skal blifve en Slange paa Veyen / en Pjlslange paa Stjen / som beed Hesten i Hælene / oc Rytteren der paa falde tilbage. 18 HErre / jeg bier efter din Salighed. 
19 Gad / eh Hær skal forærie hannem / oc hand skal forhærie (andre) omsier.
20 Af Asser kommer hans fede Brød / oc hand skal gifve Kongelig træsenhed.
21 Nephthali er en undsluppen Hind / som gifver lystelig tale.
22 Joseph er en Qvist / som voxer / ja en Qvist som voxer hos en Kild e: Døttre ginge ofven paa muren. 23 Oc Skytterne forbittrede hannem / oc skøde / oc hadede hannem : 24 Oc hans Bue blef dog stærck / oc hans Hænders Arme sktyrckede sig af den mæctige Jacobs Hænder / der af (er hand) en Hyrde af Steen i jsrael 25 (Det kommer ) fra din Faders Gud / oc hand skal hielpe dig / oc fra den almæctige / oc hand skal velsigne dig / med Velsignelser af Himmelen / ofven af / med Velsignelser af Afgrunden / som ligger her under / med Brystens oc Ljfs Velsignelse. 26 Din Faders Velsignelser / ofvergaae mine Forældres Velsignelser (indtil de ævigeHæyers Grendzer) de skulle komme paa Joseh Hofvit / oc paa Nazarenis Jsse iblant hans Brødre.
27 BenJamin skal rifve (som) en Ulf / om Morgenen skal hand æde rof / oc om Aftenen skal hand uddeele Bytte.
28 Alle disse ere de tolf Jsraels Stammer / oc dette er det som deres Fæder talede med dem / oc velsignede dem / hver efter sin Velsignelse velsignede hand dem. 29 Oc hand befalede dem / oc sagde til dem / Jeg samlis til mit Folck / Begrafver mi hos mine Fædre / 30 J den Hule paa den dobbelt Hulis Agger mod Mamre / som er i det Land Canaan / hvilcken Abraham kiøbte / med Aggeren / af Ephron Hethiter / til Arfve begrafvelse : 31 Der hafde de begrafvit Abraham / oc Sara hans Hustru : der hafde de begrafvit Jsaac / oc Rebacka hans Hustru : Oc der hafver jeg begrafvit Lea: 32 Den Agger oc den Hule der paa / er kiøbt af Heths Børn. 33 Der Jacob hafde giort ende paa ad biude sine Børn (dette/) tog hand sine Fødder til sig op paa Sengen / oc døde / oc blef samlit til sine Folck.

L. Capitel.
DA falt Joseph ofver sin Faders Ansict / oc græd ofver hannem / oc kyste hannem. 2 Oc Joseph befalede sine Tiener / som vare læger / ad de skulde balsamere hans Fader. Saa balsamerede Lægerne Jsrael / 3 Oc der blefve fulende fyrretive Dage paa hannem : Thi saa fuldendis deres Dage som balsameris : Oc Ægypterne begrædde hannem halffierdesindstive Dage.
4 Oc der Grædedagene ofver hannem vare for ofver / da talde Jsoeph til Pharais Tinere / oc sagde / Hafver jeg nu fundit Naade hos eder / da taler nu med Pharao / oc siger : 5 Min Fader tog en Eed af mig / oc sagde / See / jeg døer / J min graf / som jeg lod grafve mig idet Land Canaan / der skalt du gjorde mig : Oc nu kiere / lad mig fare op / oc begrafve min Fader / oc jeg vil komme igien. 6 Oc Pharao sagde / Far hen op / oc jord din Fader / som hand tog Eed af dig (der paa.) 7 Saa foor Joseph op / ad jorde sin Fader / oc der foore med hannem alle Pharais tienere / de Ældste af hans Huus / oc alle de Ældste af Ægypti Land / 8 Oc Joseph gandske huus / oc hans Brødre / oc hans Faders Huus : Alleene deres Børn / oc deres Faar / oc deres Øxen / lode de blifve tilbage i Gosen Land. 9 Oc der droge med ham / baade Vogne oc Rytere / saa det var en meget stor Hær. 10 Der de komme nu til den Gaard Atad / som ligger ofver Jordanen / da hulde de der en stoor oc saare bitter Klage  / oc hand lod holde sorrig for sin Fader siu dage. 11 Oc der Folcket i Landet / Cananiterne / saae den graa d / som den Gaard Atad / sagde de / Denne er en stor Sorrig for Ægypterne : Derfor kalde mand dens nafn / Ægypternes sorg / som er ofver jOrdanen. 12 Saa giorde hans Sønner hannem saa / som hand hafde befalit dem. 13 Oc hans Sønner førde hannem i det Land / oc begrofve hannem i den Hule / paa Abraham afde kiøbt / med aggeren / til Arfvebegrafvelse / af Ephron Hetiter / tvert ofver fra Mamre.
14 Oc Joseph kom igien til Ægypten / hand oc hans Brødre / oc alle de som vare opfarne med hannem / ad begrafve hans Fader / der hand hafde begrafvit sin Fader. 15 Oc Josephs Brødre saa ad deres Fader var død / oc sagde : Joseph tør hade os / oc visseligen betale os / alt det onde / som vi hafve giort hannem. 16 Oc de lode biude Joseph / sigendis : Din Fader befalede før hand døde / oc sagde : 17 Saa skulle J sige til Joseph / Kiere / forlad nu dine Brødres Misgierning oc deres Synd / ad de giorde ilde mimod dig : Kiere / saa forlad nu os / din faders Gud Tienere / den Misgierning : Da græd Joseph / der de talede dette med hannem. 18 Oc hans Brødre ginge ocsaa / oc fulde ned for hannem / oc sagd e/ See / vi ere dine Tienere. 19 Oc Joseph sgde til dem : Frycter icke / Thi mon jeg være i Guds sted? 20 Oc J tænckte ont imod mig / Gud betænckte det til gode / ad hand vilde giøre det (mand seer) paa dnne Dag / ad hold emeget Folck ved Lifvit. 21 Saa frycter nu icke / Jeg vil føde eder oc eders Børn : Saa trøstede hand dem / oc talde venligen med dem.
22 Saa boode Joseph i Ægypten / hand oc hans Faders Huus / oc Joseph lefde hundrede oc tj Aar. 23 Oc Joseph saa Ephraims Sønner i tredie Led : dislige Machiers / Manasses søns Sønner / blefve oc fødde paa Josephs Knæ.
24 Oc Joseph sgde til sine Brødre / Jeg døer / oc Gud skal visseligen besøge eder / oc føre eder af dette Land / til dette Land som hand hafver soorit Abraham / Jsaaco oc Jacob. 25 Oc Joseph tog en Eed af Jsraels Børn / oc sagde / Naar Gud skal visseligen besøge eder / da skulle J føre mine Been her fra. 26 Saa døde Joseph / der hand var hundrede oc tj Aar gammel : oc de balsamerede hannem / oc mand lagde (hannem)  i Kisten i Ægypten.
Ende paa Mose I. Bog.

Den anden Mose Bog / kaldet Exodus.
I. Capitel.
OC disse ere jsraels sønners nafne / som komme ind iÆgypten med Jacob : Hver gick ind med sit Huus. 2 Ruben / Simeon / Levi / oc Juda / 3 Jsaschar / Sebulon / oc BenJamin: 4 Dan / oc Nephtahali / Gad / oc Asser. 5 Oc alle Personer som vare komne af Jacobs Lend / de vare halffierdesinds tive Personer : Men Joseph var i Ægypten. 6 Der nu Joseph var død / oc alle hans Brødre / oc all den Slect / 7 Da blefv Jsraels børn fructbare / oc udbredde sig oc blefve mangfoldige / oc blefve gandske meget stercke / ad Landet blef fuld af dem.
8 Oc der kopkom en ny Konge ofver Ægypten / som kinde icke Joseph. 9 Oc hand sagde til sit Folck / See / Jsraels Børns Folck ere fleere oc stærckere end vi: 10 Nu vel / vi ville være trædske / ad det maa skee / skal icke blifve saa megit : Oc det kunde skee / om der blefve /leilighed til) en Krig / kunde det gifve sig til vore Fiender / oc krige imod os / oc drage af Landet. 11 Saa sætte de PlageFogeder ofver det / ad de skulde tvinge det / Med deres Trældom : thi mand bygde da pharao Forraads Stæder Pithom oc Raamses / 12 Oc lige som de plagede det / saa formeeredes det / oc saa voxte det : oc de kieddis ved Jsraels børn: 13 Oc Ægypterne kom Jsraels Børn til ad trælle haardeligen / 14 Oc giorde dem deres lefnit beeskt / med svar Trælsom / i Leer oc i Tegl / oc med allehonde Trældom paa Marcken / med allehonde deres Arbeyde / som de trællede haardeligen udi.
15 Oc Kongen af Ægypten sagde til de Ebræiske Jordemødre : Blant hvilcke den eenis nafn var Sephra / oc den andens nafn Pua: 16 Oc hand sagde / naar j hielpe de Ebræiske Qvinder ad fødde / oc see paa Stolene / er det en Søn / saa dræber hannem / oc er det en Datter / daa maa hun lefve.
17 Men JOrdmemødrene fryctede Gud / oc giorde icke som Kongen af Ægypten hafde talit til dem / Men de lode Drengene lefve. 18 Da kaldede Kongen af Ægypten Jordemødrene / oc sagde til dem / hvi giorde j det / ad j lode Drengene lefve? 19 Oc JOrdemødrene svarede Pharao / De Ebræiske ere icke som de Ægyptiske Qvinder : Men de ere stercke af Natur / før end Jordemoderen kommer til dem / da hafde de født. 20 Derfor giorde Gud vel mod Jordemødrene / oc Folcket voxte / oc de blefve saare stercke. 21 Oc det skeede / efteri Jordemødrene fryctede Gud / da bygde hand dem Huus.
22 Saa bød Pharao alt sit Folck / oc sagde : Kaster alle Sønner i Floden / som fødes / oc lader alle Døttre lefve.

II. Capitel.
OC der gick en Mand af Levi Huus / oc tog en levi Daatter / 2 Oc Qvinden undfick / oc fødde en Søn : Oc der hun saa hannem / ad hand var deylig / da skiulte han hannem tre maanede. 3 Men der hun kunde icke længre skule hannem / da tog hun sig en Kiste af Rør / oc klinede den med Ljm oc Beg / oc lagde Drengen der udi / oc lagde den i Rørene / hos bredden paa Floden. 4 Men Hans Syster stood langt fra / ad hun kudne see / vorledis det vilde gaa hanenm. 5 Oc Pharais Datter gick ned ad bade i Floden / oc hendis Jomfruer ginge paa bredden ved Floden : Der hun saa Kisten i Rørene / sende hun sin Pige bort / oc lod den hente: 6 Oc der hun lod den op / saa hun hannem / Drengen (siger jeg/) oc see / Drengen Græd : da ynckedis hun ofver hannem / oc sagde / Denne er een af de Ebræers Drenge. 7 Da sagde hans Syster til Pharais Datter / Skal jeg gaa bort oc hente dig en Amme af de Ebræiske 7 ad hun kand gifve dig Drengen ad dj? 8 Oc Pharais daater sagde til hende / gack hen : oc Pigen gick hen / oc kaldede Drengens Moder. 9 Da sgde Pharais datter til hende / Tag denne Dreng hen / oc fostre mig h am op : Oc jeg vil gifve dig din Løn. Oc Qvinden tog drengen / od fostrede ham op. 10 Oc der Drengen var blefven stoor / da lidde hun hannem til Pharais Datter / oc hun holt hannem for sin Søn / oc kaldede hans nafn Mose / oc hun sagde / Thi jeg drog hennem af Vandet.
11 Og det skeede i de Dage / der Mose var blefven stoor / gick hand ud til sine Brødre / oc saa paa deres Byrde : Oc hand saa / Ægyptiske Mand  sloo en Ebræiske Mand af hans Brødre. 12 Da saa hand hjd oc djd / oc saa ad der var ingen / oc slo den Ægypter / oc skiulte hannem i Saanden. 13 Oc anden Dagen gick hand ud / oc saa to Ebræiske Mand trættis tilsammen : Da sagde hand til den der giorde uræt / Hvi slaar du din Næste? Oc hand sagde / hvo hafver sæt dig til en Øfverste oc Dommere ofver os? Siger du det ad slaa mig ihiel / som du slogst den Ægypter ihiel? Da fryctede Mose / oc sagde / Sandeligen de Gierning er blefven vitterlig? 15 Oc Pharao hørde denne Gierning / oc søgte / ad slaa Mose ihiel : Men Mose flydde fra Pharais Ansict / oc blef i det Land Midian / oc blef hos Brønden.
16 Oc en Præst i Midian / hafde siu Døttre / oc de komme djd ad drage Vand op / oc fyldede Renderne ad vande deres Faders Qveg. 17 Da komme Hyrderne / oc støtte dem der fra. Men Mose stod op / oc hialp dem / oc  hialp dem / oc vandede deres Qveg. 18 Oc der de komme til Revel deres Fader / sagde hand / Hvi komme j saa snart igien i Dag? 19 Oc de sagde / En Ægyptiske Mand frijede os fra Hyrderne / oc drog end flitteligen Vand op for os / oc vandede Qveget. 20 Oc hand sagde til sine Døttre / Hvor er hand? Hvi lode j den Mand gaae bort? Kalder hannem / oc hand skal faa Mad. 21 Oc Mose hafde lyst til ad blifve hos Manden : Saa gaf hand Mose Zephora sin Datter. 22 Oc hun fødde en Søn / oc hand kaldede hans nafn Gersom : Thi hand sagde / Jeg er vorden en Udlending i fremmede Land.
23 Men lang tjd der efter døde Kongen af Ægypten : Oc Jsraels Børn suckede ofver den Trældom / oc raabte : Oc deres raab ofver deres Trældom kom op for Gud. 24 Oc Gud hørde deres raab / oc Gud tænckte paa sin pact med Abraham / Jsaac oc Jacob : 25 Oc Gud saa Jsraels Børn / oc Gud kiende (dem.)

III. Capitel.
Oc Mose voctede Jetro sin Svogers / Præstens i Midian hans Qveg  / oc dref Qveget bag Ørckenen / oc kom til Guds Bierg Horeb. 2 Oc HErrens Engel aabenbaredis for hannem i en gloendis Lue / af en Tornemusk : Oc hand saa / oc see / Tornemusken brænte i Jld / oc Tornemusken blef dog icke fortærede. 3 Oc Mose sagde / Jeg vil der hen / oc besee denne stoore Siun / hvi Tornebusken icke brændis op. 4 Der HErren saa / ad hand gick hen ad see / da raabte Gud til hannem af Tornbusken / oc sagde / Mose / Mose : Oc hand sagde / See / (Her er) jeg. 5 Oc hand sagde / Gack icke nær hjd : Løs dine Skol af dine Fødder / thi den sted som du staar paa / er en hellig jord. 6 Oc hand sagde (fræmdelis/) Jeg er din Faders Gud / Abrahams Gud / Jsaacs Gud / oc Jacobs Gud: Oc Mose skiulte sit Ansict / thi hand fryctede ad see paa Gud. 
7 Oc HErren sagde / Jeg hafver grant seet mit Folckis ælendighed som er i Ægypten / oc hørt deres skrig / ofver dem som plage dem / thi jeg kiende deres smerte : 8 Oc er nedfaren ad redde dem af Ægypternes Haand / oc ad føre dem op af dette Land / til et got oc vjdt Land / til et Land som flyder med Melck oc Honnig / til Cananitens oc Hetitens oc Amoritens oc Pheresitens oc Hevitens oc Jabusitens sted: 9 Oc see nu Jsraels børns raab er kommit for mig / oc jeg hafver end see deres Trængsel / hvor med Ægypterne trænge dem : 10 Saa gack nu / oc jeg vil sende dig til Pharao / oc udfør mit Folck Jsraels børn af Ægypte. 11 Oc Mose sagde til Gud / Hvo er jeg / ad jeg skulde gaa til Pharao / oc ad jeg skal udføre Jsraels Børn af Ægypten? 12 Oc hand sagde / Jeg vil være med dig : Oc dette skal være dig et Tegn / ad jeg hafver udsendt dig : Naar du udfører mit Folck af Ægypten / da skulle j tiene Gud ofven paa dette Bierg.
13 Oc Mose sagde til Gud / See / naar jeg kommer til Jsraels Børn / oc siger til dem / Eders Forfødres Gud hafver sendt mig til eder / oc de sige da til mig / Hvad er hans Nafn? Hvad skal jeg sige til dem? 14 Oc Gud sagde til Mose / Jeg skal være den / som jeg skal være : Oc hand sagde / Saa skalt du sige til Jsraels Børn / Jeg skal være / hafver sendt mig til eder. 15 Oc Gud sagde ydermeere til Mose / Saa skalt du sige til Jsraels Børn / Herren eders Forfædres Gud / Abrahams Gud / Jsaacs Gud / oc Jacobs Gud / sende mig til eder : Dette er mit nafn ævindeligen / oc denne min ihukommelse til ævig Tjd.
16 Gac oc forsaml de Ældste af Jsrael / oc sjg til dem / Herren eders Forfædres Gud / hafver aabenbarit sig for mig / Abrahams / Jsaacs oc Jacobs Gud / oc sagt / Jeg hafver visseligen besøgt eder / oc (set) hvad eder er vederfarit i Ægypten. 17 Oc hafver sagt / Jeg vil udføre eder af den Ægyptiske ælendighed  / ind i Cananiternes / oc Hetitens / oc Amoritens / oc Pherisitens / oc Hevitens / oc Jebusitens Land / idet Land som flyder med Melck oc Honnig. 18 Oc de skulle høre din Røst / oc du skalt gaa / oc de Ældste af Jsrael / til Kongen af Ægypten / oc j skulle sige til hannem / HErren / Ebræernes Gud / hafver mødt os: Saa kiere lad os nu gaae hen tre Dages Reyse i Ørcken / ad vi mue ofvre til HErren vor Gud. 19 Men jeg veed / ad Kongen af Ægypten skal icke lade eder fare / uden ved en velsig Haand. 20 Thi jeg skal udræcke min Haand / oc slaa Ægypten med alle mine underlige Ting / som jeg vil giøre der inde : Siden skal hand lad eder fare. 21 Oc jeg vil gifve dette Folck Naade hos Ægypterne / oc det skal skee / naar j reyse der fra / skulle j icke reyse tomhændede. 22 Men hver Qvinde skal laane af sin Naboerske / aoc af den hun er i Huset med / Sølfkar / oc Guldkar / oc Klæder / dem skulle j lægge paa eders Sønner oc paa eders Døttre / oc skille Ægypten der ved.

IV. Capitel.
OC Mose svarde / oc sagde / Oc see / de troe mig icke / oc lyde icke heller min Røst : Men de skulle sige / HErren hafver icke aabenbarit sig for dig 2 Oc HErren sagde til hannem / Hvad du i din Haand? Oc hand sagde / En Kiep. 3 Oc hand sagde / Kast den paa JOrden : Oc hand kase den paa Jorden / saa blef den ti en Slange : Oc Mose flydde for den. 4 Da sagde HErren til Mose / Udreck din Haand / oc grib fat paaa dens Hale : Saa racte hand sin haand ud / oc tog fat paa den / oc den blef til en Kiep i hans Haand. 5 Ad de skulle troe / ad HErren deres Fædres Gud / Abrahams Guder / Jsaacs Gud / oc Jsacobs Gud / hafver aabenbarit sig for dig. 6 Oc HErren sagde ydermeere til hannem / Stick nu din haand i din Barm : Oc hand satack sin haand i Sin Barm / oc drog den ud / oc see / hans Haand var spedalsk som Snee. 7 Oc hans sagde / Stick din haand i din Barm (igien:) Oc hand stack sin Haand (atter) i sin barm / oc drog den ud igien af sin Barm / oc See / da var den blefven igien som hans (andet) Kiød. 8 Oc det skal skee / ad der som de icke ville troe dig / eller adlyde din røst / ved det første Tegn / da skulle de dog troe din Røst ved det andet Tegn. 9 Men dersom de icke troe disse tvende Tegn / oc ey lyde din Røst : Da tag af Flodens Vand / oc øs det paa tørt Land / saaa skal det Vand som du togst af Floden / blifve til Blood paa det tørre Land.
10 Oc Mose sagde til HErren / Kiere HErre / jeg hafver icke her til dags værit en veltalendis Mand / ey heller siden du talde til dine Tienere : Thi jeg hafver et svaart Maal / oc en svaar Tunge. 11 Oc HErren sagde til hannem / Hvo hafver gifvit Menneskit Mund? Eller hvo hafver giort stum eller døv / eller seendis / eller blind? Hafer icke jeg HErren (det giort?) 12 Saa gack nu hen / oc jeg / Jeg / skal være med din mund / oc lære dig hvad du skalt tale.
13 Oc hand sagd e/ Kiere HErre / Send nu Bud / med den du (ellers) vilt sende. 14 Da blef HErrens Vrede optænd mod Mose / oc hand sagde / Kiender jeg dog icke Aaron din Broder / den Levite / ad hand kand vel tale? Oc see / hand skal oc gaa ud imod dig / oc naar hand seer dig / da skal hand glæde sig i sit Hierte. 15 Oc du skalt tale til hannem / oc legge Ordene i hans Mund / oc Jeg / Jeg /  skal være med din Mund oc med hans Mund / oc lære eder hvad j skulle giøre. 16 Oc hand skal tale for dig til Folcket / oc det skal ske / hand skal være din Tolck oc du skalt være ham som en Gud. 17 Oc tag denne Kiep i din Haand / med hvilcken du skalt giøre Jertegn.
18 Oc Mose gick hen / oc kom igien til jetro sin Svoger / oc sagde til hannem / Kiere / lad mig fare / oc jeg vil drage tilbage til mine Brødre / som ere i Ægypten / oc see om de endnu lefve : Oc Jetro skagde til Mose / Gack i Fred. 19 Oc HErren sagde til Mose i Midian / Gack hen / vandre til Ægypten igien : Thi alle de Mænd ere døde / som stode efter dit ljf. 20 Saa tog Mose sin Hustru oc sine Sønner / oc førde dem paa en Asen : oc vandrede til Ægypti Land igien / oc Moses tog Guds Kiep i sin Haand.
21 Oc HERren sagde til Mose / Naar du farer ad komme til Ægypten igien / da see til / ad du giør alle disse Jertegn for Pharao / som jeg hafver gifvet dig i din haand : Men jeg vil forhærde hans hierte / ad hand skal icke lade Folcket fare. 22 Oc du skalt sige til Pharao / Saa siger HErren / Jsrael er min Førstefødde Søn. 23 Oc jeg hafver sagt til dig / Lad min Søn fare / ad hand kan tiene mig : Oc du hafver benectit ad lade hannem fare / See / jeg ihielslaar din Søn / din Førstefødde.
24 Oc det skeede paa Veyen i herberget / som HErren mod hannem / oc vilde slagit hannem ihiel : 25 Da tog Zephora en skarp Sten / oc omskaar sin Søns Forhud / oc lod den røre hans Fødder / oc sagde / Du est mig en blodig Brudgom. 26 Da lod hand hannem være : Men hun sagde en blodig Brudgom / for omskærelsens skyld.
27 Oc HErren sagde til Aaron / Gack imod Mose i Ørcken : Oc hand gick hen / oc møtte hannem hos Guds Bierg / oc kyste hannem. 28 Oc Mose sagde Aaron alle HErrens Ord / som hafde udsendt hannem / oc alle de Tegn som hand hafde befalit hannem. 29 Saa gick Moses oc Aaron hen / oc de samlede alle de Ældste af Jsraels Børn. 30 Oc Aaron talede alle Ord som HErren hafde talit med Mose / oc giorde Tegn for Folcket. 31 Oc Folcket troede : Oc der de hørd / ad HErren besøgte Jsraels Børn / oc ad hand hafde seet deres ælendighed / da bøyede de dem / oc tilbade.

V. Capitel.
OC der efter gick Mose oc Aaron den ind oc talede til Pharao : Saa siger HErren Jsraels Gud : Lad mig Folck fare hen / oc de skulle holde mig Høytjd i Ørcken. 2 Oc Pharao sagde / Hvo er den HErre / hvis Røst jeg skal adlyde / ad lade Jsrael fare? Jeg kiender icke den HErre / Jeg vil oc icke lade Jsrael fare. 3 Oc de sagde / De Ebræers Gud / den vi kaldes af : Saa lad os nu vandre / tre Dages Reyse hen i Ørcken / oc giøre HErren vor Gud Offer / ad hand icke / maa skee / skal møde os med Pestilenze eller Sverd. 4 Da sagde Kongen af Ægypten til dem / Du Mose oc Aron / hvorfor vill J tage Folcket fra derea Arbeyde? Gaar hen til eders Tieniste. 5 Oc Pharao sagde (ydermeere/) See / Folcket er allerede formeget i Landet / oc j lade dem hvile af deres Tyngsel.
6 Oc Pharao befalede Plagefogeder iblant Folcket / oc Underfogeder ofver det / samme Dag / oc sagde : 7 J skulle icke ydermeere gifve Folcket Halm / ad brænde Tegl med / som tilforn. Men lader dem self gaae hen oc sancke dem Straa. 8 Oc legger dem alligevel for / ad de giøre det samme tall Steen / som de hafve giort her til Dags / formindsker intet : Thi de gaae ørckeløse / derfor raabe de oc sige / Vi ville gaae hen / vi ville giøre vor Gud Offer. 9 Lader Abeyden blifve svaar ofver Mændene / ad de hafve ad giøre der med / oc icke forlade sig paa løgnactige Ord. 10 Da udginge Folckets Plagefogeder oc Underfogeder ofver det / oc sagde til Folcket / sigendis : Saa siger Pharao / Jeg gifver eder icke Haml. 11 Gaar self bort / sancker eder Straa / hvor J kunde finde : Men der skal intet formindskis af eders Arbeyde. 12 Saa spriddis Folcket ofver alt Ægypti Land / ad sancke Sprocke / for Halm. 13 Oc Fogederne trængde oc sagde / Fuldkommer eders Gierning / hver Dag for sig / ligesom der J hafde Halm.
14 Oc Jsraels Børns Underfogeder blefve slagne / hvilcke Pharis Fogeder hafde sæt ofver dem / oc der blef sagt til dem / hvorfor hafde j icke fuldkommit eders beskickede Gierning / ad giøre Tegl som tilforn / saa oc i Gaar oc i Dag? 15 Da komme Jsraels Børns Underfogeder / oc raabte til Pharao / oc sagde / Hvi far du saa med dine Tienere? Dine Tienere gifvis icke Ham / oc de sige til os / Giører Steen / oc see / dine Tienere faa hug / oc dit Folck skal hafve skyld. 17 Oc hands agde / J ere ledige / ja ledige / derfor sige J / Vi ville gaae hen / vi ville ofvre HErren. 18 Thi gaar nu hen / træller / oc ingen halm skal eder gifvie : Men J skulle dog forskaffe Tallet paa Teglsteene. 19 Da faae Jsraels Børns Underfogeder / ad de vare ilde der udi / ad der sagdis / J skulle intet formindske af Teglsteene paa eders Dags Giernig nogen Dag.
20 Oc de møtte Mose oc Aaron / som komme dem imod / der de ginge ud fra Pharao. 21 Oc sagde til dem / HErren see paa eder / oc dømme / ad J hafve giort os saa ildeluctende for Pharao / oc for hans Tienere / ad faa dem Sverdet i deres Haand / ad ihelslaa os. 22 Oc Mose kom til HErren igien / oc sagde / Herre / hvi giør du sa ilde imod dette Folck? Hvi sende du mig der til: 23 Thi siden jeg gick (først) ind til Pharao / ad talde i dit Nafn / hafver hand farit ilde med dette Folck : Oc du hafver icke frjet dit Folck.

VI. Capitel.
OC HErren sagde til Mose / Nu skalt du se / hvad jeg vil giøre Pharao : Thi hand skal lade dem fare ved en veldig Haand / oc ved en sterck Haand skal hand drifve dem af sit Land. 2 Oc Gud talde til Mose / oc sagde til hannem / Jeg (er) HErren. 3 Oc hafver aabenbarit mig for Abraham / for Jsaac / oc for Jacob / i den Allmæctige Gud : Men ved mit nafn / Herre / er jeg icke kiend af dem. 4 Oc jeg hafver end oprettit mit Forbund med dem / ad jeg vil gifve dem Canaans Land / deres udlændigheds Land / i hvilcket de hafve værit udlendige. 5 Oc jeg hafver ocsaa hørt Jsraels Børns raab / hvilcket Ægypterne hafver giort til Trælle : Oc jeg hafver tænckt paa mit Forbund. 6  Derfor sjg til Jsraels Børn / jeg (er) HErren / oc v il udføre eder fra Ægypternes Trængsel / oc frje eder af deres Trældom / oc frelse eder med en udrackt Arm / oc med store Straffe. 7 Oc jeg vil tage eder mig til et Folck / oc vil være eder en Gud / ad J skuklle forstaae / ad jeg er HErren eders Gud / som udfører eder fra den Ægyptiske Trængsel : 8 Oc jeg vil indføre eder i Landet / om hvilcket jeg hafver svorit / ad jeg vilde det gifve Abraham / Jsaac / oc Jacob : Oc jeg vil gifve eder det til Eyedom: Jeg (er) HErren. 9 Oc saa sagde Mose til Jsraels Børn : Men de hørde icke Mose for Hiertens Angist / oc for den haarde Trældom.
10 Da talde HErren til Mose / oc sagd e: 11 Gack hen ind / oc tal til Pharao / Kongen i Ægypten / ad hand lader Jsraels Børn fare af sit Land. 12 Oc Mose talde for HErren / oc sagde : See / Jsraels Børn høre mig icke : Oc hvorledis skulle Pharao høre mig? oc (der til med) er jeg med ubeskaarne Læber. 13 Saa talde HErren til Mose oc til Aaron / oc gaf dem befaling til Jsraels Børn / oc til Pharao Kongen i Ægypten / ad de skulle føre Jsraels Børn af Ægypti Land.
14 Disse ere Hofvederne i deres Fædres Huus : Rubens Jsraels første Søns Sønner (ere/) Jemuel / oc Jamin / oc Ohad / oc Jachin / oc Zohar / oc Saul / den Canæiske Qvindis Søn : Disse ere Simeons Slecter. 16 Oc disse ere Levie Børns nafne i deres Slecter : Gerson / oc Kehat / oc Merai : Men Levi blef hundrede oc siu oc tredive Aar gammel. 17 Disse er Gersons Sønner / libni oc Simeri i deres Slect. 18 Disse ere Kehats Sønner / Amram / oc Izhar / oc Hebron / oc Uzziel / oc Kehat blev hundrede tr oc tredive Aar gammel. 19 (Oc) Merai Børn (ere) Mahalt / oc Musi: Disse ere Levi Afkomme i deres Slecter. 20 Oc Amram tog sin Faders Syster Jochebed sig til Hustru / oc hun fødde hannem Aaron oc Mose : Oc Amram blev hundrede oc siu oc tredive Aar gammel. 21 (Oc) Jzhars Sønner ere / Korah / oc Nepheg / oc Sichri. 22 Oc Uzziels Sønner / Misael / oc Elzaphan / oc Sithri. 23 Oc Aaron tog Eliseba Aminadabs Daatter / Nahasons Syster / sig til Hustru / oc hun fødde hannem Radab / oc Abihu / Eleasar / oc Jthamar. 24 Oc Koras Børn (ere) Assir / oc Elkana / oc Abiassaph : Disse ere de Koriters Slecte. 25 Men Eleasar Aarons Søn / tog siden een af Putiels Døttre sig til en Hustru / oc hun fødde hannem Pinehas : Disse ere Hofvederne iblant Leviternes Fædre / efter deres Slecte. 26 Denne er Aaron oc Mose / som HErren sagde til / Fører Jsraels Børn af Ægypti Land efter deres Hær. 27 De er de som talede med Pharao Kongen af Ægypten: Ad de maatte føre Jsraels børn af Ægypten: Denne Mose oc Aaron 28 Oc det skeede paa den Dag / der HErren talde til Mose i Ægypti Land. 29 Oc HErren sagde til Mose / sigendis / Jeg er HErren / Tal til Pharao / Kongen af Ægypten / alt hvis jeg taler til dig. 30 Oc Mose sagde til HErren: See / jeg er med ubeskaarne Læber : Oc hvorledis skulde Pharao høre mig?

VII. Capitel.
OC HErren sagde til Mose : See / Jeg hafver sæt dig til en Gud for Pharao / oc Aaron din Broder skal være din Prophete. 2 Du skalt tale alt det jeg befaler dig : Men Aaron din Broder skal tale til Pharao / ad hand lader Jsraels Børn af sit Land. 3 Men jeg vil forhærde Pharais hierte / oc jeg vil mangfoldig giøre mine Tegn oc mine underlige gierninger i Ægypti Land. 4 Oc Pharao skal icke høre eder / oc jeg vil vise min Haand i Ægypten / oc udføre mine Hær / mit Folck / Jsraels Børn / af Ægypti Land / ved store Straf. 5 Oc Ægypten skulle faae ad vide / ad jeg er HErren / naar jeg udstrecker min haand ofver Ægypten / oc fører Jsraels Børn ud fra dem.
6 Oc Mose oc Aaron giorde som HErren hafde befalit dem / saa giorde de. 7 Oc Mose var firesindstive Aar gammel / oc Aaron tre oc firesindstive Aar gammel / der de talede til Pharao. 8 Oc HErren sagde til Mose oc til Aaron / sigendis : 9 Naar Pharao siger til eder / sigendis / giører eder en underlig Gierning / da skalt du sige til Aaron / Tag din Kiep oc kast for Pharao / cen skal blifve til en Slange. 10 Da komme Mose oc Aaron til Pharao / oc giorde saa som HErren hafde befalit. Oc Aaron kaste sin Kiep for Pharao / oc for hans Tienere / oc den blef til en Slange. 11 Da kaldede ocsaa Pharao ad de Vjse oc Koglere / oc de giorde end selv / de Ægyptiske Troldkarle (siger jeg) lige saa med deres besværelse. 12 Oc de kaste hver sin Kiep / oc de blefve Slanger : Men Aarons Kiep opslog deres Kieppe. 13 Oc Pharais hierte forhærdede sig / ad hand hørde dem icke som HErren hafde sagt.
14 Oc HErren sagde til Mose / Pharais hierte er hart / hand necter ad lade Folcket fare. 15 Gack til Pharao aarle : See / hand gaar til Vandet : Saa træd fræm mod hannem hos bredden af Floden / oc tag den Kiep i den haand / som var omvend til en Slange : 16 Oc sjg til hannem / HErren / de Ebræers Gud / hafver sendt mig til dig / oc sagt / Lad mit Folck fare / ad de kunde tiene mig i Ørcken : De see / du vilde icke høre hjd indtil. 17 Saa siger HErren / der paa skalt du mercke ad jeg er HErren: See / jeg slaar med Kieppen / jeg hafver i min haand / paa Vandet som er i Floden / oc det skal omvendis til blod. 18 Oc Fiskene som ere i Floden / skulel døe / oc Floden skal lucte ilde / ad Ægypterne skulle vemmes ved ad dricke Vand af Floden. 19 Oc HErren sagde til Mose / Sjg til Aaron / Tag din Kiep / oc reck din haand ud ofver Vandet i Ægypten / ofvr deres Floder ofver deres Strømme / oc ofver deres Søer / oc ofver alle deres Vands forsamling / oc de skulle vorde Blod . Oc der skal være Blod i alt Ægypti Land / baade i Træ  oc i Steen (Kar.) 20 Oc Mose oc Aaron giorde saa som HErren hafde befalit : Oc hand løfte Kieppen op / oc sloo paa Vandet som var i Floden / for Phhrais Øyne / oc for hans Tieneres Øyne / oc alt Vandet som var i Floden / omvendis til blod. 21 Oc Fiskene som vare i Floden / døde / oc Floden luctede ild e/ ad Ægypterne kunde icke dricke Vandet af Floden : Oc der blef Blod i alt Ægypti Land. 22 Oc de Ægyptiske Troldkarle giord elige saa med deres besværelser : Oc Pharais hierte forhærdede sig / ad hand hørde dem icke / som HErren hafde sagt. 23 Oc Pharao vend esig oc kom til sit Huus / oc lagde end det icke paa sit hierte. 24 Men alle Ægypterne grofve omkring Floden efter Vand / ad dricke : Thi de kunde icke dricke af Vandet i Floden. 25 Oc det varede i siu Dage / efter HErren hafde slagit Floden.

VIII. Capitel.
OC HErren sagde til Mose / Gack saa siger HErren / Lad mit folck fare / ad de kunde tiene mig. 2 Oc dersom du necter ad alde (dem) fare / See/ da vil jeg plage alle din Grendze med Frøer : 3 Ad Floden skal skiude Frøder af sig / oc de skulle krybe op / oc komme i dit Huus / oc i dit Sengekammer / oc paa din Seng / oc i dine Tieneres huus oc iblant dit Folck / oc dine Baage oene / oc i din Dey. 4 Oc Frøerne skulle krybe paa dig oc paa dit Folck / oc paa alle dine Tienere. 5 Oc HErren sagde til Mose / Sjg til Aaron / Reck din Haand ud med din Kiep / ofver Floderne / ofver Beckene / oc ofver Kiærene / oc lad Frøer komme op ofver Ægypti Land. 6 Oc Aaron racte sin Haand ud ofver Vandene i Ægypten  oc der komme Frøer op / oc skiulte Ægypti Land. 7 Oc Troldkarlene giorde lige saa med deres besværelser / oc ldoe Frøer komme op ofver Ægypti Land.
8 Da kaldede Pharao ad Mose oc ad Aaron / oc sagde / Beder til HErren / ad hand tager disse Frøer fra mig oc fra mit Folck / saa vil jeg lade Folcket fare / oc de mue offre til HErren. 9 Oc Mose sagde til Pharao / Haf du den ære for mig / naar skal jeg bede for dig / oc for dine Tiener / oc for dit Folck / ad Frøene skulle fordrifvis fra dig / oc fra dine Huse / oc blifve alleeniste i Floden. 10 Oc hand sagde / J Morgen. Oc hand sagde / Efter dit ord / ad du skalt vide / ad der er icke (nogen) som HErren vor Gud. 11 Saa skulle Frøene vige fra dig / oc fra dine Huse / oc fra dine Tienere / oc fra dit Folck / de skulle blifve tilbage alleeniste i Floden. 12 Saa ginge Mose oc Aaron ud fra Pharao / oc Mose raabte til HErren for den handel med de Frøer / som hand hafde lagt paa Pharao. 13 Oc HErren giorde efter Mose Ord : Saa døde Frøene / af Husene / af Gaardene / oc af Marcken. 14 Oc de samlede dem sammen / hob hos hob / oc Landet stinckede. 15 Der Pharao saa / ad hand hafde faait Luft / da forhærdede hand sit hierte / oc hand hørde dem icke / som H E R R E N hafde sagt.
16 Oc HErren sagde til Mose / Sjg til Aaron : Reck din Kiep ud / oc slaa Støfven paa Jorden / oc den skal blifve til Luus i alt Ægypti Land. 17 Oc de giorde saa : Oc Aaron udracte sin Haand  med sn Kiep / oc sloo Støfven paa Jorden / oc der blef Luus / paa Mennisker / oc paa Fæet : All Støfven i Landt blef Luus / i gandske Ægypti Land. 18 Oc Troldkarlene giorde lige saa med deres besværelser / ad de vilde komme Luus af sted / Men de kunde icke : Oc der vare Luus paa Menniskene / oc paa Fæet. 19 Da sagde Troldkarlene til Pharao / Det er Guds Finger. Oc Pharais hierte forhærdede sig / ad hand hørde dem icke / som HErren hafde sagt.
20 Oc HErren sagde til Mose / Stat aarle op i Morgene / oc still dig for Pharao: See / hand gaar ud til Vandet : Oc sjg til hannem / Saa siger HErren / Lad mig Folck fare / ad det maa tiene mig. 21 Thi dersom du icke lader mit Folck fare / See / da skal jeg lade alle allehaande Uting paa dig / oc paa dine tiener / oc paa dit Folck / oc i dine hus e/ ad de Ægypters huse skulle blifve fulde af allehonde uting / oc end Landet / som de ere udi. 22 Oc paa den Dag vil jeg fraskille Gosen Land / i hvilcket mit Folck er / ad der skal icke være allehonde uting / ad jeg er HErren midt i Landet / 23 Oc jeg vil sætte en Frelsning imedlem mit Folck oc dit Folck / J Morgen skal dette Tegn skee. 24 Oc HErren giorde saa : oc der kommer en svaar hob uting i Pharis huus / oc i hans Tieneres huus / oc i alt Ægypti Land / oc Landet blef fordærfvit for allehonde uting.
25 Oc Pharao kaldede ad Mose ad Aaron / oc sagde / Gaar hen / offrer til eders Gud i Landet. 26 Oc Mose sagde / (Det er) icke ræt / ad giøre saa : Thi vi skulde da offre Ægyptens Vederstyggelighed for HErren vor Gud : See / skulde vi offre Ægyptens vederstyggelighed for deres Øyen / oc de skulde icke steene os? 27 Vi ville gaae tre Dages Reyse i Ørcken / oc offre til HErren vor Gud / som hand skal sige os. 28 Da sagde Pharao / Jeg vil lade eder gaa / ad J skulle ofre til HErren eders Gud i Ørcken / dog saa / ad J skulle jo icke drage længre bort : Beder for mig. 29 Oc Mose sagde / See / naar jeg kommer ud / fra dig / da vil jeg bede til HErren / ad allehonde uting / skal vige fra Pharao / fra hans Tienere / oc fra hans Folck / i Morgen : Men Pharao bedrage mig i meere / ad hand lader ey Folcket fare ad ofre HErren. 30 Oc Mose gick ud fra Pharao / oc bad til HErren : 31 Saa giorde HErren efter Mose Ord / oc tog allehonde uting fra Pharao / oc bad til hans Tienre / oc fra hans Folck / der blev icke een igien. 32 Men Pharao forhærdede sit hierte end den gang / oc lod icke Folcket fare.

IX. Capitel.
OC HErren sagde til Mose / Gack ind til Pharao / oc sjg til hannem : Saa siger HErren / de Ebræers Gud / lad mit Folck fare / ad det kand tiene mig. 2 Thi om du necter ad lade dem føre / oc vjdere opholder dem: 3 See / da skal HErrens Haand komme paa dit Fæ som er paa Marcken / / paa Heste / paa Asne / paa Kamele / paa Øxen / oc paa Faar / en saare svar Pestilenze. 4 Oc HErren skal giøre skilsmis imedlem Jsraels Fæ / oc Ægyptens Fæ / ad der skal intet døø af alt det Jsraels Børn hafve. 5 Oc HErren sætte en Tjd / oc sagde / J Morgen skal HErren giøre dette i Landet. 6 Oc HErren giorde det om Morgenen / oc alt Ægypternes Fæ død : Men der døde icke eet (stycke) af Jsraels børns Fæ. 7 Oc Pharao sende Bud (derom/) oc see / da var der icke eet (stycke) dødt af Jsraels Fæ / Men Pharis hierte forhærdede sig / oc hand lod Folcket icke fare.
8 Da sagde HErren til mose oc til Aaron / Tager eder eders haand fulde af Aske af Oonen / oc Mose skal kaste dem op mod himmelen / for Pharais Øyne : 9 Ad det støfver ofver alt Ægypti Land / oc det skal blifve til Bulde / som skulde løbe ud med Blegner / paa Folcket oc paa Qveget i alt Ægypti Land. 10 Saa toge de Aske af Oonen / oc stode for Pharao / oc Mose slog den ud mod himmelen : Oc der blefve Bulde / som løbe ud med Blegner / paa Folcket oc paa Qveget : 11 Saa ad Troldkarlene kunde icke staae for Mose / for Buldene : Thi der vare Bulde paa Troldkarlene oc paa alle Ægypter. 12 Men HErren forhærdede Pharais hierte / ad hand icke hørde dem / som HErren hafde sagt til Mose.
13 Da sagde HErren til Mose / Stat aarle op i Morgen / oc stat for Pharao / oc sjg til hannem : Saa siger HErren / de Ebræers Gud / Lad mit Folck fare bort / ad de kunde tiene mig : 14 Thi denne gang vil jeg sende alle mine Plager / i dit hierte / oc paa dit Folck / ad du skalt vide / ad der er icke (nogen) som jeg paa all Jorden. 15 Thi jeg hafver nu udract min haand / oc vil slaa dig / oc dit Folck / med Pestilenze / oc du skalt snarligen udslettis af Jorden. 16 Oc sandeligen / derfor hafver jeg opreist dig / ad jeg vil lade dig see min Mact / oc ad mit Nafn skal kundgøris i alle Land. 17 Ophøyer du dig endnu ofver mit Folck / ad du vilt icke lade dem fare? 18 See / Jeg vil i Morgen paa denne tjd / lader regne en svaar Hargel / saadan som var icke i Ægypten / fra den dag blef grundfæst / oc hjd indtil. 19 Saa send nu hen / samle dit Qveg / oc alt det du hafer paa Marcken: (Thi) alle Menniskeer oc Beester som blifve fundne paa Marcken / oc icke ere samlede i huus / oc som Haglen falder ofver / skulle døe. 20 Hvo som (da) fryctede HErrens Ord af Pharais Tienere / hand lod sine Tienere oc sit Fæ / flye til huus : Men hvo som icke lagde HErrens Ord paa sit hierte / den lod sine Tienere oc sit Qveg (blifve) paa Marcken. 22 Da sagde HErren til Mose / Reck din Haand op mod himmelen / oc der skal vorde Hargel ofver alt Ægypti Land / ofver Folck / oc ofver Fæ / oc ofver alle Urter paa Marcken / i Ægypti Land. 23 Oc Mose racte sin Kiep mod himmelen / oc HErren lod tordne oc hagle / oc der foor Jld ofver JOrden : Saa lod HErren regne Hagel ofver Ægypti Land : 24 Oc der blev Hagel oc Jld / som omkring slog sig midt i Haglen / saa svaar / saadan som vare icke i gandske Ægypti Land / siden det blev til Folck. 25 Oc Hagelen sloo i all Ægypti Land / alt det som var paa Marcken / baade Folck oc Fæ / oc alle Urter paa Marcken slog Haglen / oc brød alle Træer paa Marcken. 26 Alleene i Gosen Land / hvor Jsraels Børn vare / var icke Hagel.
27 Da sendte Pharao Bud hen / oc lod kalde ad Mose oc ad Aaron / oc sagde til dem / Jeg hafver syndit denne gang. HErren er retfærdig / men jeg oc mit Folck ere ugudelige. 28 Beder til HErren / oc det er nock / ad der skal icke være (meere) Guds Torden oc Hagel : Saa vbil jeg lade eder fare / ad j skulle icke blifve her længer 29 Oc Mose sagde til hannem / Naar jeg kommer ud af Staden / da vil jeg recke mine Hænder op til HErren / (saa) skal Tordenen opholde / oc Haglen  skal icke være meere : Ad du skalt vide / ad Jorden hører HErren til. 30 Ja baade du oc dine Tienere. (Dog) ved jeg (vel) ad j icke endnu skulle frycte for den HErre Guds Ansict. 31 Da er baade Hør oc Byg nedslaget / thi Byget var voxet til Ax / oc Høren i stilcke. 32 Men Hveden oc Spelte blefve icke nedslagne / thi de vare icke opkomne. 33 Oc Mose gick fra Pharao ud af Staden / oc opracte sine Hænder til HErren : Saa lod et af ad tordene oc hagle  oc Regnen blef icke ængre udøst ofver JOrden. 34 Der Pharao da saa / ad det holt op ad regn / oc hagle / oc tordne / da syndede hand endda / oc hand forhærdede sit hierte / had oc hans Tiener. 35 Saa blef Pharais hierte forhærdet / oc hand icke lod Jsraels Børn fare / som HERREN hafde sagt ved Mose.

X. Capitel.
OC HErren sagde til Mose / Gack ind til Pharao : Thi jeg hafver forhærdit hans hierte oc hans Tieneres hierter / ad jeg vil giøre disse mine Tegne iblant dem. 2 Oc ad du skalt forkynde det for dine Børns oc dine Børnebørns Øren / hvad jeg hafver udrettit i Ægypten / oc mine Tegne som jeg hafver sat iblant dem : Ad J skkulle vide / ad jeg er HErren. 3 Saa gick Mose oc Aaron til Pharao / oc de sagde til Hannem / Saa siger HErren de Ebrers Gud / Hvorlænge benecter du / ad ydmygis for mig? Lad mit folck fare oc kiene mig. 4 Thi dersom du necter ad lade mit Folck fare / See / da vil jeg i Morgen lade Græshopper komme i din Grendze : 5 Ad de skulle skiule Landets Kredz / ad mand skal icke kunde see Jorden : Oc de skulle opæd alt det som er reddet oc blefvit eder igien fra Haglen / oc de skulle æde alle eders grønne Træer af Marcken. 6 Oc dine Huuse skulle opfyldes / oc alle dine Tieneres huus / oc alle Ægypteres hus /hvilcke dine Fædre eller dine Forfædre icke hafve seet / fra den tjd de blifve til paa Jorden / indtil denne Dag : Saa vende hand sig / oc gick ud fra Pharao.
7 Da sagde Pharais Tienere til hannem : Hvor længe skal denne være os til en Snare? Lad de Mænd fare / ad de mue tiene HErren deres Gu / vilt du ennu først vide / ad Ægypten er fordærfvet? 8 Oc Mose oc Aaron blefve hente tilbage igien til Pharao / oc hand sagde til dem / Gaar / tienere HErren eders Gud : Hvilcke ere de i synderlighed som gaae bort? 9 Oc Mose sagde / Vi ville reyse med vore Børn oc med vore gamle Folck / med vore Sønner / oc med vore Døttre / med vore Faar oc med vort Fæ ville vi reyse : Thi det er os HErrens høytjd. 10 Da sagde hand til dem  Saa være HErren med eder / som jeg vil lade eder oc eders Smaa fare : Seer (der) ad J hafve ont i sinde : 11 Jcke saa / (Men) j Mænd farer nu hen / oc tiener HErren / thi det hafve J begæret : Oc mand dref dem fra Pharais Ansict. 12 Da sagde HErren til Mose / Reck din haand ofver Ægypti Land / Efter græshopper / oc de skulle opkomme ofver Ægypti Land / oc opæde alle Urter i Landet / ja alt det som Haglen lod efter sig. 13 Saa racte Mose sin Kiep ofver Ægypti Land / oc HErren lod komme Østen vær paa Landet / den heele Dag / oc heele Nat / (oc) det skeede om Morgenen / ad Østenvær førde Græshopperne op. 14 Oc der komme Græshoppper ofver alt Ægypti Land / oc sætte sig i all Ægypti Grenzer / megit svare / for dem vare der icke saa Græshopper som de / oc efter dem skulle icke være saadanne. 15 Thi de skiulte all Landets Kredz oc Landet blef formørcket : Oc opaade alle Urter i Landet / oc alle Fruct paa Træerne / som Haglen lod efter sig : Oc der blev intet grønt igien / paa Træ eller paa Urter i Marcken / ofver alt Ægypti Land. 16 Da skyndede Pharao sig / ad kalde ad Mose oc Aaron / oc sagd e/ Jeg hafver syndit imod HErren eders Gud / oc imod eder. 17 Oc kiere / forlader mig nu min Synd aleeniste denne gang / oc beder til HErren eders Gud / ad hand vil ickun tage denne Død fra mig. 18 Oc hand gick ud fra Pharao / oc bad til HErren. 19 Oc HErren lod komme der imod et saare sterckt Vesten vær / oc optog Græshopperne / oc kaste dem i det røde Haf / der blev icke een Græshoppe tilbage i alle Ægypti Grendze. 20 Men HErren forhærdede Pharais Hierte / ad hand icke lod Jsraels børn fare.
21 Oc HErren sagde til Mose / Reck din Haand op imod himmelen / ad der blifver mørckt ofver alt Ægypti Land / ad mand kand føle Mørcket. 22 Oc Mose opracte sin haand mod himmmelen / da blev der svaart Mørckt ofver alt Ægypt Land / i tre Dage / 23 Der saa icke een den anden / oc der opstood icke nogen af sin sted / i tre dage : Men der var liust for alle Jsraels Børn / i deres Boliger. 24 Da kalded ePharao ad Mose / oc sagde / Gaar hen / tiener HErren / Men alleeniste skulle J lade eders Faar oc eders Fæ blifve til stede / oc eders Børn mue fare med eder. 25 Oc Mose sagde / Du skalt oc gifve med os Slactoffer oc Brændoffer / oc vi ville ofre til HErren vor Gud. 26 Vort Qvæg skal gaa med os / der skal icke en Kløf blifve tilbage / thi vi skulle tage der af / til ad tiene HErren vor Gud : Thi vi vide icke / hvor med vi skulle tiene HErren / før vi kommer djd. 27 Men HErren forhærdede Pharais hierte / saa ad hand vilde icke lade dem fare. 28 Oc Pharao sagde til hannem / Gack fra mig / voct dig / ad du icke meere seer mit Ansict / thi paa hvad Dag du seer mit Ansict / skalt du dø. 29 Oc Mose sagde / Du talde ret / Jeg skal icke meere see dit Ansict.

XI. Capitel.
OC HErren hafde sagt til Mose / Jeg vil endnu lade een Plage komme ofver Pharao oc ofver Ægypten / siden skal hand lade eder fare her fra : Naar hand lader (eder) fare med alle / skal hand visseligen drifve eder her fra. 2 Sjg nu i Folckenes Ørne / ad hver mand gebærer af sin nabo / oc (hver) Qvinde af sin Naboerske / Sølfkar oc Guldkar. 3 Oc HErren gaf Folcket Naade hos Ægypterne : Oc Mose var en saare mæctig Mand i Ægypti Land / for Pharais Tienere oc for Folcket.
4 Oc Mose sagd / Saa siger HErren / om Midnat vil jeg gaa ud giennem Ægypten : 5 Oc alle Førstefødde i Ægypti Land skulle døe / fra Pharais Førstefødde Søn / som er bag Møllene / oc alle Førstefødde af Fæ. 6 Oc der skal blifve et stort Skrig i gandske Ægypti Land / hvis lige icke hafver værit / oc hvis lige ey skal blifve meere. 7 Men hos alle Jsraels Børn skal icke een Hund røre sin Tunge (til ad gøø) hvercken hos Folcket eller Fee / ad J skulle vide at HErren skal giøre skilsmisse imedlem Ægypten oc imedlem Jsrael. 8 Da skulle alle disse dine Tienere komme ned til mig / oc falde mig til fode / oc sige / far  ud / du oc alt Folcket som er i følge med dig / der efter vil jeg fare ud : Oc hand gick ud fra Pharao med fnysende Vrede. 9 Oc HErren hafde sagt til Mose / Pharao skal icke høre eder / paa det mine underlige TIng skulle mangfoldig giøres i Ægypti Land. 10 Oc Mose oc Aaron giorde alle disse underlige Ting for Pharao : Men HErren forhærdede Pharais Hierte / oc hand lod icke Jsraels Børn fare af sit Land.

XII. Capitel.
OC HErren hafde talit til Mose oc Aaron i Ægypti Land / oc sagt : 2 Denne Maaned (skal være) eder en Hofvit Maaned / den skal være eder den første iblant Maanederne i Aaret. 3 Taler til all Jsraels Meenighed / oc siger / Paa den tiende (Dag) i denne Maanet / skal hver tage sig et Lam for (hvert) Faders Huus / (ja) et Lam for huset. 4 Oc om huset er mindre / end ad det kand ofverkomme et Lam / Da skal hand tage sin Nabo / som er næst hos hans huus / efte Personers Tall / J skulle regne hver / efter som hand kand æde til / ofver et Lam : 5 Det skal være der et fuldkommit Lam / et Aars gammelt Væderlam  (som)  skule tage af Faarene / eller af Gedderne. 6 Oc det skule j forvare il denfiortende ag i enne Maanet / oc de skulle slacte det / hver hob i Jsraels Forsamling / medlem tvende aftener. 7 Oc de skulle tage af blodt / oc stryge paa baade Dørstolpene / oc paa det øfverste Dørtræ / paa huusene som de æde det udi. 8 Oc de skulle æde Kiødet paa den Nat / Steegt ved Jld / oc usured (Brød/) med beeste urter sklle de æde det. 9 J skulle icke æde (noget) raat der af / eller sødet / som er sødet i Vand  men stegt ved Jld / Hofvedet der af / med fødder der af / oc med Jndvollen der af. 10 Oc j skulle icke lefve noget de af til Morgen / Men det som lefnis der af til Morgen / skulle  opbrænde med Jld.11 Oc saa skulle j æde det / Eders Lender skulle være opbundne / eders Skoe paa eders fødder  oc eders Kiep i eders haand / oc j skulle æde det med hast : Det er Paaske for HErren. 12 Thi jeg vil gaa igiennen Ægypti Land / paa den Nat / oc ihielslaa alle Førstefødde i Ægypti Land / Baade af Mennisker oc Fæ / oc jeg vil hodle ræt ofver alle Ægypten Guder / Jeg (som er) HErren. 13 Oc BLodet skal være eder til et Tegn / paa huusene der som j er udi. Oc jeg vil see Blodet / oc springe ofver eder / oc der skal ingen Plage være iblant eder til Fordærfvelse / naar jeg slaar paa Ægypti Land. 14 Oc den Dag skal være eder til en Amindelse / oc den skulle j høytjdelig holde for HErren / hos eders Efterkommere / med en ævig Skick skulle j høytjdelig holde den. 15 J skulle æde usuret Brød i siu Dage / ja paa den første Dag skulle j holde op ad bruge Surdey i eders huuse : Thi hver den som æder suret Brød fra den første Dag / indtil den siunde Dag / hans Siel skal udryddis af Jsrael. 16 Oc hellig Forsamling / oc paa den siuende Dag en hellig Forsamling : Oc der skal icke skee Arbeyde paa dem / alleene det som skal ædis / af hver Persoon / det alleene maa tilredis for eder. 17 Oc j skulle holde de usyrede Brøds (Dage/) Thi lige paa den samme Dag / førde jeg eders Hær af Ægypti Land : Derfor skulle j holde hos eders Efterkommere / denne Dag med en ævig Skick. 18 J den første (Maaned/) paa den fiortende Dag i maaneden / om Aftenen / skulle j æde usyred Brød / indtil den eene oc tivende Dag Maaneden / om Aftenen : 19 Siu Dge skal der icke findis Surdey i eders huuse / Thi hver den som æder syed Brød / hans Siel skal udryddis af Jsraels Meenighed / hvad heller hand er en fremmed eller Landsens Jndfødde. 20 Jntet syred Brød skulle J æde / J skulle æde usured Brød i alle eders Bolige.
21 Da kaldede Mose ad alle de Ældste af Jsrael / oc sagde til dem / Skiller oc tager eder Qveg / for eders Tiunde / oc slacter Paaske. 22 Oc tager et Knippe Jsop / oc dypper i Blodet / som er i Beckenet / oc stryger ofven paa Dørtræet / oc paa baade Dørstolpene / af Blodet som er i Beckenet : Oc J skulle icke nogen gaa uden Døren af sit huus indtil morgen. 23 Oc HErren skal fare ofver ad slaa Ægypten : Oc hand  skal see Blodet ofver Dørtræet / oc paa baade Dørstolperne / oc HErren skal gaa Dørren forbj / oc icke stede Fordærfveren af komme til eders huus ad slaa (eder). 24 Derfor skulle J holde dette / dig oc dine Børn til en Skick ævindeligen. 25 Oc det skal skee / naar J komme til Landet / som HErren skal gifve eder / som hand hafver sagt / da skulle j holde denne Tieniste. 26 Oc det skal skee / naar eders Børn sige til eder / Hvad er dette eder for en Tieniste? Da skulle j sige / Det er Paaske Offer for HErren / som gick Jsraels børns huuse forbj i Ægypten / der hand sloo Ægypten / oc frjede vore huuse. Saa neyede Folcket oc buckede. 28 Oc Jsraels Børn ginge bort / oc giorde (det) efter som HErren hafde beralit Mose oc Aaron / saa giorde de.
29 Oc det skeede / om Midnat sloo HErren alle Førstefødde i Ægypti Land / fra Pharais Førstefødde / som sad paa hans Stool / indtil den Fangnis Førstefødde / som var i Fængslens huus / oc alle Førstefødde af Fæ. Da opstod Pharao samme nat / oc alle hans Tienere / oc alle Æypterne : oc der blev et stoort Skrig i Ægypten / Thi der var icke eet huus / ad der var jo en Død udi. 31 Oc hand kaldede Mose oc Aaron om Natten / oc sagde / Giører eder rede / drager bort fra mit Folck / baade i oc Jsraels Børn / oc gaar / tiener HErren / som j hafve sagt. 32 Tager baade eders Qveg oc eders Fæ med eder / som j hafve sagt / oc gaar hen / oc velsigner ocsaa mig. 33 Oc Ægypterne trængde paa Folcket / ad drifve dem hasteligen af landet / Thi de sagde / Vi døe alle.
34 Saa tog Folcket sin Dey / før den blef suret / ja deres Dey som var bunden i deres klæder / paa deres Axle. 35 Oc Jsraels Børn hafde giort / som Mose sagde / oc hafde begært af Ægypterne / Sølfkar / oc Guldkar / oc Klæder : 36 Oc  HErren hafde gifvit Folcket Gunst hos Ægypterne / ad de laante dem / oc de skildte Ægypterne der ved. 37 Saa droge jsraels Børn af Rameses til Suchoth hen ved sex hundrede tusinde stercke Mænd aleene til fods / foruden børn. 38 Oc end en stoor hob af allehonde Folck / drog op med dem / oc Faar oc Fæ / (ja) gandske meget Qvæg. 39 Oc de baggede af den Dey som de førde af Ægypten / usyrede Kagger / thi den var icke syred / for de vare uddrefne af Ægypten / oc kunde icke duelle / oc de hafde icke end beredt dem spjse.
40 Oc Jsraels Børn hyafde da boet i Ægypten fire hundrede oc tredvive Aar. 41 Oc det skeede / der fire hundrede oc tredive Aar vare ad ende / oc det skeede paa den samme Dag / da ginge all HErrens Hær ud af Ægypti Land. 42 Den var Voctens Nat for HErren / ad hand skulde føre dem af Ægypti Land : Den samme Nat skal være Voctens Nat for HErren / for alle Jsraels Børn / hos deres Efterkommere.
43 Oc HErren sagde til Mose oc Aaron / Denne er Paaske Skick : Jngen undlændig skal æde der af. 44 Men en hver Træl som hør nogen til / som er kiøbt for Penge / naar du faar omskaarit hannem / da maa hand æde der af. 45 Jngen fremmed Jndbyggere eller Leyesvend skal æde der af 46 Det skal ædis i eet huus  oc j skulle icke bryde Been der paa. 47 All Jsraels Meenighed skal giøre det. 48 Oc naar der boer nogen udlænding hos dig / oc vil hlde Paaske for HErren / da skal all hans Mandkiøn omskæris / Oc da maa hand komme til ad giøre det / oc være som en Jndfød i Landet : oc ingen som hafver Forhuud skal æde der af. 49 Der skal være een Lov for den Jndfødde i Landet / oc den Fremmede som er fremmed iblant eder. 50 Oc alle Jsraels Børn giorde som HErren hafde befalit Mose oc Aaron / saa giorde de. 51 Oc det skeede paa den samme Dag / da førde HErren Jsraels Børn ud af Ægypti land / med deres Hær.

XIII. Capitel.
Oc HErren talde til Mose oc sagde : 2 Helliggiør mig alle Førstefødde / det som aabner allehonde Moders Ljf iblant Jsraels Børn / iblant Folck oc iblant Fæ: Det hør mig til. 3 Oc Mose sagde til Folcket / Kom denne Dag ihu / paa hvilcken j ere udgangne af Ægypten / af Trælles huus / ad HErren udførde eder herfra med en velsig Haand / oc der skal icke ædis suret Brød. 4 J Dag udgaae J / i nyt Korns Maaned / som staar i Ax. 5 Oc det skal være / naar HErren hafver indført dig i Cananitens / oc Hethitens / oc Amoritens / oc Hevititens / oc Jebusitens Land / hvilcket hand soor dine Forfædre / ad gifve dig / et Land som flyder med Melck oc Honnig / da skalt du betiene ddenen Tieniste i denne Maaned. 6 Siu dage skalt du æde uduret Brød / oc paa den sivende Dag er Høytjd for HErren.  7 Usurede Brød skulle ædis i siu Dage / ad der icke seis sured Brød hos dig / oc der icke seis Surdey hos dig i all din Grendze. 8 Oc du skalt forkynde for din Søn / paa den dag / oc sige / Saadant (holder jeg) for det HErren giorde mig / der jeg drog af Ægypten. 9 Oc det skal være dig til et Tegn paa din haand / oc til en amindelse medlem dine Øyen / ad HErrens Lov skal være i din mund / thi HErren udførde dig af Ægypten med en veldig Haand. 10 Oc du skalt tage vare paa denne Skick i sin Tjd / hvert Aar.
11 Oc det skal skee / naar HErren hafver indført dig i Cananitens Land / som hand soor dig oc dine Forfædre / oc gifvit dig det : 12 Da skalt du lade komme ofver til HErren / alt det som aabner Moders Ljf / oc alt det Førstefødde som falder af Fæ / som hør dig til / hvad som er en han / hør HErren til. 13 Oc den Førstefødde af Asen / skalt du løse med et Lam / Men løser du det icke / da bryd halfven i tu paa det : Men alle Menniskes Førstefødde iblant dine Børn / skalt du løse. 14 Oc det skalt skee / naar dit Barn spør dig ad her efter / sigendis / Hvad er det ? Da sjg til hannem / HErren førde os af Ægypten / af Trælles huus / med en veldig Haand. 15 Thi det skeede / der Pharao hafde forhærdit sig / ad lade os fare / da sloo HErren ihiel alle Førstefødde i Ægypti Land / fra Menniskens Førstefødde / indtil Fæis Førstefødde : Derfor ofrer jeg HErren alt det som aabner Moders Ljf / som er han / oc jeg skal løse hver Førstefødde blant mine Børn. 16 Oc det skal være til et Tegn paa din Haand / oc til Span medlem dine Øyne / ad HErren førde os af Ægypti Land med en vældig Haand.
17 Oc det skeede / der Pharao hade ladit Folcket fare / der Pharao hafde ladit Folcket gare / ad førde Gud dem icke paa de Philisters land vey / enddog den var nær : Thi Gud tænckte / Maa skee / det kunde førtryde Folcket / naar de see Strjden / oc de kunde vende tilbage til Ægypten: 18 Oc Gud førde Folcket om paa den vey mod Ørcken ved det røde haf : Oc Jsraels Børn droge fem mand tycke af Ægypten. 19 Oc Mose tog Josephs Been med sig / Thi hand hafde tagit en sterck Eed der paa af Jsraels Børn / oc sagt / Gud skal visseligen besøge eder / oc J skulle føre mine Been heden op med eder. 20 Saa droge de ud fra Suchoth / oc leyrede sig i Etham / yderst udi Ørcken. 21 Oc HErren gick for dem / om Dagen i en Skystøtte / ad lede dem paa Veyen / oc om Natten i en Jldstøtte / ad liuse for dem / oc reyse Dag oc Nat : 22 Hand borttog icke den Skystøtte om Dagen / eller den Jldstøtte om Natten / for Folcket.

XIV. Capitel.
OC HErren talde til Mose / oc sagde: 2 Tal til Jsraels Børn ad de drage om / oc leyre sig for PiHachiroth / imedlem Migdol oc imedlem Hafvet / for BaalZephon / mod den skulle J leyre eder / hos Hafvit. 3 Thi Pharao skal sige om Jsraels Børn / De fare vild i landet / Ørcken hafver bespent dem. 4 Oc jeg vil forhærde Pharais hierte / ad hand skal fofølge dem / oc jeg vil blifve æret paa Pharao / oc paa all hans Krigs mact / oc Ægypterne skulle vide / ad Jeg er HErren : oc de giorde saa.
5 Der det blev Kongen af Ægypten tilkiende gifvet / ad Folcket flydde / da omvende Pharais hierte sig oc hans Tieneres / imod Folcket / oc de sagde / Hvi giorde vi det / ad vi lode Jsrael fare / ad hand icke skulde tiene os? 6 Sa lod hand spende for sin vogn / oc tog sit Folck med sig : 7 Oc tog sex hundrede udvalde Vogne / oc hvad andre Vogne der vare (ellers) i Ægypten / oc Høfvizmændene ofver alt det. 8 Thi HErren forhærdede Pharais hierte / Kongens af Ægypten / ad hand forfulde Jsraels børn. Men Jsraels Børn vare uddragne ved en høy ekller opract Haand. 9 Saa forfulde Ægypterne dem / oc naade dem all Pharais Heste / (oc) Vogne / oc hans Ryttere / oc hans Krigsmact / som de hafde leyrit sig hos Hafvet / hos Pi-Hachiroth / for Baal-Zephon.
10 Oc Pharao drog nær til / oc Jsraels Børn opløfte deres Øyen / Oc see / Ægypten drog efter dem : Da fryctede de storligen / oc Jsraels børn raabte til HErren : 11 Oc sagde til Mose / Mon der jo icke vaare Grafver i Ægypten? Du førde os bort / ad vi døe i Ørcken. Hvi giorde du os dette / ad du førde os af Ægypten? 12 Er det ey det / som vi sagde til dig i Ægypten / sigendes / Lad os være / oc vi ville tiene de Ægypter / thi det er os bedre ad tiene Ægypterne / end ad vi døde i Ørcken? 13 Da sagde Mose til folcket / Frycter intet : Staar oc seer HErrens Salighed / som hand skal giøre eder i Dag : Thi disse Ægypter som j see i Dag / dem skulle j icke see meere ævindeligen. 14  HErren skal strjde for eder / oc j skulle tie.
15 Oc HErren sagde til Mose / Hvi vilt du raabe til mig? Sjg ti Jsraels Børn / ad de drage fræm. 16 Oc opløfte du din Kiep / oc udrect din Haand ofver Hafvet / oc skilt det ad / oc Jsrels Børn skulle gaae midt i Hafvet paa det tørre. 17 Oc Jeg / see Jeg vil forhærde Ægypternes hierte / ad de skulle forfølge eder / saa jeg vil blifve æret paa Pharao /oc paa all hans Krigsmact / oc hans Vogne / oc paa hans Ryttere / 18 Ad Ægypterne skulle vide / ad jeg er HErren / naar jeg hafver indlagt den ære paa Pharao / paa hans Vogne / oc paa hans Ryttere.
19 Da drog Guds Engel af sted / siom gick for Jsraels hær / oc drog bag dem : Oc den Skystøtte hot sig fra deres Ansict / oc stood bag dem : 20 Oc kom imedlemÆgypternes oc Jsraels Hær. Oc der er var Sky oc mørcke / oc (Engelen) opliuste dog Natten / oc den eene kom icke til den anden / den gandske Nat. 21 Oc Mose udracte sin Haand ofver Hafvet / oc HErren lond Hafvet bortfare / ved et stærckt ØstenVær den gandske Nat / oc giorde Hafvet til det tørre / oc Vandene skiltes ad. 22 Oc Jsraels Børn ginge ind / midt i hafvet / paa det tørre / oc vandet var dem en Muur / paa deres øyre oc deres venstre Side. 23 Oc Ægypterne frfulde dem / alle Phais Heste / hans Vogne / oc hans Ryttere / ginge ind efter / midt i hafvet. 24 Oc det skeede / der Morgenvoct kom / da saa HErren til de Ægypters Hær / i Jldens oc Skyens Støtte / oc forfærdede de Ægypters hær: 25 Oc støtte Hiulene af deres Vogne / oc førde dem dybt der i : Da sagde hver af Ægypterne / Jeg maa fly fra Jsrael / Thi HErren strjder for dem imod Ægypterne. 26 Da sagde HErren til Mose / Udræck din Haand ofver Hafvet / oc Vandene skulle falde tilbage ofver Ægypterne / ofver deres Vogne / oc ofver deres Reysener. 27 Saa udracte Mose sin Haand ofver Hafvet /( saa kom hafvet igien mod Morgen / i sin stærcke Strøm / oc Ægypterne flydde der imod : Saa udstøtte HErren Ægypterne midt ned i  Hafvet. 28 Oc Vandet kom igien / oc skiulte Vogne oc Ryttere / i all Pharais Hær / som var komne efter dem i Hafvet / der blev icke end een igien af dem. 29 Men Jsraels Børn ginge paa det tørre / midt i hafvet / oc vandet var dem en Muur / paa deres høyre oc deres venstre Side. 30 Saa frelste HErren Jsrael den Dag / fra de Ægypters haand : oc jsrael saae Ægypterne døde ved Hafsens bred : 31 Oc Jsrael saae den Stoore haand / som HErren hafde bevjst paa Ægypterne : Oc Folcket fryctede HErren / oc de troede paa HErren / oc paa Mose hans Tienere.

XV. Capitel.
DA sang Mose oc Jsraels Børn denne Sang for HErren / oc sagde / sigendis : Jeg vil siunge for HErren / Thi hand er bevjst meget mæctig ad være / Hest oc den som reed der paa / hafver hand nedstyrt i Hafvet. 2 HErren er min Styrcke oc Lof / oc hand blev mig til Salighed : (Hand er) min Gud / derfor vil jeg giøre hannem en Bolig / ja min Faders Gud / oc jeg vil ophøye hannem. 3 HErren er en Krigsmand / HErre er hans Nafn. 4 Hand kaste Pharais Vogne oc hans Krisgsmact ned i hafvet : Oc hans udvalde Høfvizmænd drucknede i det røde Haf. 5 Dybheden skiulte dem / De siuncke til grund som en Steen. 6 HErre / din høyre Haand er bevist mæctig ad være med Styrcke / HErre du skalt nedslaa Fienden med din høyre Haand. 7 Oc du skalt nedstøde dine Modstandere med din stoore Herlighed / Du skalt udsende din Vrede / den skal fortære dem som Straa. 8 J din Vredis Bær forsamledes Vandene / Floderne flode op som en Diuunge / Dybene sammendroges midt i hafvet. 9 Fienden sagde / Jeg vil forfølge / jeg vil gribe / jeg vil bytte rofvet / min Siel skal opfyldis med dem : Jeg vil uddrage mit sverd / min haand skal fordærfve dem. 10 Du blæste med dit Væjr / Hafvet skiulte dem / de siuncke som Bly i det veldige Vand. 11 Hvo er som du iblant Guderne / O HErre? Hvo er som du / saa mæctig i Hellighed / forfærdelig ad berømme / som giør underlige ting? 12 Du udbracte din høyre Haand / Jorden maate opsluge dem. 13 Du hafver ført dette Folck / som du hafver forløst / ved din Barmhiertighed / Du førde (dem) med din Styrcke til din Helligheds Bolig. 14 Folckene hørde det / de maatte befve / Angist kom paa dem som boede i Palestina. 15 da forfærdedes Edoms Fyrster / fryct betog Moabs Velsinge / alle Jndbyggere i Canaan blefve mistrøstige. 16 Lad Forfærdelse falde ofver dem / oc Fryct i din Arms mæctighed / Lad dem tie som Steen / indtil dit Folck / Herre / kommer ofver / til det Folck kommer ofver / som du hafver forhærfvit. 17 Du skalt føre dem ind / oc plante dem paa dit Arfvis Bierg / paa din Boligs sted / som du hafver giort / HErre : Ja den Helligdom / HErre / som dine Hænder hafve beredt. 18 HErre : Ja den Helligdom / HErre / som dine Hænder hafve beredt. 18 HErren skal regnere altjd oc ævindeligen. 19 Thi Phyarais Heste droge ind med hans Vogne / oc hans Ryttere / i Hafvet / oc HErren lod Hafsens Vand komme igien ofver dem : Men Jsraels Børn ginge paa det Tørre / midt i Hafvet.
20 Oc Maria den Prophetinde / Aarons Syster / tog en Tromme i sin haand / oc Qvinderne ginge alle ud efter hende / med Trommer oc Danz. 12 Oc Mariia svarede dem / Siunger for HErren / Thi hand bevjst megit mæctig ad være / hand nedstyrte Hesten / oc den som reed der paa / i Hafvet.
22 Oc Mose lod Jsrael drage hen fra det røde Haf / oc de droge til den Ørcken Sur : Oc de vandrede tre Dage i Ørcken / oc funde icke Vand. 23 Saa komme de til Mara / Men de kunde icke dricke af Vandet i Mara / Thi det var saare beeskt: Derfor kaldede hand dens nafn Mara. 24 Da knurrede Folcket imod Mose / oc sagde / Hvad skulle vi cricke? 25 Saa raabte hand til HErren / oc HErren vjste hannem et Træ / oc hand kaste det i Vandet / saa blef Vandet sødt.
Der sætte hand dem Skick oc Ræt / oc der prøfvede hand dem / 26 Oc  sagde / er det saa / ad du jo lyder HErrens din Guds Røst / oc giør det som ræt er for hans Øyen / oc du lyder hans Bud / oc holder all hans Skick / Da vil jeg igen af de Siugdomme legge paa dig / som jeg lagde paa Ægypterne / thi jeg er HErren som læger dig. 27 Oc de komme til Elim / oc der (vare) tolf Vandkilder / oc halfierdsinds tive Palmetræer / oc der leyrede de dem hos Vandet.

XVI. Capitel.
OC de droge fra Elim / oc all Jsraels Børns Meenighed komme til den Ørcken Sin / som er imedlem Elim oc imedlem Sinai / paa den femtende Dag i den anden Maaned / efter ad de drog af Ægypti Land. 2 Oc alle Jsraels Børns Samfund knurrede mod Mose oc mod Aaron i Ørcken. 3 Oc Jsraels Børn sagde til dem / Gjd vi hafde døed ved HErrens Haand i Ægypti Land / der vi sadde hos Kiødgryden / da vi aade Brød / til vi vare mætte : Thi J hafve udført os i denne Ørcken / ad j ville lade all denne Meenighed døe af hunger.
4 Da sagde HErren til Mose / See / Jeg vil lade regne Brød af himmelen til eder / ad Folcket maa gaa ud oc de kunde sancke hver Dags nødtørft paa sin Dag / ad jeg kand forsøge det / om det vi vandre i min Lov eller ey. 5 Men de siette Dag skulle de lave til / det som de bære hiem / oc det skal være dobbelt (meere) end det som de sancke (ellers) hver Dag.
6 Oc Mose oc Aaron sagde til alle Jsraels Børn / J Aften skulle J vide / ad HErren hafver udført eder af Ægypti Land. 7 Oc i Morgen da skulle j see HErrens Herlighed / for hand hafver hørt eders knurren imod HErren : oc hvad ere vi / ad j knurre imod os? 8 Oc Mose sagde / (J skulle finde det) naar HErren gifver eder Kiød ad æde i Aften / oc Brød i Morgen / ad J blifve mætte / Thi HErren hafver hørt eders Knur / med hvilcke J knurre imod hannem / Oc hvad (ere) vi? Eders Knur var icke imod os / men imod HErren. 9 Oc Mose sagde til Aaron / Sjg til alle jsraels Børns Meenighed / KOmmer hjd fræm for HErren : Thi hand hørde eders knurren.
10 Oc det skeee / der Aaron talde dette til alle jsraels Børns Meenighed / da saae de hen til Ørcken / oc see / der saais HErrens herlighed i en Sky. 11 Oc HErren talde til Mose / oc sagde : 12 Jeg hafver hørt Jsraels børns Knur : Tal til dem / sigendi / Jmedlem to Aftener skulle j æde Kiød / oc i Morgen skulle j blifve mætte af brød / oc j skulle vide ad jeg er HErren eders Gud. 13 Oc det skeede om Aftenen / ad der opkomme Vacteler / oc betacte Leyren : Oc om Morgenen laa Dug falden omkring Leyren. 14 Oc der Duggen / som var falden / foor op / See / da laa der i Ørcken (noget) smaat trint / smaat som Rjmfrost / paa Jorden. 15 Der jsraels Børn saae (det/) da sagde de / den eene til den anden / det er Man / Thi de vidste icke hvad det var : Da sade Mose til dem / Det er det Brød / som HErren hafver gifvit eder at æde. 16 Det er det / som HErren hafver befalit / sancker der af / efter som hver haver behof ad æde / J skulle tage en Omer til hvert Hofvet / efter personens tall som hver hafver i sit Pauluun. 17 Oc Jsraels Børn giorde saa : oc de sanckede / een meere / oc en anden mindre. 18 Oc de maalde det i en Omer / da hafde den icke til ofvers / som meget hafde sanckit / oc den fattedis icke / som hafde sanckit mindre : De hafde sanckit / hver saa meget som hand kunde æde. 19 Oc Mose sagde til dem / Jngen skal lefne der noget af ti Morgene. 20 Dog lydde de icke Mose ad / men somme af dem lefneder der af til om morgenen / Saa voxte der Orme udi / oc det luctede ilde : Derfor blef Mose vred paa dem. 21 Saa sanckede de hver Moergen der af / hver saa meget som hand kunde æde : Men naar Solen skinde heed / saa smeltedis det.
22 Oc det skeede / paa den siette dag sanckede de dobbelt Brød / tor Omer for een: Saa ginge alle de Ypperste af Meenigheden til mose / oc gafve hannem det tilkiende 23 Da sagde hand til dem / Det er det / som HErren sagde / J morgen er det Sabbath / Helligheds Hvile for HErren : Hvad J skulle bagge / det bagger / oc hvad J ville siude / det siuder / Men alt det som ofverblifver / det lader ligge i eders giemme i Morgen. 24 Oc de to lode det ligge indtil morgen / som Mose befalede dem / oc det luctede icke ilde / oc der var icke Orm i det. 25 Da sagde Mose / Æder det i Dag / Thi det er Sabbath i Dag for HErren / J dag skulle j icke finde det paa Marcken. 26 Sex Dage skulle J Sancke det / oc paa den sivende Dag er Sabbath / det skal icke være paa den. 17 Oc det skeede paa den sivende dag / ginge der nogle ud af Folcket ad sancke / oc de finde icke. 28 Da sagde HErren til Mose / Hvor længe benecte J / ad holde mine Bud oc mine Love? 29 Seer / ad HErren hafver gifvit eder Sabbathen / der gifver hand eder paa den siette Dag to Dages Brød : Blifver hver hiemme / ingen gaa ud af sin sted paa den sivende Dag. 30 Oc folcket hvilede paa den sivende Dag. 31 Oc Jsraels Huus kaldede dets nafn Man / oc det var lige som Coriander Frø / hvit / oc smagede som en Hunnigkage.
32 Oc Mose sagde / det er det som HErren befalede / Fyld en omder der af / ad giemmer til eders Efterkommere / ad de maae see det Brød / som jeg spjste eder med i Ørcken / der jeg udførde eder af Ægypten. 33 Oc Mose sagde til Aaron / Tag en Krucke oc leg en Omer fuld af Man der udi: Oc sæt det hen for HErren / ad giemmis til eders Efterkommere. 34 Som HErren befalede Mose / Saa satte Aaron det ned for Vidnisbyrdet ad forvaris. 35 Oc jsraels Børn aade Man i fyrretive Aar / til de komme til det Land som var bygt : De aade man / til de komme til det yderste paa Canaans land. 36 Men en Omer er den tiende Part af en Epha. 36 Men en Omer er den tiende Part af en Epha.

XVII. Capitel.
OC all Jsraels Børns Meenighed drog af den Ørcken Sin / efter deres reyser / efter som HErren befalede dem / oc lejrede dem i Rephidim / oc der hafde Folcket intet Vand ad dricke. 2 Oc Folcket kjfvede mod Mose / oc sagde / Gifver os Vand / ad vi kunde dricke. Oc Mose sagde til dem / Hvad kjfve J med mig? Hvad ville J friste HErren? 3 Oc Folcket tørstede der efter Vand / oc Folcket knurrede imod Mose / oc sagde / Hvorfor førde du os op af Ægypten / ad lade mig oc mine Børn / oc mit Qveg / døe af Tørst?
4 Da raabte Mose til HErren / oc sagde / hvad skal jeg giøre med dette Folck? Det feyler icke meget / ad de jo steene mig. 5 Oc HErren sagde til Mose / Gack fræm for Folcket / oc tag med dig (nogle) af de Ældste af Jsrel / oc tag din Kiep / med hvilcken du slogit Floden / i din Haand / oc gack hen. 6 See / Jeg vil slaa der for dig paa en Klippe i Horep /oc du sklalt slaa paa Klippen / saa skal der flyde Vand af den / ad Folcket maa dricke : Oc Mose giorde saa for de Ældste af Jsrael. 7 Saa kaldede hand Stedens nafn Massa oc Meriba / for Jsraels Børns kjf / oc for de haafde fristit HErren / oc sagt / Monne HErren være iblant os eller ey?
8 Der som Amalek / oc stridde imod jsrael i Rephidim. 9 Da sagde Mose til Josua / Udvæl os Mænd / oc reys ud / strjd imod Amaleck: Jeg vil slaa øfverst paa Høyen i Morgen / oc Guds Kiep (skal være) i min Haand. 10 Oc Josua giorde / som Mose sagde hannem / ad stride imod Amaleck : Men Mose / Aron oc Hur / ginge øfverst paa Høyen. 11 Oc det skeede / all den stund Mose hot sin Haand op / da vant Jsrael / men naar hyand lod sincke sin Haand / da vant Amaleck. Men Mose / Aron oc Hur / ginge øfverst pa Høyen. 11 Oc det skeede / all den stund Mose holt sin Haand op / da vant Jsrael / men naar hand lod sincke sin Haand / da vant Amaleck. 12 Men Mose Hænder vre svaare / derfor toge de en Steen / oc lagde under hannem / oc hand sætte sig der paa : Oc Aaron oc Hur ophulde hans Hænder / een paa den eene side oc een paa den anden side. Oc saa blefve (hver af) begge hans Hænder fast opholden / til Solen gick ned. 13 Oc Josua nedlagde Amaleck oc hans Folck / med skarpe Sverd.
14 Oc HErren sagde til Mose / Skrif dette til en ihukommelse i Bogen / oc leg det i Josua Øren / ad jeg vil visseligen udslette Amalecks ihukommelse under Himmelen / 15 Oc mose bygde et Altere / oc kalde dets Nafn / HErren min Bannere. 16 Oc hand sagde / thi (der er) en haand ofver HErrens Thorone / HErrens Strjd (skal være) imod Amaleck / fra Barn til Barne barn.

XVIII. Capitel.
OC Jetro Præst af Midian / Mose Svoger / hørde alt det Gud hafde giort imod Mose / oc sit Folck Jsrael / ad HErren hafde udført Jsrael af Ægypten: 2 Da tog Jetro / Mose Svoger / Ziphora Mose Hustru / efter hand hafde sendt hende tilbage: 3 Oc hendis to Sønner: Af hvlcke den enes nafn (var) Gersom / Thi hand sagde / Jeg var en fremmed i et andet Land: 4 Oc den andens nafn Eleser / Thi (hand sagde/) Min Faders Gud er kommen mig til hielp / oc hafver frjet mig fra Pharais Sverd. 5 Der Jethro Mose Svoger kom / oc hans sønner oc hans Hustru / til Mose i Ørcken / der som hand hafde leyrit sig / hos Guds Bierg : 6  Da loc and sige til Mose / Jeg Jethro din Svoger kommer til dig / oc din hustu / oc hendis to Sønner med hende. 7 Da gick Mose ud / ad møde sin Svoger / oc neyede / oc kyste hannem : Oc de komme til Paulunet. 8 Saa fortælde Mose sin Svoger alt det HErren hafde giort Pharao oc Ægypterne for Jsraels skyld / oc all den møye som dem var vederfaren paa Veyen / oc hvorledis HErren hafde frjet dem. 9 Da blev Jethro glad / for alt det gode / som HErren hafde giort Jsrel / som hand hafde frjet af Ægypternes Haand. 10 Oc Jethro sagde / Lofvit være HErren / som frjede eder af Ægypternes Haand oc af Pharais Haand / som frjede Folcket af Ægypternes Haand 11 Nu veed jeg ad HErren er stoor / fræm for alle Guder : Thi i det somde hofmodede dem af / (kom hand) ofver dem. 12 Oc Jethro Mose Svoger / tog Brændoffer oc Slactoffer for Gud : Saa kom Aaron oc alle de Ældste af Jsrael / ad faa Mad med Mose Svoger for Gud.
13 Oc det skeede den anden Dags morgen / ad Mose sætte sig ad dømme Folcket / oc Folcket stod for Mose / fra morgen indtil Aften. 14 Der hans svoger saa alt det hand giorde med Focket / da sagde hand / Hvad er det du giør / med Folcket? Hvi sider du alleene / oc alt Folcket staar omkring dig / fra Morgen til Aften? Oc Mose sagde til sin Svoger / Thi Folcket kommer til mig / oc spør Gud om Raad. 16 Thi naar de hafve noget ad handle / da komme de til mig / ad jeg skal døme imedlem hver oc hans Næste: Oc lære dem Guds Ræt oc hans Love. 17 Da sagde Mose Svoger til hannem / Det er icke got som du giør. 18 Du maat jo visseligen forsmæctis der ofver / baade du oc det Folcket som er med dig: Thi dette er dig for svart / du kand icke udrette dette alleene. 19 Lyd nu min røst / jeg vil gifve dig raad / oc Gud skal være med dig: Vær du for Folcket / hvad Gud er anlangendis / oc før du Sagerne til Gud. 20 Oc paamind dem om Skicke oc Love / oc lær dem veyen (som) de skulle vandre paa / oc den Gierning som de skulle giøre. 21 Oc see dig ud af alt Folcket / duelige Mænd / som frycte Gud / sandrue Mænd / som hade Gierighed / oc sæt dem ofver dem / Høfdinger ofver tusinde / Høfdinger ofver hundrede / Høfdinger ofver helftredisind tive / oc Høfdinger ofver tj: 22 Oc skulle dømme Folcket altjd : oc det skal skee / all stor bestillng skulle de føre for dig / oc all liden bestilling skulle de dømme : Saa giør din Byrde lættere / oc de skulle bære med dig 23 dersom du vilt giøre dette Styrcke / oc Gud befaler dig det / da kand du staa ved / oc end alt dette Folck skal komme med Fred til sin sted. 24 Oc Mose lydde sin Svogers ord / oc giorde alt det som hand sagde / 25 oc udvalde duelige Mænd af all Jsrael / oc sætte dem til Høfdinger ofver Folcket / Høfdinge ofver tusinde / Høfdinge ofver hundrede / Høfdinge ofver halftredsinds tive / oc Høfdinge ofver tj: 26 Oc de dømte Folcket altjd : (Men) de svaare Sager skulde de føre for mose / oc de skulde dømme de smaa Sager. 27 Saa lod Mose sin Sovger fare / oc hand drog til sit Land.

XIX. Capitel.
J Den tredie Maaned efter ad Jsraels børn vare udgangne af Ægypti Land / paa den samme Dag komme de i Sinai Ørcken. 2 Thi de droge af Rephidim / oc komme til Sinai Ørcken / oc de leyrede dem i Ørcken / (Ja) Jsrael leyrede sig mod Bierget.
3 Oc Mose gick op til Gud : Oc HErren raabte til hannem af Bierget / oc sagde / Saa skalt du sige til Jacobs Huus / oc kundgiøre Jsraels Børn. 4 J hafve seet / hvad jeg giorde Ægypterne / oc jeg opløfte eder ofver Ørnevinger / oc tog eder til mig. 5 Oc ville J nu visseligen lyde min Røst / oc holde min Pact / da skulle j være mig en Eyedom / fræm for alle Folck : Thi all Jorden hør mig til: 6 Oc J skulle blifve mig et Præsteligt Kongerige / oc et helligt Folck. disse ere de Ord som du skalt sige til Jsraels Børn. 7 Saa kom Mose / oc taldede ad de Ældste af Folcket / oc lade dem alle dise Ord for dem HErren hafde budit hannem. 8 Da svarede alt Folcket tilljge / oc sagde / Alt det som HErren hafver sagt / ville vi giøre : Oc Mose førde Folckets Ord for HErren.
9 Da sagde HErren til Mose / See / Jeg vil komme til dig i en tyck Sky / paa det ad Folcket maa høre / naar jeg taler med dig / oc end tro paa dig ævindeligen: Oc Mose forkyndede Folckets Ord for HErren. 10 Oc HErren sagde til mose / Gack til Folcket / oc hellige dem i Dag oc i morgen / ad de toe deres Klæder : 11 Oc de skulle være rede til den tredie Dag : Thi paa den tredie Dag skal HErren nedstige for alt Folckis Øyne / paa Sinai Bierg. 12 Oc giør Folcket et Maal tring omkring / oc sjg / Vocter eder / ad gaae op paa Bierget / oc ad røre yderst ved det : Hver den som rør ved Bierget / skal visseligen døø. 13 Jngen haand skal røre paa det / thi hand skal visseligen steenis eller visseligen skiudis ihiel / hvad heller det er et Diur eller et Menniske / da skalt det icke leve : Naar basunen liunder langsom / da skulle de stige op paa Bierget.
14 Oc Mose gick ned af Bierget til Folcket / oc helligede Folcket / oc de toede dered Klæder. 15 Oc hand sagde til Folcket / Værer rede til tre Dage / oc holder eder icke til Qvindfolck. 16 Oc det skeede paa den tredie Dag / der det blef morgen / ad der var torden oc Liunit / oc en tyck Sky Paa Bierget / oc Basunens liud var saare  stærck : Saa ad det gandske Folck befvede / som var i leyren. 17 Oc Mose udledde Folcket imod Gud / af Leyren / oc de blefve alle staaendes neden for Bierget. 18 Oc Sinai Bierg røg gandske / for de saae ad HErren foor ned ofver det i jld / oc der opgick en røg af det / som Røg af en Oen / oc alt Bierget befvede saare. 19 Oc Basunens liud blef ved / oc var megit stærck: Mose talde / oc Gud svarede hannem liudeligen. 20 Der HErren var da nedkommen ofver Sinai Bierg / ofver Biergets Top / da kaldede HErren Mosen op paa Biergets Top / oc Mose gick op.
21 Da sagde HErren til Mose / Stjg ned / oc vidn for Folcket / ad de icke / maa skee / bryde fræm til HErren / ad see / thi der maatte mange falde af dem. 22 Oc end Præsterne / som gaae fræm til HErren / de skulle hellige dem / ad HErren skal icke / maa skee / giøre Skade paa dem. 23 Oc Mose sagde til HErren / Folcket kand icke op paa Sinai Bierg / thi du vidnede for os / oc sagde / Sæt et Maal om Bierget / oc hellig det. 24 Oc HErren sagde til hannem / Gack / stjg ned / oc du skalt (siden) stjge op / du oc Aaron med dig. Men Præsterne oc Focket de skulle icke bryde ud / ad opstige til HErren / ad hand icke / maa skee / giør Skade paa dem. 25 Oc Mose stigede ned til Folcket / oc talde til dem.

XX. Capitel
OC Gud talde alle disse Ord / oc sagde. 2 Jeg (er) HErren din Gud / som udførde dig af Ægypti Land / af Trælles huus. 3 Du skalt icke hafve andre Guder for mig. 4 Du skalt icke giøre dig Billede eller nogen Lignelse / (efter) det som er i himmelen / der ofven / eller det paa jorden / her neden / eller det i vandet / under Jorden. 5 Du skalt icke tilbede dem  / oc icke tiene dem: Thi jeg (er) HErren din Gud / en stærck Gud / nidkier / som hiemsøge Fædrenes misgierninger paa Børnene / paa dem i tredie / oc paa dem i fierde Lad / for dem som hade mig: 6 Oc den som giør miskundhed mod usinde / for dem som elskte mig / oc hlde mine Bud. 7 Du skalt icke tage i HErrens din Guds nafn forfængeligen / Thi HErren skal icke regne den uskyldig ad være / som tager hans nafn forfængeligen. 8 Kom Sababthens dag ihu / ad helliggiøre den. 9 Sex Dage skat du arbeyde / oc giøre all din Gierning / 10 Men den sivende Dag er Sabbath for HErren din Gud : Da skalt du ingen Gierning giøre / (hvercken) du eller dni Søn / eller din Daatter / din Svend / eller din Pige / eller dit Diur / eller den Fremmede som er inden dine Porte. 11 Thi sex Dage giorde HErren Himmelen oc Jorden / Hafvet / oc alt det som er i dem / oc hvilede paa den sivende Dag : Derfor velsignede HErren Sabbaths dagen / oc helligede den. 12 Ær din Fader oc din Moder / ad dine Dage kunde forlænges / i Landet som HErren din Gud gifver dig. 13 Du skalt icke ihielslaa. 14 Du skalt icke bedrifve Hoor. 15 Du skalt icke stiæle. 16 Dus kalt icke søge falskt Vidne imod din Næste. 17 Du skalt icke begære din Næstis Huus : Du skalt icke begære din Næstis Hustru / eller hans Svend / eller hans Pige / eller hans Oxe / eller hans Asen / eller noget som hør din Næste til.
18 Oc alt Folcket saa Tordenen oc Liunet / oc basunen liud / oc Bierget røge : Ja Folcket saa det / da flydde de oc støde langt fra : 19 Oc de sagde til mose / Tal du med os / oc vi ville være lydige / oc lad Gud icke tale med os / ad vi icke / maa skee / døe.
20 Oc Mose sagde til Folcket / Frycter icke / Thi Gud er kommen / ad forsøge eder : Oc ad hans Fryct skal være ofver eders Ansict / ad J skulle icke synde. 21 Oc Folcket stood langt fra / oc Mose gick nær til Mørcket / hvor Gud var. 22 Oc HErren sagde til Mose / Saa skalt du sige til Jsraels Børn / J hafve seet / ad jeg hafver talt af Himmelen med eder. 23 J skulle icke giøre (noget jæfne) ved mig / Sølf Guder eller Guld Guder skulle J icke giøre eder. 24 Et altere af Jord skalt du giøre mig / oc der paa skalt du ofre dine Brøndoffer / oc dine Tackoffer / dine Faar oc dit Fæ: Paa hver den sted jeg giør mit nafns ihukommelse / vil jeg komme til dig / oc velsigne dig. 25 Oc vilt du giøre mig et Altere af Steen / da skalt du icke opbygge det af huggen Steen : Thi lader du dit Huggejern komme der ofver / da vanhelger du det. 26 Du skalt icke gaa op ad Trapper til mti Altere / ad din Blusen ey skal blotis der ofver.

XXI.Capitel.
OC disse ere de Domme som du skalt sætte dem for. 2 Naar du kiøber en Ebræiske Svend / da skal hand tiene i sex Aar : Oc paa det sivende skal hand udgaa frj / for intet. 3 Kom hand en eenlig Karl / da skal hand gaa ud en eenlig karl: Var hand en Hustruis mand / da skal hans Hustru gaa ud med hannem. 4 Hafver hans Herre gifvit hannem en Hustru / oc hun hafver født hannem Sønner eller Døttre / da skal Qvinden oc hendis Børn høre hendis Herre til / oc hand skal gaa bort en eenlig Karl. 5 Men siger svenden hart / Jeg elsker min Herre / min Hustru oc mine Børn / jeg vil icke gaa frj ud: 6 Da skal hans HErre lede hannem ind for Dommere / oc holde hannem op til Dørren eller til Dørstolpen / oc hans Herre skal igiennemstinge hans øre med en Syl / saa skal hans tiene hannem ævindeligen. 7 Om nogen selger sin Datter til en Tieniste pige / da skal hun icke udgaa som Tieniste Folck udgaa. 8 Behagis hun icke hendis Herre / som sig hafver trolofvit hende / da skal hand lade hende til løsen: Hand skal icke hafve mact til at selge hende (til noget fremmed Folck) efterdi hand hafver forseet sig mod hende. 9 Men trolofver hand hende med sin Søn / da skal hand giøre hende efter Døttred ræt. 10 Tager hand sig en anden / da skal hand icke formindske hendis ophold / hendis Klæder / oc hendis Bolig. 11 Men giør hand icke hende disse tre / da skal hun gaa ud for intet / foruden Pendinge.
12 Hvo som slaar et Menniske / ad det døør / hand skal visseligen dø 13 men hafver hand icke gaait efter hans Ljf / men Gud hafver ladit hannem komme for hans haand / da vil jeg sætte dig en sted / hvort hand skal fly hen. 14 Fordrifver nogen sig mod sin Næste / ad slaa ham ihiel / med svig / da skalt du tage hennem fra mit Altere / ad dø.
15 Oc hvo som slaar sin Fader eller sin Moder / hand skal visseligen dø.
16 Oc hvo som stiæl et Menniske / oc selger det / eller det blifver fundit hos hannem / hand skal visseligen dø.
17 Oc hv som bander sin Fader eller sin Moder / hand skal visseligen dø.
18 Oc om nogle Mænd trættes tilhobe / oc nogen slaar sin Næste med en Steen eller med Næfve / oc hand bliver icke død / men ligger ved Sengen: 19 Kommer hand op igien / oc gaar ud paa gaden ved sin Straf / da skal hand være uskyldig / som (hannem) sloo : Dog skal hand betale hannem hans forsømmelse / oc lade hannem læge.
20 Om nogen slaar sin Tieniste Svend eller sin Pige med en Kiep / ad hand døer under hans haand / da skal hand visseligen straffis. 21 Men blifver hand ved een Dag eller to Dage / da skal hand icke lide Straf / thi det er hans Pendinge.
22 Oc komme nogle Mændi trætte tilsmmen / oc de slaa en siuglig Qvinde / oc hendis Foster fødis / oc skeer icke Ljfs skade / hand skal visseligen straffis / efter som Qvindens Mand hannem paalagger / oc hand skal gifve efter Dommerens tycke. 23 Men skker der Ljfs skade / da skalt du  gifve Ljf for Ljf / 24 Øye for Øye / Tand for tand / Haand for Haand / Food for Food / 25 Brænt for brænt / Saar for Saar / Blaat slaget for blaat slaget.
26 Om nogen slaar sin Svend Øye / eller sin pigis Øye / oc fordærfver det / da skal hand lade det fare frj (fra sig) for sit Øye. 27 Disligeste om hand slaar sin Svends tand eller sin pigis tand ud / da skal hand lade den fare frj for sin Tand.
28 Om nogen Oxe stanger en Mand eller Qvinde / ad hand døør: Da skal Oxen visseligen steenis ihiel / oc hans Kiød skal icke ædis / men Oxens Herre skal være uskyldig. 29 Men var den Oxe tilforn nogensinde vaan ad stange / oc det var vitterligt giort for hans Herre / oc hand icke forvarede den / oc den myrde nogen til døde / Mand elelr Qvinde : Da skal Oxen steenis ihiel / oc dens Hosbond skal ocsaa dø. 30 Man blifver hannem Bood paalagt / da skal hand gifve bood for sit Ljf / eller alt det som hannem paaleggis. 31 Der som hand oc stanger en Søn / eller stanger en Datter ihiel / da skal hannem skee efter den samme Dom. 32  Stanger en Oxe / Svend elerl Pige / Da skal hand gifve dens Hosbonde tredive Sekel Sølf / oc Oxen skal steenis ihiel.
33 Oc om nogen aabner en brønd / eller om nogen grafver en Brønd / oc lycker den icke til igien / oc der falder en Oxe eller Asen udi. 34 Da skal Brøndens Herre gifve Pendinge derfor / (eller) hand skal give dens Heres saa got igien / men hand skal hafve den døde.
35 Oc naar nogen Mands Oxe stanger en anden mands Oxe ad den døør : Da skulle de selge den lefvende Oxe / oc skrifve dens værd i to Parter / oc den døde skulle ide oc skrifve i tvende parter. 36 Eller var det vitterligt / ad den Oxe pleyede ad stange nogensinde tilforn / oc dens Eyermand vilde icke forvare den / Da skal hand visseligen igien gifve / Oxe for Oxe / oc hand skal hafve den døde.

XXII. Capitel.
NAar nogen stiæler en Oxe eller et Lam / oc slacter det eller et Lam / oc slacter det eller selger det / Da skal hand gifve fem Øxen igien for een Oxe / oc fire Faar for eet Lam. 2 Om en Tyf blifver befunden / ad indbryde / oc blifver slagen / oc døør / da skal maand igien Bloddom lade gaa for hans skyld. 3 (Men) er Solen opgagen opgangen ofver hannem / da skal mand lade gaa bloddom for hans skyld. (Tyfven) skal visseligen giøre vederlag / men hafver hand icke / da skal hand selgis for sit Tyfverj. 4 Finder mand strax det staalne hos hannem / hvad eller det er Oxe eller Asen eller Lam / som lefvendis / da skal hand gifve dobbelt igien.
5 Om nogen lader afæde Agger eller Vjngaard / ad hand slaar sit Fæ løs / oc det æder paa en andens Agger / da skal hand gifve igien af det som got er paa sin Agger / eller det som got er i sin Vjngaard. 6 Om Jld far ud / oc rammer paa Tiørne / oc der opbrændes Regerne / eller det Korn som endnu staar / eller Aggeren / da skal hand visseligen gifve igien som optænde den brynde.
7 Om nogen faar ud til sin Næste / Pendinge eller nogen (anden) ting ad giemme / oc det blifver staalit af Mandens Huus : Findis Tyfven / da skal hand gifve dobbelt igien: 8 Men findis Tyfven icke / da skal Huusbonden i Huuset gaa frem for Dommere / om hand hafver icke lagt sin haand paa sin Næstis Gods.
9 Om nogen skylder en anden for uræt / for Oxe / for Asen / for Faar / for Klæder / (eller) for nogen anden ting som myst er / siger nogen ad det er det / da skal begges deres Sag komme ind for Dommere : Hvilcken Dommere dømme i fald / hand skal give sin Næste dobbelt igien.
10 Om nogen faar ud til sin Næste / enten Asen / eller Oxe / eller Lam / ellern oget andet Diur / ad forvare / oc det døør / eller fordærfvis / eller bortdrifvis / ad ingen det seer : 11 Da skal HErrens Eed være imedlem dem begge / da hand hafver icke lagt sin Haand paa sin Næstis Gods / oc den skal Eyermanden annamme / oc (den anden) skal icke betale igien. 12 men blifver det jo staalit fra hannem / da skal hand betale dets Eyermand det. 13 Men blifver det vist refvit ihiel / da skal hand føre det til Vidnisbyrd / oc icke betale det / som refvet er.
14 Oc om nogen laaner noget af sin Næste / oc det fordærfvis eller døør i Eyermandens fraværelse / da skal hand det vist gifve igien. 15 Men er Eyermanden der hos / da skal hand icke gifve igien : Er det leyet / da regnis det for sin Lepe.
16 Oc om nogen locker en Jomfru / som icke endnu er trolofvet / oc ligger hos hende / Das skal hand strax tage sig hende til Hustru. 17 Men om hendis Fader necter aldeelis ad gifve hennem hende / Da skal hand tilveye Pendinge / efter Jomfruers Morgengafve.
18 Du skalt icke lade en Troldkone lefve.
19 Hvo som belegger sig med et Beest / hand skal viseligen dø.
20 Hvo som ofrer til Guder / hand skal være forbanded uden til HErren aleeniste.
21 Oc du skalt icke plage en Fremmed / oc icke undertrycke hannem / thi ad J hafve været fremmede i Ægypti Land.
22 J skuklle icke nedertrycke nogen Encke eller Faderløs. 23 Undertrycker du jo hannem / ad hand raaber visseligen til mig / da skal jeg visseligen høre hans Raab. 24 Saa bliver min Vrede grum / oc jeg lader slaa eder i hiel med Sverd / oc eders Hustruer skulle blifve Encker / oc eders Børn Faderløse.
25 Om du laaner mit Folck Pendinge / som (er) den Fattige hos dig / Da skalt du icke være hannem som en Aagerkarl / du skalt icke legge Aager paa hannem. 26 Men tager du Klæder til vis Pant af din Næste / da skalt du faa hannem det igien mod Solen gaar ned. 27 Thi det er hans Skiul / det er aleeniste hans Klæder for sin Hus / som hand skal sofve udi: Er det saa / ad hand raaber til mig / da skal jeg høre hannem / Thi jeg miskundelig.
28 Du skalt icke bande Øfrighed / Oc  den Øfverste for dit Folck skalt du icke forbande.
29 Du skalt icke forholde din Fylde / oc dine Taare : Du skalt gifve mig den Førstefødde af dine Sønner. 30 Saa skalt du oc giøre med dine Øxen / med dine Faar: Det skal være siu Dage hos din Moder / paa den ottende Dag skalt du gifve mig det. 31 J skuklle være mig hellige Folck / oc J skulle icke æde Kiød / som er refvit paa Marcken / J skulle kaste det for Hunde.

XXIII. Capitel.
Du skalt icke optage falske Kæremaal / ad du icke giør den som giør uræt / nogen bjstand / ad være et falskt Vidne. 2 Du skalt icke være med den stoore Hob / til det som ont er / oc du skalt icke svare i Trætte / ad du følger efter den stoore hob / ad forvende (Sagen.) 3 Du skalt icke besmycke den Fattige i hans Sag. 4 Naar du møder di u-vens Oxe eller hans Asen / som farer vild / Da skalt du jo leede den til hannem igien. 5 Seer du din Fiendis Asen ligge under sin Byrde / oc skulde du da tøfve ad forlade (din Bestilling) for hans skyld? Du skalt visselig forlade det med hannem.
6 Du skalt icke forvende Dommen for den Fattige (som er) hos dig i hans Trætte. 7 Du skalt holde dig langt fra falsk Sag / Du skalt icke slaa den ulskyldige Retfærdige ihiel : Thi jeg lader icke den ugudelige hafve ræt. 8 Du skalt icke tage Gafve : Thi Gafven kand forblinde de Seende / oc forvende de Retfærdiges Sager. 9 Du skalt icke fortrycke den Fremmede / j kiende vel den Fremmedis Siel / thi j vare Fremmede i Ægypti Land.
10 Oc sex Aar skalt du saae dit Land / oc sancke af dets Grøde. 11 Men det sivende skalt du ofvergifve det / oc lade det ligge / ad de Fattige iblant dit Folck mue æde (der af/) Oc hvad der blifver ofver / det maa vilde Diur æde paa Marcken : Saa skalt du oc giøre med din Vjngaard oc med dit Olie bierg.
12 Sex Dage skalt du giøre dit Arbeyde : Men paa den sivende Dag skalt du hvile / ad din Oxe oc din Asen maa hvile dem / oc ad din Tieniste-Qvindis Søn oc den Fremmed mue vederqvegis. 13 Alt det som jeg hafver sagt til eder / skulle J varligen holde : Oc J skulle icke ihukomme andre Guders nafn / det skal icke høris af din Mund.
14 Du skalt holde mig tre gange Høytjd om Aaret: 15 Du skalt holde det usurede Brøds Høytjd / Du skalt æde usured Brød i siu Dage / som jeg befalede dig / i nyt Kornmaanez tjd: Thi paa den samme drogst du ud af Ægypten : Oc mit Ansict skal icke seis tomhænded. 16 Oc den Høytjd naar du høster dit Arbydis første Gørde / som du hafver saait paa Marcken: oc Jndsamlings Høytjd / naar Aaret er ude / naar du hafver samlit dit arbeyde af marcken. 17 Tre finde om Aaret skal alt dit Mandkiøn seis for den vældige HErre. 18 Du skalt icke ofre mit Offers Blod med Suurdey / oc det Feede af min Høytjd skal icke blifve liggendis til om Morgenen.
19 Det første af din første Jords Grøde / skalt du føre til HErrens din Guds Huus : Du skalt icke kaage et Kid i sin Moders Melck.
20 See / Jeg sender en Engel for dig / ad bevare dig paa Veyen / oc ad lede dig til den sted som jeg hafver beridt. 21 Forvar dig for hans Ansict / oc lyd hans Røst / fortørn hannem icke : Thi hand skal icke spare eders Ofvertrædelse / thi mit Nafn er i hannem. 22 Thi dersom du jo hører hans Røst / oc giør alt det som jeg vil sige / da vil jeg oc være dine Fienders Fiende / oc Jeg vil trænge dem / som trænge dig. 23 Thi min Engel skal gaa for dig / oc lede dig ind til de Amoriter / oc Hethiter / oc Pherister / oc Cananiter / Heviter oc Jebusiter / oc jeg vil udrydde dem : 24 Du skalt icke tilbede deres Guder / ey heller tiene dem / oc icke heller giøre som de giøre : Du skalt juo nedslaa dem / oc jo sønderbryde deres Billeder. 25 Men J skulle tiene HErren eders Gud : Oc hand skal velsigne dit Brød / oc dit Vand / oc jeg vil tage Siugdom fra dig. 26 Der skal ingen være som utjdig føder / eller ufructsommelig i dit Land : Jeg vil lade dig blifve gammel. 27 Jeg vil sende min Forfærdelse for dig / oc giøre alt Folcket mistrøstigt som du kommer til / oc jeg vil lade alle dine Fiender flye for dig. 28 Oc sende Gedehamster ind for dig / som skulle udjage Heviterne / Cananiterne oc hethiterne for dig. 29 Jeg vil icke uddrifve dem fra dig paa eet Aar / ad Landet skal icke / maa ske / blifve øde / oc ad vilde Diur skulle icke formeeris ofver dig: 30 Jeg vil uddrifve dem for dig / da nogle / oc da nogle / indtil ad du voxer / oc besidder Landet. 31 Oc jeg vil sætte dit landemercke / fra det røde haf / oc indtil philisternes Haf / oc fra Ørcken indtil Floden : Thi jeg vil gifve Landsens Jndbyggere i din haand / oc du skalt uddrifve dem fra dig. 32 Dus kalt icke giøre Pact med dem eller med deres Guder. 33 Lad dem icke boe i dit Land / ad de skulle icke / maa ske / komme dig til at skynde imod mig : Thi du kunde tiene deres Guder / thi det skal blifve dig til en Snare.

XXIV. Capitel.
Oc hand sagde til Mose / gack op til HErren / du oc Aaron / Nadab oc Abihu / oc halffierdesindstive af de Ældste i Jsrael / oc J skulle tilbede langt fra. 2 Men Mose skal gaa fræm alleene til HErren / oc de andre skulle icke holde dem nær til: Oc Folcket skal icke komme op med hannem. 3 Oc Mose kom oc fortalte Folcket alle HErrens Ord / oc alle Domme : Da svarede alt Folcket med een røst / oc sagde / Vi ville giøre efter alle de Ord som HErren hafver sagt.
4 Da skref Mose alle HErrens ord: Oc stod tjdlig op om Morgenen / oc bygde et Altere neden ved Bierget / oc tolf Støtter / efter de tolf Jsraels Slecter. 5 Oc sende unge Karle djd af Jsraels Børn / oc de ofrede Brændoffer / oc slactede tackoffer for HErren / af Øxnene. 6 oc Mose tog halfdeelen af Blodet / oc lod i Beckene / oc den anden halfve deel af Blodet / stenckte hand paa Alteret. 7 Saa tog hand pactens Bog / oc læste saa ad folcket det hørde : Oc de sagde / vi ville giøre alt det som HErren hafver sagt / oc være hannem lydige. 8 Da tog Mose Blodet /o c stenckte paa Folcket / oc sagde / Seer / (dette er) Pactens Blod / som HErren hafver giort med eder / ofver alle disse Ord.
9 Oc Mose / oc Aaron / Nadab oc Abihu / oc halffierdesinds tive af de Ældste af jsrael / ginge op : 10 Oc saae jsraels Gud : Oc det var under hans Fødder / som en Gierning af Saphir Steen / oc som Himmelen i sig self / naar den er klar. 11 Oc hand lagde icke sin haand paa de Øfverste af jsraels børn / oc de beskuede Gud / oc aade oc drucke.
12 Oc HErren sagde til Mose / Kom op til mig paa Bierget / oc blif der / saa vil jeg gifve dig Steen Tafle / oc Loven / oc buet / som jeg hafver skrefvit / ad lære dem. 13 Da stod Mose op / oc hans Tienere Josua / oc Mose gick op paa Guds Bierg: 14 Oc sagde til de Ældste / blifver her / indtil vi kommer igien til eder: oc see / Aaron oc Hur ere hos eder / hafver der nogen Saer / da mue de komme fræm for dennem. 15 Der nu Mose kom paa Bierget / da betracte en Sky Bierget : 16 oc HErrens Herlighed boode paa Sinai Bierg : Oc skyen betracte det i sex Dage : Oc hand kaldede ad Mose paa den sivende Dag af Skyen. 17 Oc HErrens Herligheds Aasiun var som en fortærendis Jld / øfverst paa Bierget / for Jsraels børns Øyen. 18 Oc Mose gick midt ind i Skyen / oc stigede op paa Bierget / oc Mose blef paa Bierget fyrretive Dag oc fyrretive Nætter.

XXV. Capitel.
OC HErren talde til Mose / oc sagde : 2 Sjg til Jsraels Børn / ad de tage mig et opløft Offer / j skulle af hver mand / som ere velvillige af Hiertet / tage mit opløft Offer. 3 Oc det er det opløft Offer / som j skulle tage af dem / Guld / oc Sølf /  oc Kaaber : 4 Oc blaa Silcke / oc Skarlagen / oc Purpur / oc hvit Silcke / oc geddehaar : 5 Oc rødlydde Vædre skind / oc Grefvinge skind / oc Sithim træ : 6 Olie til liusning / Urter til Salve-Olie / oc til kostelig god Luct 7 Onyx Steene / oc Steene til ad sætte i Ljfkiortelen / oc Brystspannet. 8 Oc de skulle giøre mig en Helligdom / oc jeg vil boo iblant dem: 9 Efter alle de Ting / som jeg vil vise dig / efter Tabernacklets lignelse / oc alle dets redskabs lignelse / oc saa skulle J giøre.
10 Oc de skulle giøre en Arck af Sithim træ / halftredie Alne lang / oc halfanden Alne bred / oc halfanden Alne bred / oc halfanden Alne høy. 11 Oc den skalt du beslaa med purt Guld / baade inden oc uden skalt du beslaa den / oc gi9øre en Guld Kranz ofven omkring den. 12 oc støb fire Guldringe / oc sæt dem i dens fire Hiørner / oc to Ringe paa den eene dens side / oc to ringe paa den anden dens side. 13 Oc giør Stænger af Sithim træ / oc beslaa dem med Guld : 14 Oc sting Stængerne i ringene ved siderne paa Arcken / ad bære Arcken med dem. 15 Stængerne skulle blifve i Ringene / de skulle icke tagis af dem. 16 Oc du skalt legge i Arcken de Vidnisbyrd / som jeg vil gifve dig.
17 Oc du skalt giøre en Naadestool af purt Guld / half tredie Alne lang / oc half anden Alne bred. 18 Oc du skalt giøre to Cherubim af Guld / med drefvit Arbeyde skalt du giøre dem / paa baade enderne ofver Naadestolen : 19 Oc giør den eene Cherub paa den eene ende / oc den anden Cherub paa den anden ende paa Naadestoolen / J skulle giøre Cherubim paa begge dens ender. 20 Oc Cherubim skulle udbrede Vinger ofven ofver / saa ad de skiule Naadestolen med deres Vinge / oc den eenis Ansict skal være mod den anden : Mod Naadestolen skulle Cherubims Anscite være / 21 Oc du skalt sætte Naadestolen ofven paa Arcken / oc legge det Vidnisbyrd i Arcken / som jeg vil gifve dig. 22 Oc der vil jeg være til stede hos dig / oc tale med dig af Naadestolen / imedlem de to Cherubim / som ere paa Vidnesbyrdetsw Arck / alt det jeg vil biude dig til Jsraels Børn.
23 Oc du skalt giøre et Bord af Sithim Træ / to Alne langt / oc en Alen breeed / oc halfanden Alne høyt. 24 Oc beslaa det med Puurt Guld / oc giør en Guldkranz omkring : 25 Oc giør der en Ljft omkring / en Haand breed høy / oc giør en Guld kranz omkring Ljften der paa. 26 Du skalt oc giøre fire Guldringe der paa / oc sætte Ringene i de fire hiørner / hos de fire Fødder (der paa.) 27 tvert ofver for Ljsten skulle Ringene være / ad stinge Stængerne udi / ad bære Bordet 28 Du skalt giøre Stængerne af Sithim Træ / oc beslaa dem med Guld / oc Bordet skal bæris ved dem. 29 Oc du skalt giøre Fadene der til / oc skeer der til / oc Tæckekar der til / oc skaalene der til / i hvilcke mand skal offre Drickoffer / af purt Guld skalt du giøre dem. 30 Oc du skalt altjd legge Skue Brød for mig paa Bordet.
31 Oc du skalt giøre en Liusestage af purt Guld / med drefvit Arbeyde skalt Liusestagen giøris / Stangen der paa / oc greene der paa / Skaalen der paa / Knappe der paa / oc Blomster der paa / skulle være af den samme. 32 Oc der skalt gaa sex Greene udaf siden der af / tre Greene af Liusestagen / af den eene side der af / oc tre Greene af Liusestagen / af den anden side der af. 33 der skulle være tre aabne Skaaler paa een Green / (Jtem) en Knap oc et Blomster / oc tre obne Skaale paa en anden Green / (item) en Knap oc et Blomster : Saa skal det være paa de sex Greene som gaae af Liusestagen. 32 Men paa Liusestagen skulle være fire obne Skaaler / (item) en Knap der paa / oc Blomster der paa. 35 Oc en Knap under tro Greene der af / oc en Knap under to Greene der af / oc en Knap under to Greene der af / for de sex Greene som gaae af Liusestagen. 36 Deres Knappe c deres Greene skulle være af den samme / det skal være altsammen et drefvit Arbeid af purt Guld. 37 Oc du skalt giøre siu Lamper der til / oc mand skal opsætte Lamperne der til / oc lade dem liuse paa hver side der paa. 38 Oc Sax der til / oc tandekar der til / af purt Guld. 39 Mand skal giøre det af et Centener purt Guld / me alle disse redskaber. 40 Oc see til / oc giør disse Redskaber. 40 Oc see til / oc giør det efter deres Lignelse / hvilcken dig blef vjst paa Bierget.

XXVI. Capitel.
OC du skalt giøre Tabernacklet af tj Kaartiner / af hvit tvindet Silcket / oc blaa Silcke / oc Skarlagen oc purpur : Ja Cherubim / konstelig skalt du giøre dem. 2 Hver Kaartin skal være otte oc tive Alne lang / oc hver Kaartin skal være fire Alne bred / alle Kaartiner skulle være lige stoore. 3 Det skulle fem Kaartiner fæstis tilsammen / een ved anden / Oc (atter) fem Kaatiner fæstis tilsammen / een ved anden / 4 Oc du skalt giøre hancker af blaa Silcke / i eggen paa hver Kaartine / der som de yderste skulle fæstis tilsammen : Oc lige saa skalt du giøre paa den yderste Kaartinis eg / der som sammenføyelsen skal anden gang skee. 5 Der skalt du giøre helftredisinds tive hancker paa een Kaartine / oc du skalt giøre halftredisinds tive h ancker yderst paa Kaartinen /& som skal fæstis til den anden / ad hanckerne kunde heftes sammen / den eene til den anden. 6 Du skalt oc giøre halftrediesinds tive Guldhager / oc fæste kaartinerne / den eene til den anden / med hagerne / saa ad det blifver et Tabernackel.
7 Du skalt oc giøre Kaartiner af Gedehaar / til Paulunet ofver Tabernacklet / ellefve Kaartiner skalt du giøre dem. 8 Hvor Kaartine skal være tredive Alne lang / oc hver Kaartine skal være fire Alne breed / de ellefve skulle være eens store. 9 Oc de fem Kaartiner skalt du fæste tilsammen for sig self / oc de sex Kaartiner for sig self / saa ad du giør den siette Kaartine dobbelt for Paulunet. 10 Oc du skalt gifve halftredisinds tive hancker i egge / paa een kaartine / til ad fæste dem sammen emd i endene / oc halftrediesinds tive hancker til sammen i eggen paa den anden som skal fæstis. 11 Saa skalt du giøre halftrediesindstive Messings hager / oc spende hagerne i hanckene / at Paulunet føyis tilsammen / oc blifver eet. 12 Men de Kaartiner som ere til ofvers af Paulunet : dem skalt du lade henge halfdeelen bag ofver Tabernaklet. 13 En Alen langt paa denne side / oc en Alen langt paa hjn side / ad det som løber ofver / af Kaartinernes længe paa Paulunet / det skal være til ofvers paa Sjderne af Tabernaklet / ad betencke det her oc der.
14 Du skalt oc giøre Tæcke ofver Paulunet / af rødlydde Vædre Skind / oc et Tæcke der ofver af Græfvingeskind.
15 Oc du skalt giøre Fiæle til Tabernacklet af Sithim Træ / som kunde staa. 16 Tj Alne lang skal een Fiæl være / oc half anden Alne breed skal een Fiæl være. 17 Hver Fiæl skal hafve to Tappe / ad den eene Fiæl skal hafve to Tappe / ad den eene Fiæl kand der med lauges til den anden : Saadanne skalt du giøre paa alle Fiælde til tabernaklet. 18 Oc du skalt giøre Fiælde til Tabernaklet / ja tive Fiæle til det Syndrehiøærne mod Synden. 19 Oc du skalt giøre fyrretive Sølf Fødder under tive Fiæle / to Fødder under en Fiæl / for dens to tappe / oc to Fødder under en anden Fiæl for dens tvende Tappe. 20 Der skulle oc være til en anden Tabernakels sjde mod Nørre hiørne / tive Fiæle : 21 Oc deres fyrretive SølfFødder / to Fødder under en Fiæl / oc to Fødder under en anden Fiæl. 22 Oc til siderne paa Tabernaklet / imod Vesten / skalt du giøre sex Fiæle til tabernaklets hiørne paa begge Sider : 24 De to skulle samlis neden til / oc lige saa skulle de samlis ofven til / til en Ring / saa skal det være med dem begge / de skulle være paa to Hiørner / 25 Oc der skulle være otte Fiæle / oc deres SølfFødder / sexten Fødder / ja to Fødder under een Fiæl / oc to Fødder under en anden Fiæl. 26 Oc du skalt giøre Stænger af Sithim træ / fem til Fiælene ved den ene side paa Tabernaklet : 27 Oc fem Stænger til Fiælene ved den anden side paa Tabernaklet / oc fem Stænger til Fiælene paa siden af Tabernaklet / mod de to ender mod Vesten. 28 Oc den midddelste Stang skal være midt paa Fiælene / oc gaa igiennem / fra den eene ende til den anden. 29 Oc dus kalt beslaa Fiælene med Guld / oc giøre deres Ringe af Guld / ad stinge Stængerne udi / oc du skalt beslaa Stængerne med Guld. 30 Saa skalt du opreise tabernaklet / efter dfens Skick / som dig blef vjst paa Bierget.
31 Oc du skalt giøre et Forhæng af blaa Silcke / oc Skarlagen oc Purpur / oc hyvit tvindet silcke : der paa skalt du kosteligen giøre Cherubim. 32 Oc henge det paa fire Stytter af Sithim (træ/) som ere beslagne med Guld / oc hafve Guldager / ofver de fire Fødder af Sølf. 33 Oc du skalt spende Forhænget tilsammen med Hager / oc sætte Vidnisbyrdens Arck djd ind / inden for Forhænget : Oc Foræhænget skal skilne for eder / imedlem den hellige oc det Allerhelligste. Oc du skalt sætte Naade stolen paa Vidnisbyrdets Arck i det Allerhelligste. 35 Men du skalt sætte Bordet uden for Forhænget : Oc Liusestagen tverst ofver fra Bordet / paa den side i tabernaklet mod Synden : oc Bordet skalt du sætte paa den nørre side.
36 Oc du skalt giøre et Klæde for Døren / paa paulunet af blaa silcke / oc Purpur / Skarlagen / oc hvit tvindet Silcke / med besticked Arbejd. 37 Oc du skalt giøre fem Stycker til klædet / af Sithim (træ/) oc beslaa dem med Guld / deres hager skulle være af Guld / oc du skalt støbe dem fem Kaaber Fødder.

XXVII. Capitel.
OC du skalt giøre et Altere af Sithim træ / fem Alne langt oc fem Alne bred / lige firekant / skalt Alteret være / oc tre Alne hyøyt. 2 Du skalt oc giøre Horn paa de fire Hiørner der paa / Horn skulle være af det / oc du skalt beslaa det med Kaaber. 3 Oc du skalt giøre Gryder der til / ad tage Aske der af / oc Skuvler der til / oc Mulluer der til / oc Gafler der til / oc Jldkar der til / all Redskab der til skalt du giøre af Kaaber. 4 Du skalt oc giøre en Ryst der udi / giort som et Garn / af Kaaber / oc du skalt giøre paa Garnet fire Kaabber Ringe / i de fire ender der paa. 5 Oc du skalt legge det neden under Alterens afsætning / ad Rysten recker mit op paa Alteret. 5 Dus kalt oc giøre Stænger af Alteret / Stænger af Sithim træ / oc beslaa dem med kaabber : 7 Oc Stænger der paa skulle stickes i Ringene / ad Stængerne kunde være paa baade sider ved Alteret / ad bære det med. 8 Du skalt giøre det saa af Fiæle / ad det er huult / lige som hand vjste dig paa Bierget / saa skulle de giøre det.
9 Du skalt oc giøre en Forgaard for Tabernaklet / ved det Syndre Hiørne mod Synden. Til Gaarden skulle være oOmhæng af hvit tvindet Silcke / hundrede Alne til det eene Hiørne: 10 Oc tive Støtter der til / oc deres tive Kabber Fødder / Støtternes Hager oc deres Ringe af Sølf. 11 Der skal oc lige saa være et Omhæng mod det Nørre Hiørne / Skal Gaarden i breden hafve et Omhæng / halftrediesinds tive Alne langt / tj Støtter der til oc deres tj Fødder. 13 Men mod det forriste Hiørne mod østen / skal Gaarden være halftrediesinds tive Alne bred.
14 Saa ad Omhængene hafve femten Alne paa den eene side / deres Tre Støtter oc deres tre Fødder. 15 Oc Omhængene hafve femte (Alne) paa den anden siden / deres tre Støtter oc deres tre Fødder. 16 Men i porten paa Garden skal være et Klæde tive Alne bred af blaat Silcke / oc Skarlagen/ oc Purpur / oc hvit tvindet Silcke / beskicket Arbey : deres fire Støtter oc deres fire Fødder. 17 Alle Støtterne i Gaarden skulle være omkring belagde med Sølf / deres hager skulle være af Sølf / oc deres Fødder af Kaaber. 18 Gaarden skal være hundrede Alne lang / oc halftrediesinds tive Alne bred allevegne / oc fem Alne høy / af hvit Silcke / oc deres Fødder skulle være af Kaabber. 19 All Tabernacklets redskab til allehonde Embede der i / oc alle Søm der til / oc alle Forgaardens Søm / skulle være af Kaabber.
20 Oc du skalt biude Jsraels børn / ad de bære dig af den reene Olie som de faae af Olie træ / som er vel støt / til Liusning : Saa de holde Lamperne altjd tænde. 21 J Forsamlngens Paulun / uden Forhænget / som henger for Vidnisbyrdet / skal Aaron oc hans Sønner berede den / fra Aftenen oc til om Morgenen / for HErren : Det skal være en ævig Skick ( som skal holdis) hos deres Afkom / af Jsraels Børn.

XXVIII. Capitel.
OC du skalt tage din Broder Aaron til dig / oc hans Sønner med hannem / af Jsraels Børn / ad hand skal være min præst / Aaron / Nadab / oc Abiu / Eleasar  oc Jthamar / Aarons Sønnner. 2 Oc du skal giøre Aaron din Broder hellige Klæder / til Hænder og Herlighed. 3 Oc du skalt tale med alle som hafve et vjst hierte / hvilcke Jeg hafver opfyldt med Vjsdoms Aand / ad de giøre Aaron Klæder til ad vje hannem / ad hand skal være min Præst. 4 Oc disse ere de Klæder / som de skulle giøre / et Brystspan / oc en Ljfkiortel / oc en Yderkiorten / oc en snefver kiorten / en stoor Hue / oc et Belte : Saa skulle de giøre Aaron din Broder / oc hans Sønner / hellige Klæder til ad være hans præst.
5 Oc de skulle tage / Guld oc blaat Silcke / oc Skarlagen / oc Purpur / oc hvit Silcke. 6 Oc de skulle giøre Ljfkiortelen af Guld / blaat silcke / oc Skarlagen / Purpur / oc hvit tvindet Silcke / med konstelig Gierning : 7 Begge Axler skulle sammenbindis der paa / ved begge ender der paa / saa det sammenbinder Ljfkiortelen. 8 Oc Beltet som er ofver den / skal være giort lige som den / af den samme skal det være / af Guld / blaat Silcke / oc Skarlagen / oc Purpur / oc hvit tvindet Silcke. 9 Oc du skalt tage to Onix steene / oc grafve Jsraels Børns Nafne paa dem: 10 Sex af deres nafne paa den eene Steen / oc de andre sex Nafne paa den anden Steen / efter som de ere gamle til. 11 Lad Signete-Grafvere udgrafve begge Steene efter Jsraels Børns nafn / du skalt lade dem indlegge i Guld. 12 oc du skalt sætte begge Steene paa Axlerne af Ljfkiotelen / de skulle være Steene til en Jhukommelse for Jsraels Børn : Ad Aaron skal bære deres nafn for HErren / paa baade sine Axler / til en amindelse. 13 Du skalt oc giøre det som de indleggis udi / af Guld : 14 Oc du skalt giøre dem to Kæder af purt Guld / hos hver andre skalt du giøre dem / som mand giør et reb / oc du skalt fæste kæderne / som ere vredne tilhobe / ofver det som Steene indlegges udi.
15 Oc du skalt giøre Rættens Brystspan med konstelig Gierning / som Ljfkiortelens Gierning skalt du giøre det / af Guld / blaat Silcke / oc Skarlagen / oc Purpur / oc hvit tivnet Silcke / skalt du giøre det. 16 Det skal være firekant / tvefolt : En Spand langt / oc en Spand bredt. 17 Oc du skalt fylde det tæt med Steene / (ja) med fire Rader Steene / hver rad for sig / en Sarder / en Topaser / oc een Smaragd (skal være) den første rad. 18 Oc den anden rad / en Carbunckel / en Saphir / oc en Demant. 19 Oc den tredie rad / en Lincurer / en Achat / oc en Amethist. 20 Oc den fierde rad / en Turkous / oc en Onix oc en Jaspis : De skulle være fattede i Guld i deres huler. 21 Oc disse Steene skulle staa efter Jsraels Børns nafne / tolf efter deres nafne / udgrafne af Signete grafvere / hver ved sit nafn / elfter de tolf Slecter. 22 Oc du skalt giøre Lencker ofver Brystspannet / ved enden / saa de giøris vrede tilhobe af puurt Guld: 23 oc du skalt giøre to Guldringe paa Brystspannet /oc fæste de to Ringe paa de tvinde ender paa Brystspannet / 24 Oc sætte de to vredne Guldklæder i de to Ringe i endene paa Brystspannet. 25 Men de to ender af de to vredne klæder skal du sætte paa de huler ( som de to Steene vare satte udi/) oc fæste dem paa Axlene af Ljfkiortelen tvers ofver for paa begge sider der paa. 26 oc du skalt giøre to Guldringe /oc sætte dem paa de (andre) to ender af Brystspannet paa Borden der paa / som er paa Sjden af Ljfkiortelen / ind ad. 27 Oc du skalt giøre to Guldringe / oc fæste dem paa baade Skuldrer af Ljfkiortelen / næden til mod hver andre for paa begge sider der paa / imod som den fæstis sammen ofven for Ljfkiortelens Belte. 28 Saa skal mand opbinde Bryustspannet med sine Ringe / til Ringene paa Ljfkiortelen / med en blaa Silckesnor / ad det blifver ofven for Ljfkiortelens Belte / oc Brystspannet skal icke stillis afra Ljfkiortelen. 29 Saa skal Aaron bære Jsraels Børns nafn i Rættens Brystspan ofver sit hierte / naar hand gaar i Helligdommen / til en amindelse for HErren altjd. 30 Du skalt oc sætte i Rættens Brystspan de Urim oc de Thummim / oc de skulle være ofver Aarons Hierte / naar hand gaar ind for HErren : Oc Aaronskal bære jsraels Børns ræt paa sit Hierte for HErren altjd.
31 Du skalt oc giøre en Kiortel / under Ljfkiortelen / altsammen af blaat Silcke. 32 Oc der skal være et hull ofven i den / midt der paa / oc der skal være en Borde om hullet runt omkring / vefvet / som Hull paa en Panzer krafve skal være der paa / ad det icke rifvis ud. 33 Oc du skalt giøre paa Sømmene der paa / Granate Eble af blaat Silcke / oc Skarlagen / oc purpur paa Sømmene der paa trint omkring / oc Guldbielder imedlem dem / trint omkring: 34 (Saaad der er) en Guldbielde / oc et GranatEble / (oc saa atter) en Guldbielde /oc et Granat Eble / paa Kiortelens Sømme trint omkring. 35 Oc Aaron skal hafve den paa / naar hand tiener / ad mand kand høre Liuden der af  / naar hand gaar ind i Helligdommen for HErren / oc naar hand gaar ud / ad hand skal icke døø.
36 Dus kalt oc giøre en Plade af puurt Guld / oc udgrafve der paa / som mand grafver Jndsegle / HERRENS HELLIGHED. 37 Oc du skalt sætte den paa den blaa Silcke snor / oc den skal være paa den stoore Hue / ja for paa Huen skal den være / 38 Oc den skal være ofver Aarons Stierne: Oc Aarons kal bære de helligeTings ondskab / som jsraels Børn skulle helliggiøre med alle deres Helliggiørelsers Gafver : Oc det skal være ofver hans Stierne altjd / dem til en Velbehagelig for HErren.
39 Du skalt oc knytte en Kiortel af hvit Silcke /oc du skalt giøre en stoor Hue af hvit Silcke /oc du skalt giøre et Sticket Belte.
40 Du skalt oc giøre Aarons Sønner Kiortle / oc du skalt giøre dem Belter / oc du skalt giøre dem smaa høye Huer / til Ære oc Herlighed. 41 Oc du skalt føre Aaron din Broder der udi / oc hans Sønner med hannem / Oc du skalt salve dem / oc fylde deres Hænder / Oc vje dem /oc de skulle være mine Præste. 42 oc du skalt giøre dem linnede Underklæder / ad skiule deres Kiøds blusel / fra Lenderne oc til Laarene skulle de være. 43 Dem skulle Aaron oc hans Sønner hafve paa / naar de gaae ind i Forsamlingens Pauluun / eller de gaae op til Alteret / ad tiene i hielligdommen / ad de icke skulle bære Misgierning oc døe. (Denne skal være) hannem en ævig Skick / oc hans Sæd efter hannem.

XXIX. Capitel.
OC dette er det / du skalt giøre dem / ad vje mig dem til Præste: Tag en ung Stuud oc to Vædre som ere uden lyde: 2 Oc usuret Brød / oc usurede Kagger / blandede med Olie / oc usurede tynde Kagger / smurde med Olie : Dem skalt du giøre af Hvedemeel: 3 Oc legge dem i en Kurf / oc bære dem fræm i kurfven / med Studen oc de to Vædre. 4 Saa skalt du lede Aaron oc hans Sønner til for Forsammlingens Pauluuns Dør / oc toe dem i vand: 5 Oc tage Klæderne / oc føre Aaron i den snefre Kiortel / oc i (den anden) Kiortel / som er under Ljfkiortelen / oc Ljfkiortelen / oc Brystspannet / oc du skalt binde om hannem med Ljfkiortelens Belte / 6 Oc sætte den stoore Hue paa hans Hofvit / oc sætte den hellige Krone paa Huen. 7 Saa skalt du tage Salve Olien / oc udgyde paa hans hofvit / oc salve hannem. 8 Saa skalt du oc lede hans Sønner fræm / oc føre dem i de snefre Kiortle : 9 Oc binde Beltet om dem / som er / om Aaron oc hans Sønner / oc binde smaa høyre Huer paa dem / ad de skulle hafve præstedømmet til en ævig Skick: Oc du skalt fylde Aarons haand oc hans Sønners haand.
10 Oc lede den ugne Stuud for Forsamlingens Paulun / oc Aaron oc hans Sønner skulle elgge deres Hænder paa Studens hofvit. 11 Oc du skalt slacte studen for HErren / for Forsamalingens paulusns Dør. 12 Oc du skalt tage af Studens Blood / oc smøre paa Alterens Horne / med sin Finger /oc alt det andet Blood skalt du udøse for Alterens Food. 13 Saa skalt du tage all Fedmen som skiuler Jndvollen / oc Hinden ofver Leveren oc baade Nyrene / med fedmen som er paa dem / oc du skalt optænde det paa Alteret. 14 Men Kiødet af Studen / oc dens huud dens Møg / skalt du opbrænde med jld / den for Leyren : Det er Syndoffer.
15 Oc du skalt tage en Væder / oc Aaron oc hans Sønner skulle legge deres hænder paa Væderens Hofvit: 16 Oc du skalt slacte Væderen / oc tagde dens Blood / oc stencke paa Alteret trint omkring. 17 Men Væderenskalt du hugge i fine Stycker / saa skalt du too dens Jndvol / oc dens Been / oc legge dem paa dens Stycker oc paa dens hofvit. 18 oc du skalt lade brænde den heele Væder paa Alteret / det er et Brændoffer for HErren / en behagelig luct / den er et jldoffer for HErren.
19 Men den anden Væder skalt du tage / oc Aaron oc hans Sønner skulle legge deres Hænder paa Væderens Hofvit. 20 Oc du skalt slacte Væderen /oc tage af dens Blood / oc Smøre paa Aarons Ørelep / oc paa hans Sønders høyre Ørelep /oc paa deres høyre Tommelfinger /oc paa deres Høyre Tommeltaa : Oc du skalt stencke Blodet paa Alteret trint omkring. 21 oc du skalt tage af Blodet som er paa Alteret / oc af Salve Olie / oc stencke ofver Aaron hans Sønner / oc ofver hans Sønners Klæder med hannem : Saa blifver hand vjed / oc hans Klæder / oc hans Sønner /oc hans Sønners klæder med hannem. 22 Sidens kalt du tage fedmen af Væderen / oc Sterten oc det fede som skiule Jndvollen /oc Hinden om Lefveren / oc baade Nyrene med det feede om dem /oc dem høyre Bow / (thi det er Fyldes Væder.) 23 Oc et Brød / oc en Olie kage / oc en tynd Kagge / af den usurede Brøds Kurf som staar for HErren / 24 Oc du skalt legge alt det paa Aarons Hænder / oc paa hans Sønners Hænder / oc røre det til en Rørelse / for HErren. 25 Oc tag det siden af deres Hænder / oc optænd det paa Alteret / til et Brændoffer / til en behagelig Luct for HErren / det er et Jldoffer for HErren.
26 oc du skalt tage Brystet af Aarons Fyldnings Væder / oc du skalt røre det til en Rørelse for HErren / oc det skal være dig til deel. 27 Du skalt ocsaa helliggiøre Rørebrystet / oc Løfteboven / som er rørd / oc som er opløft af Fyldnings Væder / ja af det som er for Aaron / oc af det som er for hans Sønner. 28 Oc det skal være Aaron oc hans Sønner til en ævig Skick / af Jsraels Børn : Thi det er en Opløftelse / Oc en Opløftelse skal være af Jsraels Børn af deres Tackoffer / deres Opløftelse for HErren.
29 Oc de hellige Klæder som Aaron hafver / dem sulle hans Sønner hafve efter hannem / ad de blifve salvede i dem / oc deres Hænder blifve opfyldte i dem. 30 Siu Dage skal den føre sig i dem / osm blifver Præst i hans sted af hans Sønner / som skal komme til Forsamlingens Tabernakel / oc tiene Helligdommen 31 Oc du skalt tage Fyldnings Væder / oc kaage dens Kiød paa en hellig Sted. 32 Oc Aaron oc hans Sønner / skulle æde Væderens Kiød / oc Brød som er i Kurfven / for Forsamlnigens Pauluns Dør. 33 Oc dette skulle de æde / med hvilcke Forligelsen ern skeet / ad fylde deres Hænder / ad de blifve viede / oc en Fremmed skal icke æde det / fordi ad det er helligt. 34 Men lefnis der noget af samme Fyldnings Kiød / oc af Brødet / til om morgenen / skalt du det brænde med Jld / det som er lefnet / skalt icke ædis / thi det er helligt. 35 Oc du skalt lige saa bære dig ad med Aaron oc hans Sønner / efter alt det / som jeg hafver befalit dig : Du skalt fylde deres Hænder i siu Dage. 36 Oc slacte hver Dag en Stuud til Syndoffer / til Forligelse : Oc du skalt reense ofver Alteret / naar du giør saadan Forligelse der ofver / oc salve det / ad det blifver vjet. 37 Siu Dage skalt du giøre den Forligelse ofver Alteret / oc vie det / ad det blifver et Altere / det Allerhelligeste / hvad som røre ved Alteret / skal vorde helligt.
38 Oc dette skalt du giøre paa Alteret / Du skalt altjd hver Dag (ofre) der to Lam / Aars gamle : 39 Det eene Lam skalt du ofre om morgenen / oc det andet Lam skalt d ofre imedlem tvende Aftener. 40 Oc en tjende part reent Hvedemeel blandede med en fierding Hin støt Olie / oc en fierding hin Vjn / til Drickoffer til et Lam: 41  Oc du skalt ofre det andet lam imedlem tvende Aftener / som Madofferet om Morgene / oc som et Drickoffer der til / skalt du ofre til en behagelig Luct / ja et Jldoffer for HErren. 42 (Dette er) et dagligt Brændoffer hos eders Efterkommere / for Forsamlingens Pauluns Dør for HErren / der som jeg vil komme til eder / ad tale der med dig. 43 Oc der vil jeg tale dme Jsraels Børn /oc det skal helliggiøris i min herlighed. 44 Oc jeg vil helliggiøre Forsamlnigens Paulun oc Alteret : oc jeg vil vje Aaron oc hans sønner mig til Præster. 45 Oc jeg vil boo iblant jsraels Børn / oc være deres Gud : 46 Ad de skulle vjde / ad jeg er HErren deres Gud / som udførde dem af Ægypti Land / ad boo iblant dem / Jeg HErren deres Gud.

XXX. Capitel.
OC du skalt giøre et Røg Altere til Røgelse / af Sithim træ skalt du giøre det: 2 En Alten langt / oc een Alen bred / det skal være firekant / oc to Alne høyt / saa  Horn der paa er af det samme. 3 Oc det skalt du beslaa med puurt Guld / ofverdeelen der paa / oc Sjder der paa trint omkring / oc Hornene der paa : Du skalt oc giøre der paa en Krenz af Guld trint omkring : 4 Oc to Guld ringe skalt du giøre der paa / under Kranzen der paa / paa begge sider der paa / det skalt du giøre paa begge sider der paa / ad mand kand sætte Stænger der i / at bære det med dem. 5 Dus kalt oc giøre Stængerne af Sithim træ / oc beslaa dem med Guld. 6 Oc det skalt du sætte for Forhænget / som hænger for Vidnesbyrdets Arck / for Naadens Stool som er paa Vidnesbyrdet / hvor jeg der vil tale emd dig. 7 Oc der paa skal Aaron tende velluctende Røgelse hver Morgen / naar hand vel tilreder Lamperne / da skal hand røge der paa. 8 Oc naar Aaron optænder Lamperne imedlem tvende Aftener / da skal hans røge der paa : Det skal blifve en judelig Røgelse for HErren / hos eders Efterkommere. 9 J skulle ingen fremmed Røgelse giøre der paa / eller Brændoffer / eller Madoffer / oc Drickoffer skulle J icke ofre der paa. 10 Oc Aaron skal giøre en Forligelse ofver Hørnene der paa / een Tjd om Aaret / med Syndoffers Blod til Forligelse / skal hand giøre Forligelse een gang hvert Aar der paa hos eders Efterkommere: det er det Allerhelligste for HErren.
11 Oc HErren talde til Mose / oc sagde : 12 Naar du tælle jsraels Børns hofved ad besøge dem / da skal hyver oc gifve herren sin Siels Forligelse / naar de besøgis / ad der skal ingen Plage komme paa dem / naar de besøges. 13 Det skulle de gifve / hver som er i tallet / en half Sekel / efter helligdommens Sekel / En Sekel gielder tive Gera / en half Seekel skal være Opløft Offer for herren. 14 Hvo som er i tallet / fra tive Aar gammel oc der ofver / hand skal gifve HErren et Opløft Offer. 15 Den Rjge skal icke gifve meere / oc den Fattige icke gifve mindre end en half Sekel / som mand gifver HErren til Opløftelse / ad giøre Forligelse for eders siele. 16 Oc du skalt tage saadan Forligelsens Pendinge af Jsraels Børn / oc legge dem til Forsamlingens Pauluns tieniste. Ad det blifver Jsraels Børn til en almindelse for HErren / til ad giøre Forligelse for deres Siele.
17 Oc HErren talde til Mose / oc sagde : 18 Du skalt oc giøre et Løvekar af Kaabber / med KabberFod der til / ad toe sig af. Oc det skalt du sætte imedlem Forsamlingens Paulun oc Alteret / oc lade Vand der udi. 19 Ad Aaron oc hans Sønner kunde toe der af deres Hænder oc deres Fødder. 20 Naar de gaae ind i Forsamlingens Paulun / da skulle de toe dem med Vand / ad de skulle icke døe / eller naar de holde dem til Alteret / ad tiene / ad giøre Røgelse / (som er) et Jldoffer for HErren / 21 Oc de skulle toe deres Hænder oc deres Fødder / ad de skulle icke døe: Oc det skal være dem en ævig Skick / hannem oc hans Sæd hos deres Efterkommere.
22 Oc HErren talde til Mose / oc sagde: 23 Oc du / tag dig de beste Urter af den ædelste Myrrha / fem hundrede (Sekel) oc half saa meget Canelebark / to hundre oc halftrediesinds tive : Oc Calmus / to hundrede oc halftrediesinds tive : Oc Calmus / to hundrede oc halftrediesinds tive: 24 Oc fem hundre Caften / efter Helligdommens Sekel / oc en Hin Olie af Olie træ. 25 Oc giør en hellig Salve Olie / en synderlig Smørelse / efter Apoteckers Konst / det skal være den hellige Salve Olie. 26 Oc der med skalt du salve Forsamlnigens Paulun / oc Vidnisbyrdenes Arck : 27 Oc Bordet med alle sit redskab / oc Liusestagen med sit redskab / oc RøgAlteret : 28 Oc Brændofferens Altere med alle sit Redskab / oc Løvekarret emd sin Food. 29 Oc vie dem saa / ad de blifve det Allerhelligste : Hvad der rører ved dem / skal vorde helligt. 30 Du skalt oc salve Aaron oc hans Sønner oc vje mig dem til Præster. 31 Oc du skalt tale med Jsraels Børn / oc sige / Denne Olie skal være mig en hellig Salve hos eders Efterkommere. 32 Den skal icke smøris paa Menniskets Legome / Oc J skulle icke efter dens maade giøre noget andet (som det:) Thi den er hellig / den skal være eder hellig. 33 Hvo som bereder (noget) som det / eller kommer der af paa nogen Fremmed / hand skal oc udrydis af sit Folck.
34 Oc HErren sagde til Mose / Tag dig Urter / Stacten / oc Onyche / oc Calban de urter / oc reent Røgelse / der skal være lige meget af hvert. 35 Oc giør Aposteckiske Røgelse der af / efter Aposteckers Konst / blandet / ad det blifver reent oc helligt. 36 Oc stød der af smaat / oc leg der af for Vidnisbyrdet i Forsamlingens Paulun / hvor jeg der vil tale med dig : Det skal være eder det Allerhelligste. 37 Oc Røgelse som du kunde giøre efter dens maade / skulle J icke giøre eder. Dette skal være dig helligt for HErren. 38 Hvo som giør som det / ad hand vil giøre Røg der med / hand skal oc udyddis af sit Folck.

XXXI. Capitel.
OC HErren talde til Mose / oc sagde : 2 See / Jeg hafver kaldit Bezaleel / Vri Søn / Hur Søns / af Juda Stamme / ved nafn: 3 Oc opfylt hannem med Guds Aand / med Vjsdom oc med Forstand / oc med Klogskab oc med allehonde Gierninger. 4 Ad optæncke Konster til ad arbejde i Guld / og Sølf / oc i Kaaber. 5 Oc i Konst ad skære Steen med / til ad indsætte / oc konstelig ad tømme af Træ / ad giøre allehonde Gierning. 6 Oc see / Jeg hafver faait hennem Aholiab Ahisamachs Søn / af Dans Stamme / til Medbrioder / oc i hvers hierte som er vjs af Hiertet / hafver jeg gifvit Vjsdom / ad de skulle giøre alt det som jeg hafver befalit dig. 7 Forsamlngens paulun / oc Vidnisbyrdens Arck / Oc Naadestolen som er der paa / oc alt Redskabet til paulunet. 8 Oc Bordet / med det som der hør til / oc den reene Liusestage med all sit Redskab / oc Røge Alteret. 9 Oc Brændofferens Altere / med all sit redskab / oc Løvekaarret med sin Food. 10 Oc Tienistes Klæderne / oc Aarons Præstens hellige Klæder / oc hans Sønners klæder til Præste Embedet. 11 Oc Salve Olien oc røgelsen af Urterne  til Helligdommen : efter alt det som haver befalit dig / skulle de giøre (det.)
12 Oc HErren talde til Mose / oc sagde : 13 Oc du / tal nu til Jsraels Børn / oc sjg / J skulle dog holde mine Sabbather : Thi det er et Tegn imedlem mig oc eder / oc eders Efterkommere / ad J skulle vjde / ad jeg er HErren / som giør eder hellige. 14 Derfor holder min sabath / thi den skal være eder hellig : Hvo som er af dem der venhellige den / hand skal visseligen døø / Thi hvo som giør noget Arbeyde paa den / hans Siel skal oc udryddis fra sit Frolck. 15 Sex Dage skal mand arbeyde / Men paa den sivende Dag er Sabbathens hvile / en hellighed for HErren : Hver som giør noget Arbeyde paa Sabbaths dagen / hand skal visseligen dødd. 16 Derfor skulle Jsraels Børn holde Sabbathen / ad berede Sabbathen hos eders Efterkommere til en ævig Pact. 17 Den er et ævigt Tegn imedlem mig oc imedlem Jsraels Børn : Thi sex Dage giorde HErren Himmelen oc Jorden / oc paa den sivende Dag hvilke hand / oc vederqvegede sig.
18 Oc hand gaf Mose / der hand hafde udtalit med hannem paa sinai Bierg / to Vidnisbyrdens Tafler / to Stentafler / skrefne med Guds Finger.

XXXII. Capitel.
OC Folcket saa / ad Mose tøfved at komme ned af bierget / oc Folcket forsamlede sig mod Aaron / oc de sagde til hannem / Stat op / giør os Guder  / som kunde gaae for os: Thi den Mose / Manden som førde os op af Ægypti Land (er borte/) vi vide icke hvad hannem er skeet. 2 Oc Aaron sagde til dem / Afskrifver de Guld Øre ringe / som ere i eders Hustruers / eders Sønners / oc eders Døttres Øren / oc bærer (dem) til mig. 3 Saa afrefve alt Folcket de Guld Øreringe / som vare  deres Øren / oc bare dem til Aaron. 4 Oc hand annammede dem af deres Haand / oc udkaste det med en Stjl / oc giorde en støbt Kalf der af. Oc de sagde / disse ere dine Guder Jsrael / som førde dig op af Ægypti Land. 5 Der Aaron det saa / bygde hand et Altere for den / oc Aaron raabtre og sagde / J Morgen det HErrens Høytjd. 6 Oc de stoode aarle op om  anden dagen / oc ofrede Brændoffer / oc frembære Tackoffer : Oc flcket sætte sig ned ad æde oc ad dricke / oc stode op ad leege.
7 Da sagde HErren til Mose / Gack / gif dig ned / Thi dit Folck / som du førde af Ægypti Land / hafve fordærfvit det. 8 De ere snart vigede af den Vey / som jeg bød dem / de hafve giort dem en støbt Kalf / oc hafve tilbedit den / oc ofrit til den / oc de sage / Disse ere dine Guder / Jsrael / som førde dig op af Ægypti Land. 9 Oc HErren sagde til Mose / Jeg hafver seet dette Folck / See / det er et haardnacked Folck / 10 Oc lad mig nu (Fare fræm/) ad min Vrede maa optændis mod dem / oc jeg vil fortære dem : Oc giøre dig til et stoort Folck. 11 Oc Mose bad for HErren sin Gud / oc sagde / HErre / Hvrfor skal din Vrede optændis mod dit Folck / som du førde ud af Ægypti Land / med stoor Kraft / oc med en stærck Haand? 12 Hvor skulle Ægypterne tale / oc sige / Hand hafver udført dem i en ond Meening / ad hand vilde slaa dem i hiel paa Biergene / oc ødelegge dem af Jorderige? Vend dig fra din grumme Vrede / oc lad det fortryde dig ofver det onde mod dit Folck. 13 Kom dine Tienere / Abraham / Jsaac / oc Jsrael / jhu / hvilcke du hafver soorit ved dig selv / oc dem tilsagt / Jeg vil giøre ders Sæd saa mangfoldig / som Stiernerne paa Himmelen : Oc alt dette Land som jeg hafver lofvit / vil jeg gifve eders Sæd / oc de skulle dye (det) ævindeligen 14 Saa fortrød det HErren ofver det onde / som hand hafde talit ad giøre sit Folck.
15 Oc Mose vende sig / oc gick ned af Bierget / oc hafve to Vidnesbyrdens Tafler i sin Haand : Tafler som vare skrefne paa baaade deres sider / de vare skrefne baade her oc der. 16 Oc de tafler vare Guds Arbeyde / oc den Skrift var Guds Skrift / som var grafven i Taflerne. 17 Der nu Josua hørde Folckens liud / ad de raabte / sagde han til Mose / Der en af KrigsLiud i Leyren. 18 Oc hand sagde / Det er icke en liud som deres der raabte naar de vinde / oc icke som deres / der raabte naar de tabe. Men jeg hør (ellers) en siungendis Liud. 19 Oc det skeede / der hand kom hart mod Leyren / oc saa Kalfven oc Danz / da optændis Mose Vrede / oc hand kaste Taflene af sine Hænder / oc sloo dem sønder neden ved Bierget. 20 Oc hand tog Kalfven / som de hafde giort / oc brænde (den) med Jld / oc støtte (den) til Pulver: Oc kaste det i Vandet / oc gaf jsraels Børn ad dricke. 21 Oc Mose sagde til Aaron / Hvad hafver dette Folck giort dig / ad du hafver ført en stoor Synd ofver det? 22 Oc Aaron svarede / Min Herris Vrede forhaste sig icke / Du kiender Folcket ad det er ont. 23 Oc de sagde til mig / Giør os Guder som kunde gaa for os: Thi denne Mose / Manden som førde os af Ægypti Land (er borte/) vi vide icke hvad der er skeet hannem. 24 Da sagde jeg til dem / Hvo hafver Guld / rifver det af / oc de finge mig det / Oc jeg kaste det i Jlden / oc denne Kalf som der ud af.
25 Der Mose nu saa / ad Folcket var blot / (Thi Aaron hafde giort dem blot til en spot for deres Modstandere.) 26 Da stod Mose i Leyrens Prt / oc sagde / Hvo hører HErren til / (hand komme) til mig. Da forsamlede alle Levi Børn dem til hannem. 27 Oc hand sagde til dem / Saa siger HErren jsraels Gud / Hver binde til sit Sverd ved sin Side / gaar fræm oc kommer tilbage igien / fra den eene Por i Leyren til den anden / oc hver slaa sin Broder / oc hver sin Ven / oc hver sin Næste ihiel. 28 Oc Levi Børn giorde som Mose hafde sagt / oc der fulde af Folcket paa den Dag ved tre tusinde Mænd. 29 Da sagde Mose / Fylder eders Haand i Dag for HErren / thi hver (giorde det) paa sin Søn / oc paa sin Broder / ad hand skal gifve Velsignelse ofver eder i Dag.
30 Oc det skeede om anden Dagen / da sagde Mose til Folcket / J hafver syndet en stoor Synd / Jeg vil nu opstige til HErren / om jeg / maa skee / kand giøre Forligelse for eders Synd. 31 Der nu Mose kom igien til HErren / sagde hand / Ah / dette Folck hafver syndet en stoor Synd / oc de giorde dem Guder af Guld. 32 Oc nu om du vilt forlade dem deres Synd / (Da er det got/) men vilt du icke / da slet mig nu af din Bog / som du hafver skrefvit. 33 Oc HErren sagde til Mose / Hver den som synder imod mig / den vil jeg slette af min Bog. 34 Oc gack dunu / før Folcke djd / som jeg dig sagde / See / mjn Engel skal gaa for dig : Oc nar mjn Tjd kommer ad hiemsøge / da vil jeg vel himsøge deres Synd ofver dem. 35 Oc HErren slog Folcket / for det de hyafde giort den Kalf / hvilcken Aaron hafde giort.

XXXIII. Capitel.
Oc HErren sagde til Mose / Gack / drag op her fra / du oc Folcket / som du førde op af Ægypti Land / til det Land / som jeg soor Abraham / Jsaac oc Jacob / siegendis / Din Sæd vil jeg gifve det : 2 Oc jeg vil sende en Engel for dig / oc uddrifve de Cananiter / Amoriter / oc Hethiter / oc Pheresiter / Heviter oc Jebusiter : 3 Til et Land / som flyder med Melck oc Honnig: Jeg vil icke fare djd op med dig / Thi du est et haardnacket Folck / Jeg motte fortære dig paa Veyen.
4 Der Folcket hørde denne onde tale / da sørgede de / oc ingen sætte sin Prydelse paa dig. 5 Thi HErren hafde sagt til Mose / Sjg til Jsraels børn / J ere et haardnacket Folck / Jeg maa komme een gang hastelige op ofver dig / oc ødelegge dig : Oc leg nu din Prydelse af dig / ad jeg maa vide hvad jeg skal giøre dig. 6 Saa lagde Jsraels Børn deres Prydelse fra dem / langt fra det Bierg Horeb.
7 Men Mose tog Paulunet / oc sloo det ud / uden for Leyren / langt fra Leyren / oc kaldede det Forsamlnigens Paulun / oc hvo som vilde adspørge HErren / hand skulde gaa ud til Forsamlingens Paulun / som var uden for Leyren. 8 Oc det skeede / naar Mose gick ud til paulunet / Da stod alt Folcket op / oc hver tren fræm i sit Pauluns Dør / oc saa efter Mose / indtil hand kom ind i Paulunet. 9 Oc det skeede / naar Mose kom i Paulunet / da kom en Skystøtte ned / oc stod i Paulunets Dør / oc talde med Mose. 10 Oc alt Folcket saa Skystøtten staa i Paulunets Dør / oc alt Folcket stod op / oc neyede hver i sit Pauluns dør. 11 Men HErren talde til Mose / ansict mod Andict / lige som en Mand taler med sin ven : Oc hand vende om til Leyrn / men hans Tienere Josua Nums Søn / Drengen / hand vigede icke fra Paulunet. 12 Oc Mose sagde til HErren / See / Du siger til mig / Før det Folck hen op / oc du lader mig icke vide / hvem du vilt sende med mig: Enddog ad du hafver sagft til mig / Jeg kiender dig ved nafn / oc du hafver fundit Naade for mine Øyen. 13 Oc nu / kiere / hafver jeg fundit naade for dine Øyen / da vjs mig din vey / ad jeg kand kiende dig / oc finde Naade for dine Øyen : Oc see dog / ad dette Folck er dit Folck.
14 Oc hand sagde / Mit Ansict skal gaa (med/) oc jeg vill skaffe dig hvile. 15 Men hand sagde til hannem / Dersom dit Ansict icke gaar / da lad os icke fare her fra. 16 Oc hvor af skulde mand ellers vide her / ad jeg hafver fundit Naade for dine Øyen / jeg oc dit Folck? Mon (det icke skee) naar du faar med os / oc saa skulle vi adskilles / jeg oc dit Folck / fra all det Folck som er paa Jorderige. 17 Da sagde HErren til Mose / Jeg vil oc giøre det som du sagde : Thi du hafver fundit naade for mine Øyen / oc jeg kiender dig ved Nafn.
18 Men hand sagde / Kiere / lad mig see din Herlighed. 19 Oc hand sagde / Jeg vil lade alt mit Gode gaa for dit Ansict / oc jeg vil raabe paa herrens nafn for dig: Oc jeg vil være naadig / den som jeg vorder naadig / oc jeg vil være Miskundelig / den jeg vorder miskundelig. 20 Oc hand sagde / Du kandt icke see mit Ansict / thi Mennesisket kand icke see mig / oc lefve. 21 Oc HErren sagde / See / her er rom hos mig / oc du skalt staa paa en klippe. 22 Oc det skal skee / naar min herlighed farer for ofver / da vil jeg lade dig staa i kløften paa Klippen: Oc jeg vil holde min haand ofver dig / indtil jeg farer ofver. 23 Oc naaar jeg borttager min haand / da skalt du see mig bag til / men mit Ansict kand icke seis.

XXXIX. Capitel.
OC HErren sagde til Mose / Hug dig to Steentafler / som de første / saa vil jeg skrifve de Ord i Taflerne / som vare i de første tafler / som du sloost sønder. 2 Oc vær aarle rede / oc stjg aarle op paa Sinai Bierg / oc stat mig der høyt paa Bierget Top. 3 oc der skal ingen gaa op med dig / oc end ingen skal seis om det gandske Bierg: Hvercken Faar eller Fæ skulle gaae i Græs mod dette Bierg. 4 Oc hand hug to Stentafler / som de første : Oc Mose stood aarle op om Morgenen / oc gick op paa Sinai Bierg / som HErren befalede hannem / oc tog de to Steentafler i sin Haand. 5 Saa kom herren ned i en Sky / oc stod der hos hannem / oc hand raabte paa HErrens Nafn. 6 oc HErren gick fræm for hans Ansict / oc raabte / HErren / HErren / en Gud / Barmhiertig oc Naadig / Langmodig / oc meget Miskundelig  oc Trofast: 7 Som bevjser Naade til tusinde Led / som forlader Ondskab / oc Ofvertrædelse oc Synden : Oc som jo icke stedze skal holde (den skyldige) for uskyldig ad være / som hiemsøger Fædrens onskab / paa Børn oc Børne børn / paa dem i tredie oc paa dem i fierde Led.
8 Oc Mose skyndede sig / oc buckede sig til Jorden / oc tilbad : 9 Oc sagde / Kiere / hafver jeg fundit naade for dine Øyen / HErre / da gaa herren nu iblant os : Thi det er et haardnacket Folck / ad du skalt være naadig ofver vor Ondskab oc vor Synd / oc tage os til Arfve. 10 Oc hand sagde / See / Jeg vil giøre en Pact for alt dit Folck / Jeg vil giøre underlige Ting / som icke ere giorde i noget Land / eller hos noget Folck : Oc alt det Folck / som du est iblant / skal see HErrens gierning / (Thi hand er underlig /) det som ejg skal giøre med dig. 11 Holt det som jeg befaler dig i Dag : See / jeg vil uddrifve for dig de Amoriter / oc Cananiter / oc Hethiter / oc Pheresiter / oc Heviter / oc Jebusiter. 12 tag dig vaare / ad du ey / maa skee / giør noget Forbund med landsens Jndbyggere / der som du kommer ind / ad det icke / maa skee / blifver til en Snare iblant dig. 13 Thi J skulle nedbryde deres Altere / oc sønderslaa deres Billeder / oc afhugge deres Lunde. 14 Thi du skalt icke bede til nogen anden Gud / thi HErren heder Njdkier / hand er en njdkier Gud. 15 Ad du skalt icke / maa skee / giøre Forbund med landsens Jndbyggere : Thi de kunde hoore efter deres Guder / oc ofre til deres Guder / oc mand kunde biude dig / ad du aadst af nogens Offer. 16 Oc toge af hand Døttre til dine Sønner / oc hans Døttre hoorede efter deres Afguder / oc komme dine Sønner oc til ad hoore efter deres Afguder.
17 Du skalt ingen støbte Guder giøre dig. 18 Du skalt holde det usurede Brøds Høytjd / du skalt æde usuret Brød i siu Dage / som jeg hafver befalet dig / i nyt Korns Maanedis tjd / som staar i Ax : Fordi ad du gickst af Ægypten / Axens maaneds tjd. 19 Alt det som først oplader sin Moders Ljf / det er mit / oc alt dit Qveg skal actes / som oplader Moders Ljf / være sig af Fæ eller Faar. 20 men det Førstefødde af Asne / skalt du løse med et lam / oc dersom du icke vilt løse det / da bryd Halsen sønder paa det : Alle Førstefødde af dine Sønner skalt du løse / oc der skalt ingen aabenbaris tomhændet for mig. 21 Sex Dage skalt du arbeyde / oc paa den sivende Dag skalt du hvile / med pløyning / oc med Høst skalt du hvile. 22 Oc du skalt holde dig UgeHøytjd / som er med den første Fruct af HvedeHøsten / oc Jndsanckelsens Høytjd / naar Aaret er omme. 23 Tre gange om Aaret skalt alt dit Mandkiøn aabenbaris for den veldige HErris Ansict / som er Jsraels Gud. 24 Thi jeg skal uddrifve hedningene fra dig / oc giøre dine Landemercke vjde / oc ingen skal begære dit Land / naar du (saa) opgaar ad aabenbaris for HErrens din Guds Ansict tre gange om Aaret. 25 Du skalt icke ofre mit Offers Blod med sured brød : Oc der skal intet blifve igien til om Morgenen af Paaske Høytjdens Offer. 26 den første Fruct af din Jords Grøde / skalt du bære til HErrens din Guds Huus : Du skalt icke kaage et Kjd i sin Moders Melck.
27 Oc HErren sagde til Mose / Skrjf dig disse Ord : Thi efter disse Ord liudelse / hafver jeg giort et Forbund med dig oc med Jsrael. 28 Oc hand var der hos HErren fyrretive Dage og fyrretive Nætter / hand aad icke Brød /oc drack icke Vand : Oc hand skref i Taflene pactens ord / de tj Ord.
29 Oc det skeede / der Mose gick ned af Sinai Bierg / hafde hand to Vidnesbyrds Tafler i sin Haand / der hand gick ned af Bierget / oc Mose vidste icke ad Huden paa hans Ansict skinde der af ad hand hafde talt med hannem. 30 Oc der Aaron oc alle Jsraels Børn saae Mose / oc see / hans Ansict huud skinnede / da fryctede de ad kommenær til hannem. 31 Da raqabte Mose ad dem / oc de vende dem om til hannem / Aaron oc alle de ypperste af Meenigheden / oc Moses talde til dem. 32 Siden ginge alel Jsraels Børn fræm / saa befool hand dem alt det som HErren hafde talit med hannem paa Sinai Bierg. 33 Oc Mose fuldende sin tale med dem / oc hafde lagt et Skiul paa sit Ansict. 34 Oc naar Mose gick ind for HErren ad tale med hannem / da tog hand Skiulet af / til hand gick ud igien : Oc naar hand kom ud / talede hand med Jsraels Børn hvad hannem var befalilt. 35 Oc Jsraels Børn saae paa Mose Ansict / ad Mose Ansict Hud skinde : Saa lagde Mose atter det Skiul paa sit Ansict / til hand gick ind igien / ad tale med hannem.

XXXV. Capitel.
OC Mose lod samle alle Jsraels Børns Meenighed / oc sagde til dem / Dette er det som HErren befalede eder ad J skulde giøre. 2 Sex Dage skulle j arbeyde / men paa den sivende Dag skulle j holde helligt / som er Sabbaths hvile for HErren : Hvo som giør noget arbyde paa den (dag/) hand skal døø. 3 J skulle ingen Jld giøre i alle eders Bolige / om Sabbaths Dag.
4 Oc Mose sagde til all Jsraels Børns Meenighed / sigendis / Dette er det som HErren befalede / sigendis : 5 Tager af eder Opløft Offer til HErren / Hver som hafver et villigt Hierte skal fræmbøre det HErrens Opløft Offer (siger jeg:) Guld / oc Sølf / oc Kaabber: 6 Oc blaat Silcke / oc Skarlagen / oc Purpur / oc hvit Silcke / oc Geede haar : 7 oc rødlydde Vædre Skind / Græfvinge skind / oc Sithim træ: 8 oc Olie til Liusningen / oc Urter til Salve olie / oc til kostelig Røgelse : 9 Oc Onyx steene / oc Steene ad indsætte til Ljfkiortelen / oc til Brystspannet.
10 Oc hver af eder som hafde Forstand der til / komme oc giøre alt det som HErren hafver befalit / 11 (Som er) Tabernaklet med sit Paulun oc sit Tæcke / oc sine Ringe / oc sine Fiæle / sine Stænger / sine Støtter / oc sine Fødder. 12 Arcken med sine Stænger / Naadestolen oc Forhænget. 13 Bordet med sine Stænger / oc alt sit Redskab / oc Skuebrødene. 14 Oc Liusestagen til ad liuse med / med sit Redskab / oc Lamperne der til / oc Olien til ad liuse med. 15 Oc Alteret til ad giøre Røg paa sine Stænger / oc Salve Olien / oc urterne til sød røg / oc Klædt for Tbernaklets Dør. 16 Alteret til Brændofferet met sin Kaaber Ryst / sine Stænger oc all sit Redskab / Løvkarret med sin Food. 17 Kortinerne til Forgaarden / med sine Støtter oc sine Fødder / oc Klædet for Forgaardens port. 18 Sømmene til Tbernaklet / oc Sømmene etil Forgaarden med deres Snorer. 19 Klæderne som høre til Embedet ad tiene med i Helligdommen / Aarons Præstens hellige Klæder / oc hans Sønners Klæder til Præste Embedet. 20 Saa gick den gandske Jsraels Børns Meenighed ud fra Mose.
21 Oc de komme hver mand / som hafde Hierte der til / oc hver som hafde en villig Aand / de baare HErrens Opløft Offer / til Forsamlings Pauluns Gierning / oc til all Tieniste der til / oc til de hellige Klæder. 22 Saa komme Mændene oc Qvinderne / ja hver som hafde et villigt Hierte / de fræmbaare hegter oc Øre ringe / oc Ringe oc Belster / allehonde Guldtøy / oc hver mand som rørde Røroffer af Guld for HErren. 23 Oc hver mand hos hvem der fants bla Silcke oc Skarlagen / oc Purpur / oc hvit Silcke / Geede haar / oc rødlyddede Vædre skin / oc Grøfvinge skind / de baare dem fræm. 24 Hver som løste Løfteoffer af Sølf oc Kaabber / ode baare HErrens Løftoffer fræm : Oc hver hos hvem der fantis Sithim træ / de baare det fræm til allehonde Guds tienistis Gierning. 25 Oc hver Qvinde som hafde Forstand der til / de spunde med deres Hænder / oc frembaare det de hafde spundet / blaa Silcke / oc Skarlagen / Purpur / oc hvit Silcke. 26 Oc alle Qvinder som hafde villie oc Forstand der til / de spunde Geedehaar. 27 Men Førsterne baare onyx / oc Steene ad indfæste / fræm til Ljfkiortlen oc Brystspannet. 28 Oc Urter oc Olie til Liusning oc til Salve Olie / oc til velluctendis Røg. 29 Hver Mand oc Qvinde / som var villig af Hierte til ad bære fræm / til allehonde Gierning / som HErren hafde befalit / ad mand skulde giøre ved Mose: Ja Jsraels Børn fræmbaare villige Offer for HErren.
30 Oc Mose sagde til Jsraels Børn / Seer / HErren hafver kaldit ved nafn: Bazaleel / Vri Søn / Hur Søns / af Juda Slect. 31 Oc Guds Aand hafver opfyldt hannem med Vjsdom / med Forstand / oc med Kundskab / oc allehonde Gierning / 32 Oc ad finde paa Konster / ad arbeyde i Guld / oc i Sølf / oc i Kaabber : 33 Oc ad forarbeyde Steene / ad indsætte / oc ad tømre / ad arbeyde paa allehonde konstelig Gierning. 34 Oc hafver gifvit hannem i hans hierte / forstandighed til at lære andre / hannem oc Aholiab Ahisamachs Søn af Dans Slect. 35 Hand hafver opfyldt dem med vjsdom i Hierte / til ad giøre allehonde Gierning (i Tømmerverck oc Konststyrcker/) oc sticke med blaat Silcke  / oc med Skarlagen / med Purpur / oc med hvit Silcke / oc ad væfve / ad giøre allehonde Gierning / oc ad optæncke konsteligt Arbeyde.

XXXVI. Capitel.
SAa giorde Bazaleel oc Aholiab / oc alle vjse Mænd / som HErren hafve gifvit Vjsdom oc Forstand til ad vjde / ad giøre allehonde Gierning til Helligdommens tieniste / efter alt det som HErren hafde befalit. 2 Oc Mose kaldede ad Bezaleel oc ad Aholiab / oc ad hver vjs Mand / som HErren hafde gifvit Vjsdom i sit Hierte / (som ver) hver den / som med en frj villie bød sig selv til ad komme fræm / til Gierningen / ad giøre den. 3 Oc de annammede til sig af Mose all den Opløftelse som Jsraels Børn fræmbaare til helligheds tienistis gierning ad giøre den / thi de baare endnu til hannem en villig Gafve hver morgen. 4 Da komme alle de Vjse / som giorde alle helligdommens gierning / hver mand fra sin gierning / som de giorde : 5 Oc sagde til Mose / sigendis / Folcket bør formeget fræm / meere end der giøris behof til Tienisten / til Gierningen / som HErren hafver befalit ad giøre. 6 Saa befalede Mose / oc de lode udraabe i leyren / sigendis / ad hvercken mand eller Qvinde skulde bære  meere fræm til Gierningen / til Helligdommens Løftning : Saa blev Folcket forbødet ad bære fræm. 7 Thi de hafde nock ad giøre med / til all Gierningen ad giøre den / oc end til ofverløbs.
8 Saa giorde alle de vjse Mænd som vare iblant Arbeyderne paa samme Gierning / Tabernaklet / tj Kortiner af hvit tvundet Silcke / oc blaat Silcke / oc Skarlagen / oc Purpur / Cherubim / mand giorde dem komstelige. 9 Een Kortine var otte oc tive Alne lang / oc fire alne bred var een Kortine / Alle Kortiner vare ved een maade. 10 Oc mand bant fem Kortiner tilsammen / den eene til den anden. Oc bant atter fem Kortiner tilsammen / den eene til den anden. 11 oc giorde blaa Hancker i eggen paa den første kortine / 12 Yderst som de skulde sammenbindes / saa giorde mand i eggen paa den sidste Kortine / der som de anden gang skulde bindes tilsamen. 13 Ja halftredesinds tive marner giorde mand paa een Kortine / oc halftrediesinds tive marner giorde mand yderst paa Kortinen / som skulde sammenbindes med den anden / Marnene sadde den eene til den anden. Oc mand giorde halftrediesinds tive Hager af Guld / oc heftede Kortinene den eene til den anden med Hagerne / saa det blef en Tabernackel.
14 Oc mand giorde Kortiner af Geede haar / til Pauluunet ofver Tabernacklet / ellefve Kortiner giorde mand dem. 15 Een Kortine var tredive Alne lang / oc een Kortine fire Alne bred / de ellefve Kortiner ved een maade. 16 Oc de som Kortiner føyede mand tilsammen i sær / oc de sex Kortiner i sær. 17 oc giorde halftrediesinds tive Hancker i eggen paa den yderste Kortine / som de skulde sammenhengtis / oc mand giorde halftredisinds tive Hancker i eggen paa Kortinen / som den skulde heftis med den anden. 18 Oc giorde Halftrediesinds tive Kaaber hager / ad heyse Paulunet tilsammen ad vorde eet.
19 Oc mand giorde et Tacke ofver Paulunet / af rødlyddede vædreskind / oc et Tæcke af Græfvinge skind der ofver.
20 Oc mand giorde Fiæle til Tabernacklet af Sithim træ / som stode. 21 Hver Fiæl tj Alne lang / oc hver Fiæl half anden alne bred. 22 Der vare to Tappe paa hver Fiæl udskaarne / den eene mod den anden / saa giorde mand paa alle Fiælene til Tabernackelet / 23 Oc mand giorde Fiælene til tabernacklet / tive Fiæle mod det syndre Hiørne mod Synden. 24 Oc giorde fyrretive  SølfFødder under de tive Fiæle / to Fødder under en Fiæl / for dens to tappe / oc to Fødder under en (anden) Fiæl for dets to tappe. 25 oc pa den anden side i tabernacklet / mod det Nørre hiørne / giorde mand tive Fiæle : 26 Oc fyrretive Sølf Fødder der til / to Fødder under een (anden) Fiæl. 27 Oc til siden paa Tabernacklet imod Vesten / giorde mand sex Fiæle: 28 Oc giorde to Fiæle til tabernacklets Hiørner paa begge sider / 29 Saa vare de dobbelt neden til / ad de kunde i lige maade være dobbelt ofven til / til en Ring / saa giorde mand ved dem begge i begge Hiørner / 30 Oc de vare otte Fiæle / oc deres SølfFødder sexten Fødder / to Fødder / ja to Fødder under hver Fiæl. 31 Saa giorde mand Stænger af Sithim træ / fem til de Fiæle som stoode paa den eene side paa Tabernakelet: 32 Oc fem Stænger til Fiæle paa den anden side paa Tabernaklet / oc fem Stænger paa Tabernakelets Fiæle / paa siderne imod Vester. 33 Oc mand giorde den middelste Stang ad den kunde gaa midt igiennem paa Fiælene / fra den eene ende til den anden. 34 Oc besloo Fiælene med Guld / men deres Ringe giorde mand af Guld / til ad stinge Stængerne udi / oc besloo Stængerne med Guld.
35 Mand giorde oc et Forhæng af blaat Silcke / oc Skarlagen / oc Purpur / oc hvit tvindet Silcke / mand giorde det kostelig / (med) Cherubim (der paa/) 36 Oc mand giorde fire Støtter der til af Cithim træ / oc besloo dem med Guld / deres hager vare af Guld / oc mand støbte fire Fødder der til af Sølf. 37 Oc mand giorde et Forhæng for Paulunets Dør af blaat Silcke / oc sSkarlagen / oc purpur / oc hvit tvindet Silcke / besticket Arbeyd: 38 Oc dens fem Støtter med deres hager / oc besloo deres Knappe oc deres rander med Guld / oc deres fem Fødder vare af Kaabber.

XXXVII. Capitel.
OC Bazaleel giorde Arcken af Sithim træ / halftredie Alne lang / oc halfanden Alne bred / oc halfanden Alne høy. 2 Oc besloo den med puurt Guld / inden oc uden / oc hand giorde en Guldkranz trint omkring den. 3 Oc støbte den fire Guldringe ofven paa dens fire hiørner / ja to Ringe paa dens eene side / oc to ringe paa dens anden side. 4 Oc giorde Stænger af Sithim træ / oc besloo dem med Guld : 5 Oc stack Stængerne i ringene ved Sjderne paa Arcken / ad bære Arcken (med.)
6 oc giorde en naadestool af puurt Guld / halftredie Alne lang / oc halfanden Alne bred. 7 Oc giorde to Cherubim af drefvit Guld / hand giorde dem paa de to ender paa Naadestoolen: 8 Een Cherub paa denne ende / oc een Cherub paa den anden ende / hand giorde Cherubim paa Naadestolen paa dens begge ender. 9 oc Cherubim bridde deres Vinger ud ofven ofver / oc skiulte ofver Naadestolen med deres Vinger : Oc deres Ansicte (stode) den eenis mod den anden / oc Cherubims Ansicter vare mod Naadestolen.
10 Oc hand giorde Bordet af Sithim træ / to Alne langt / oc een Alen bred / oc halfanden Alne høyt. 11 Oc belsoo det med puurt Guld / 12 Oc giorde der til en Kranz af Guld der omkring : Hand giorde oc en Ljst til det der omkring en Haandbred / oc giorde en guldkranz omkring dens Ljst. 13 Oc støbte fire Guldringe der til / oc sætte ringene i de fire Hiørner / som vare paa dets fire Fødder / 14 ringene vare imod Ljsten / Ad Stængerne kunde være der i / ad bære Bordet med. 15 Oc hand giorde Stængerne af Sithim træ / oc besloo dem med Guld / ad bære Bordet med.  16 Oc giorde alt Redskabet som skulde til Bordet / Fade til / oc Skeer der til / oc Beggere der til / Skaaler som mand ellers ofver Drickoffer udi / af puurt Guld. 17 Saa giorde hand lusestagen af puurt Guld / hand girde Liusestagen drefven / dens stang / oc dens Greene / dens Skaaler / dens Knappe / oc dens blomster vare af det samme. 18 Oc sex Greene ginge ud af dens sider / tre Greene paa Liusestagen af dens eene side / oc tre Greene paa Liusestagen af dens anden side. 19 Tre mandelskaaler paa en Green / een Knap oc et Blomster / oc tr mandelskaaler paa en (anden) Green / enKnap oc et Blomster / saa (var det) med de sex Greene / som udginge af Liusestagen. 20 Men paa Liusestagen vare fire Mandel skaaler / dens Knappe oc dens Blomster : 21 Ja en Knap under to greene der ud af / oc en Knap under to Greene der ud af / oc enKnap under to Greene der ud af / paa de sex Greene som ginge der af: 22 Deres Knappe oc deres Greene vare af det samme / det var altsammen drefvit Arbeyde / et stycke af puurt Guld. 23 oc hand giorde dens siu lamper / oc dens liuse Saxer / oc dens Tandekar af puurt Guld. 24 Af et Centener puurt Guld giorde hand den oc all dens Redskab.
25 oc hand giorde røgAlteret af Sithim træ / en Alen langt oc en Alen brdt / firekant / oc to Alne høyt / Horne der paa vare af det samme. 26 oc hand besloo det med puurt Guld med sit Tæcke / oc siderne der paa trint omkring / oc Hornene der paa / oc giorde en Guldkranz der omkring : 27 Oc hand giorde de to Guldringe under Kranzen der paa / paa baade sider der paa / ja paa baade sider der paa / ad stinge Stængerne i / ad bære det med dem. 28 men Stængerne giorde hand af Sithim træ / oc besloo dem med Guld.
29 Oc giorde den hellige SalveOlie / oc røgelset af reene urter / efter Apoteckers konst.

XXXVIII. Capitel.
OC hand giorde Brændofferets Altere af Sithim træ / fem Alne langt / oc fem Alne bredt / firekant / oc tre Alne høyt. 2 Oc giorde Horne der paa / paa de fire hiørner der paa / horne der paa vare af de samme / oc besloo det med kaabber. 3 oc hand giorde alt det som hørde til Alteret / Askegryder / oc Skuvler / oc Mulver / Madgafler / oc Jldkar / al redskabet der til giorde hand af Kaabber. 4 Oc hand giorde en ryst til Alteret / som et Garn / af Kaabber / under afsætning der paa / neden op fra indtil midt der paa. 5 Oc støbte fire Ringe / paa de fire hiørner paa Kaabber Rysten / ad stinge Stængerne udi / 6 Oc hand giorde Stænger af Sithim træ / oc besloo dem med Kaabber. 7 Oc stack stængerne i Ringene paa siderne ved Alteret / til ad bære det med dem : Hand giorde det huult af Fiæl.
8 oc hand giorde Løvekarret af Kaaber / oc Foden der til af Kaabber / af Qvindernes Speyle / som hafve jdelig ad bestille for Forsamlingens Pauluuns dør.
9 Hand giorde oc en Forgaard mod det syndre hiørne mod Synder / Kortiner til Forgaarden vare af hvit tvindet Silcke / hundrede Alne lange : 10 Deres Støtter vare tive / oc deres Fødder tive / af Kaabber / støtternes Hager oc deres Rander vare af Sølf. 11 Oc mod den Nørre side hundred Alne / deres støtter vare tive / oc deres Fødder tive / af Kaabber / Støtternes hager oc deres rander af Sølf. 12 Men paa den Vestre side vare Kortiner halftrediesinds tive Alne / oc deres støtter vare tj / oc deres Fødder tj / Støtternes hager oc deres rander af Sølf. 13 men paa den østre dide mod østen halftrediesindst tive Alne: 14 Kortiner paa siden n vare femten Alne / deres Støtter vare tre / oc deres Fødder tre. 15 J tem paa den anden sideher oc der ved Forgaardens port vare Omhænge femte Alne / deres støtter vare tre / oc deres Fødder tre. 16 Ad alt Omhænget omkring Forgaarden var af hvit tvindet Silcke : 17 Oc Fødderne til Støtterne af Kabber / (men) Støtternes hager oc deres rander af Sølf / saa ad deres Hofveder vare beslagne med Sølf / oc deres rander med Sølf / (disse vare) alle Forhaardens Støtter. 18 Oc Forhænget i porten til Forgaarden / var besticket verck / med blaat Silcke / oc Skarlagen / oc Purpur / oc hvit tvindet silcke / oc tive Alne langt / oc fem Alne høyt / tvert ofver Forgaardens Forhænge. 19 Oc deres Støtter (vare) fire / oc deres Fødder fire / af Kaabber : deres hager af Sølf / oc deres hofveder beslagne / oc deres rander af Sølf. 20 Oc alle Sømmene til Tabernackelen oc til Forgaarden / trint omkiring / vare af Kaabber.
21 Disse ere de Ting / som blefve regifterede til Tabernackelen / som er Vidnisbyrdens Tabernackel / som blef registreret / efter Mose befaling / til Leviterne tieniste / ved Jthamar Aaron Præstens Søns Haand. 22 Oc Bezaleel Uri Søn / Hur Søns / af Juda Stamme / giorde alle ting som HErren hafde befalit Mose. 23 Oc Aholiab Ahisamachs søn / af Dans Stamme / med hannem / som var behendig oc konstrjg / oc kunde sticke med blaat Silcke / oc med Skarlagen / oc med purpur / oc med hvit Silcke. 24 Alt Guldet som blef forarbeydet til denne gandske helligdoms gierning / oc Røreofferets Guld / var nj oc tive Centener / oc siu hundrede oc tredive Sekle / efter Helligdommens Selckel. 25 men Sølfvit / af dem som vare talde i Meenigheden / var hundrede Centner / oc tusinde oc siu hundrede oc fem oc halffierdesinds tive Sekle / efter Helligdommens Seckel. 26 En Beka ofver Hofvet / (det er) en half Sekel / efter helligdommens Sekel / af alle dem som blefve ofvertalde / fra tive Aar gammel oc der ofver / sex hundrede maal tusinde / oc tre tusinde / oc fem hundrede oc halftrediesinds tive. 27 Oc der vare hundrede Centener Sølf / ad støbe Fødder af til helligdommen / oc Fødderne til Forhænget / hundrede Fødder af hundrede Centener / ja et Centener til hver Food. 28 Men af de tusinde / oc siu hundrede / oc fem oc halffierdesinds tive Sekle / giorde mand hager til Støtterne / oc besloo deres Hofveder / oc giorde Rander der paa. 29 Men Rørelsens Kaabber var halffierdesinds tive Centener / oc to tusinde oc fire hundrede Sekle. 30 oc der af giorde mand Fødderne til Dørren for Forsamlingens Paulun / oc Kaabber Alteret / oc Kaabber Rysten der paa / oc alle Alterets Redskabe. 31 Oc Fødderne til Forgaarden trint omring / oc Fødderne til porten til Forgaarden / oc alle Sømmene til tabernackelen / oc alle Sømmene til Forgaarden trint omkring.

XXXIX. Capitel.
MEn af det blaa Silcke / oc Skarlagen / oc Purpur / giorde de Tienistens Klæder til ad tiene i helligdommen med : Oc de giorde hellige Klæder / som (skulde være ) til Aaron / som HErren hafde befalit Mose. 2 Oc mand giorde Ljfkiortelen af Guld / blaat Silcke / oc Skarlagen / oc Purpur / oc hvit tvindet Silcke. 3 Oc de hamrede Guldet / oc udskaarne det til Traad / ad sætte iblant blaat Silcke / oc iblant Skarlagen / oc iblant Purpur / oc iblant hvit Silcke / med konstig Gierning: 4 De giorde Axler der paa / som kunde sammenføyes / det blef sammenheftit paa baade ender.
5 Oc Ljfkiortelens Belte som var der paa / var af det samme / efter samme hans Gierning / af Guld / blaa Silcke / oc Skarlagen / oc Purpur / oc hvit tvindet silcke / som HErren hafde befalit Mose. 6 Oc de satte to Onyx steene omkring med Guld / udgrafne af Signete-grafvere / med Jsraels Børns Nafn. 7 Oc mand sætte den paa Axlerne paa Ljfkiortelen / (ad) de Steene (/ skulde være) en Jhukommelse for jsraels Børn / som HErren hafde befalit Mose.
8 Oc mand giorde Brystspannet konstelige / efter Ljfkiortelens Gierning / af Guld / blaa Silcke / oc Skarlagen / oc Purpur / oc hvit tvindet Silcke : 9 Det var firekant / oc de giorde Brystspannet dobbelt / en Spand langt / oc en Spand bredt / (Oc Spannet det var) dobbelt: 10 Oc de fyldede sifre Rader Steene der i / hver rad (for sig:) En Sarder / en Topaser / oc en Smaragd / (var) en rad. 11 Oc den anden rad / en Carbunckel / En spahir / oc en Demant. 12 Oc den tredie rad / en Lyncurer / Achat / oc Amethist. 13 Oc den fierde rad / en Turkous / en Onyx oc en Jaspis : De vare satte i huler af Guld / som de opfyldede. 14 oc de Steene vare efter Jsraels Børns nafne / de vare tolf efter deres nafne / udgrafne af Signette-Grafvere / hver ved sit nafn / efter de tolf Slecter. 15 Oc de giorde paa Brystspannet Kæder ved enderne / som vare sammen vredne af puurt Guld: 16 Oc de giorde to Guldstycker / ad sætte Steene ud / oc to Guldringe / oc fæste de to Tinge i de to egge paa Brystspannet. 17 Oc de satte de to Guldklæder i de to Ringe ved enderne paa Brystspannet. 18 Men de to ender af samme Klæder / sætte de op til de to Stycker / ad sætte udi / oc fæste dem paa Skuldrene paa Ljfkiortelen / tvert ofver der paa. 19 Oc de giorde to (andre) Guldringe / oc fæste dem i de (andre) to ender paa Brystspannet / paa eggen der paa / som vr paa Sjden paa Ljfkiortelen / ind ad. 20 Oc de giorde to (andre) Guldringe / oc sætte dem paa de to egge paa Ljfkiortelen / næden op fra / tvert ofver der paa / der imod som den skulde sammenføyis / ofven for Ljfkiortelens Belte. 21 Oc de opbandt Brystspannet emd sine Ringe / til de Ringe paa Ljfkiortelen / med en blaa Silcke snor / ad det sad tæt ofver Ljfkiortelens Belte / oc ad Brystspannet skulde icke tagis fra Ljfkiortelen / som HErren befalede Mose.
22 Oc mand giorde en Kiorte til ljfkiortelen / vefved Arbeyd / gandske af blaat Silcke: 23 hullet paa Kiortelen var der midt paa / som et Panzer hull / med en Borde trint omkring hullet der paa / ad det skulde icke rifvis ud. 24 oc de giorde Granatæble paa Kiortelens Sømme / af blaat Silcke / oc Sklarlagen / oc purpur / (hvit) tvindet (Silcke.) 25 Oc de giorde Bielder af puurt Guld / oc sætte Bielderne iblant Granat æblerne paa Kiortelen Sømme trint omkring imedlem Granat æble: 26 (Saa ad der var) en Bielde oc et Granat æble / en Bielde oc et Granatæble paa Kiortelens Sømme tring omkring / ad tiene (der udi/) som HErren hafde befalit Mose.
27 Oc de giorde de snefre Kiortle / af hvit Silcke / vefvede / til Aaron oc hans Sønner: 28 Oc en stoor præstehue af hvit Silcke / oc Smycke til de smaa Huer af hvit Silcke / oc de nædre Linnetklæder af hvit tvindet Silcke: 29 Oc Beltet af hvit tvindet silcke / oc blaat Silcke / oc Skarlagen / oc Purpur / besticked Verck / som HErren hafde befalit Mose.
30 Oc de giorde en Plade paa den hellige Krone af puurt Guld / oc grofve Skrift der i / efter som Jndsegle grafves / HERRENS HELLIGDOM. 31 Oc bunde en blaa Silcke snor der ved / ad fæste det opaa den stoore præsteHue for ofver / som HErren hafde befalit Mose.
32 Oc mand fuldkommede alle Tabernakelens Forsamlings Pauluuns Gierning : oc Jsraels Børn giorde det / ja efter alt det / som HErren hafde befalit Mose / saa giorde de. 33 Oc de bare tabernakelen til Mose / Paulunet / oc alt det som der hørde til Hager der til / Fiæle der til / stænger der til / oc Støtter der til / oc Fødder der til. 34 Oc Tæcket af rødlydde Vædre skin / oc Tæcket af Græfvingeskind / od Forhægget . 35 Vidnesbyrdens Arck med sine Stænger / oc naadestoolen. 36 Bordet / alt Redskab der til / oc Skuebrødet. 37 Den reene Liusestage / dens Lamper / ja de tilberidde Lamper / oc alt det som der hørde til / oc Olien til Liusning. 38 Oc Guld-Alteret / oc Salve Olie / oc kostelige Røgelse / oc Forhænget til Dørren for Paulunet. 39 Kaabber Alteret / oc den Kaabber Ryst som er der til / dens Stænger / oc all dens Tilhøring / Løvekarret oc dens Food. 40 Omhængene til Forgaarden / dens Støtter oc dens Fødder / oc Forhænget for Porten til Forgaarden dens Snorer oc dens Søm / oc alt det som hærde til tabernakelens Tieniste til Forsamlingens Pauluun. 41 Embez Klæder / til at tiene i Helligdommen : Aarons Præstis hellige Klæder / oc hans Sønners Klæder  ad giøre Præste Embedet (udi.) 42 Efter alt det som HErren hafde befalit Mose / saa giorde Jsraels Børn all Gierningen. 43 Oc Mose besaa all gierningen / oc see / de hafde giort det / efter som HErren hafde befalit / saa hafde de giort / oc Moses velsignede dem.

XL. Capitel.
OC HErren talde til Mose / oc sagde: 2 Paa den første Maaneds Dag / paa den første Dag i Maaneden / skalt du opreise tabernackelen / som er Forsamlings pauluun. 3 Oc du skalt sætte der Vidnisbyrdens Arck oc henge Forhænget for Arcken. 4 Du skalt oc bære Bordet ind / oc berede det skickeligen / oc du skalt sætte Liusestagen ind / oc optende lamperne paa den. 5 Oc dus kalt sætte det gyldne Altere til ad røge paa for Vidnisbyrdens Arck / oc henge Forhænget for Tabernackelens Dør. 6 oc du skalt sætte Brændofferets Altere for Tabernackelens Dør i Forsamlnigens Pauluun. 7 Oc du skalt sætte Løvekarret imedlem Forsamlingens pauluun oc Alteret / oc du skalt lade Vand der i. 8 Oc du skalt sætte Forgaarden der trint omkring / oc henge Forhænget for Porten paa Forgaarden.
9 Oc du skalt tage Salve Olien / oc salve Tabernackelen / oc salve tabernackelen / oc alt det som der er udi / oc vje den oc alt det som der hør til / ad det blifver helligt. 10 Oc du skalt salve Brændofferets Altere med alt sit Reskab / oc vje Alteret / ad Alteret blifver det Allerhelligste. 11 Du skalt oc salve Løvekarret oc dets Fod der til / oc vje det.
12 Oc du skalt lede Aaron oc hans Sønner fræm til Forsamlingens Pauluuns Dør / oc toe dem emd vand. 13 Oc du skalt iføre Aaron de hellige Kæder / oc salve hannem oc vje hennem / ad hand blifver min Præst. 14 Du skalt oc lede hans Sønner fræm / oc føre dem i de snefre Kiortle: 15 Oc salve dem / lige som du salvede deres Fader / ad de skulle være mine Præste : Oc det skal skee / ad deres Salvelse skal blifve dem til et ævigt Præstedømme hos deres Efterkommere.
16 Oc Mose giorde det efter alt det som HErren hafde befalit hannem / saa giorde han. 17 Oc det skeede i den første Maaned i det andet Aar i den første dag i Maaneden / blef tabernakelen opreist. 18 oc Mose lod opreise tabernackelen / oc sætte Fødderne der til / oc lod sætte Fiæle der til / oc sætte Stænger der til / oc opreiste Støtter der til. 19 Oc hand udbridde paulunet ofver Tabernackelen / oc lagde Paulunets Tæcke der ofven paa / som HErren hafde befalit Mose. 20 Saa tog hand Vidnisbyrdet / oc lade det i Arcken / oc sætte Stængerne i Arcken / oc sætte Naadestolen paa Arcken ofven paa. 21 Oc baar Arcken ind i Tabernackelen /oc hengde Forhænget oc giorde Skiul for Vidnisbyrdets Arck / som HErren hafde befalit Mose. 22 Saa sætte hand Bordet i Forsamlngens Puluun ved tabernackelens side mod Norden / uden for Forhænget. 23 Oc beridde Brød der paa Skickeligen for HErren / som HErren hafde befalit Mose. 24 Saa sætte hans Liusestagen i Forsamlingens Pauluun / Tvert ofver fra Bordet / ved siden i Tabernackelen mod Synden: 25 oc hand optende lamperne for HErren / som HErren hafde befalit Mose. 26 Hand sætte oc GuldAlteret i Forsamlingens Pauluun for Forhænget: 27 Oc giorde velluctendis Røg der paa / som HErren hafde befalit mose. 28 Oc hand hengde Forhænget for Tabernacklens Dør. 29 Men Brændofferets Altere sætte hand for Forsamlngens pauluuns Tabernackels Dør / oc ofrede der paa Brændoffer oc Madoffer / som HErren hafde befalit Mose. 30 Oc hand sætte Løvekarret imedlem Forsamlingens Pauluun oc Alteret / oc gaf Vand der i / ad too af. 31 Ad Mose / oc Aaron / oc hans Sønner / skulde der af toe deres Hænder oc deres Fødder: 32 ja naar de gaae ind til Forsamlnigens Pauluun / oc naar de komme nær til Alteret / skulle de toe sig / som HErren hafde befalit Mose. 33 Saa reiste hand Forgaarden op / omkring tabernackelen oc Alteret / oc hengde Forhænget i Forgaardens Port / oc Mose fuldkommede Gierningen.
34 Da skiulte en Sky Forsamlingens Pauluun / oc HErrens herlighed opfyldte tabernackelen. 35 Oc Mose kunde icke gaa ind i Forsamlingens Pauluun / thi Skyen blef der ofver / oc HErrens herlighed opfyldte Tabernackelen. 36 Oc naar Skyen foor op fra tabernackelen / da reyste jsraels Børn / saa tjt som de reyste. 37 Men naar Skyen foor icke op / da reyste de icke / indtil den Dag den foor op. 38 Thi herrens Sky (Skulde være) ofver tabernackelen om Dagen / Oc Jld skulde være der i om Natten for alt jsraels Huusis Øyen / saa længe som de reyste.
Ende paa Mose anden Bog

Den tredie Mose Bog / kaldet Liviticus.
I. Capitel.
OC det kaldede (een) ad Mose / oc HErren talde til hannem af Forsamlingens pauluun / oc sagde / 2 tal til Jsraels Børn / oc du skalt sige til dem / Naar nogen af eder vil ofre et Offer for HErren / da skulle j ofre eders Offer af Qveg / af Øcen / oc af Faar. 3 Er hans Brændoffer af Øxen / da skal hand ofre en Han som er uden lyde / til Forsamlingens Pauluns Dør skal hand den fræmføre / ad det kand tagis af hannem til tacke for HErren. 4 Oc hand skal legge sin haand paa Brændofferens Hofved /( saa blifver det tæckeligt for hannem / til ad giøre Forligelse for hannem. 5 Oc hand skal slacte den unge Stuud for HErren / oc Præstene / Aarons Sønner / skulle bære Blodet fræm / oc stencke Blodet paa Alteret omkring / som staar hos Forsamlings Pauluns Dør. 6 Oc mand skal slaa Brændofferet / oc hugge det i fine stycker. 7 Oc Aarons Præstis Sønner skulle gifve Jld paa Alteret / oc skicke Ved paa Jlden. 8 Oc Præstene / Aarons Sønner / skulle skicke Styckerne / Hofvedet oc Fedmen paa Veden / (som ligger) paa Jlden som er paa Alteret. 9 Men dens Jndvol oc dens Beene skal mand too i Vand: Oc Præsten skal brænde det altsammen paa Alteret : det er et Brændoffer / ja et Jldoffer / en sød Luct for HErren.
10 Men er hans Offer af smaat Qveeg / af Faar / eller af Geeder / til et Brændoffer / da skal hand ofre det / en hand uden lyde. 11 Oc skal slacte den ved Alterens side mod Nør for HErren / oc Præstene / Aarons Sønner / skulle stencke Blodet der af Paa Alteret tring Omkring. 12 Oc mand skal hugge den i fine stycke / oc sit Hofved / oc sit Fedme / oc Præsten skal skicke det pa  Veden som er paa Jlden som er paa Alteret. 13 Men Jndvolden oc beene skal mand too i vand / oc præsten skal ofre det altsammen oc brænde det paa Alteret / det er et Brændoffer / ja et Jldoffer / en sød Luct for HErren.
14 Men om hans Offer er et Brændoffer af Fugl for HErren / da skal hand ofre sit offer af Turdelduer eller af Due unger. 15 Oc Præsten skal bære det til Alteret / oc omvrie Hofvedet der paa / oc brænde det paa Alteret / oc Blodet der af skal udkrystis paa Veggen paa Alteret. 16 Oc hand skal tage dens Kroo oc dens Feere bort / oc kaste det bort hos Alteret mod Østen / som Askene ligge. 17 Oc hand skal slecke den med sine Vinge / men icke skille den and : oc saa skal Præsten optænde den paa Alteret / paa Veden som er paa Jlden / det er et Brændoffer / ja et Jldoffer / er sød Luct for HErren.

II. Capitel.
OC naar en persoon vil ofre Madoffer for HErren / da skal hans Offer være Hvedemeel / oc hand skal lade Olie der paa / oc legge Røgelse der paa: 2 Oc saa bære det til Aarons Sønner / Præstene : Da skal een tage sin Haand fuld der af / af samme Hvedemeel / oc Olie der til / med all røgelse der til / oc Præsten skal brænde hans amindelse paa Alteret / det er et Jldoffer / en sæd Luct for HErren. 3 Men det som ofverblifver af Madofferet / skal høre Aron oc hans Sønner til : det skal være det Allerhelligste af HErrens Jldoffere.
4 Men vil hand ofre Madoffer af det som er bagget i oonen / (da skal det være) usurede Hvedekagger / mengede med Olie /oc usurede tynde Kager / smurde med Olie. 5 Men er dit Madoffer noget af det som er bagget i en pande / da skal det være af usuret Hvedemeel / meget med Olie. 6 Hug det i stycker /oc lad Olie der paa : Saa er det et madoffer. 7 Men er dit Madoffer noget som er steegt paa Røst / da skal det giøres af Hvedemeel med Olie. 8 Oc du skalt frembære det Madoffer som giøres der af / for HErren / oc mand skal bære det til præsten / oc hand skal bære det frem til Alteret: 9 Oc Præsten skal opløfte af samme Madoffer dets Amindelse / oc brænde det paa Alteret / (det er) et Jldoffer / en Sød Luct for HErren. 10 Men det som ofverblifver af Madofferet / skal høre Aaron oc hans Sønner til : det skal være det Allerhelligste af HErrens Jldoffere.
11 Alt det Madoffer / so J ville ofre HErren / skal icke tillafves med Suurdey. thi af ingen Suurdey oc af ingen Honnig skull j optænde Jldoffer for HErren. 12 Til den Førstegrødi Offer sklle j ofre dem for HErren : Men de skulle icke komme paa noget Altere til sød Luct. 13 Oc all din madoffer skalt du salte med Salt / du skalt icke lade HErren din Guds Pactis Salt saltis ofver dit Madoffer: du skalt ofre Slat i alle dine Ofre.
14 Men vilt du giøre den Førstegrødis Madoffer for HErren / da skalt du ofre de grønne Ax / tørrede ved Jld (det er) støt hvede af det grønne Korn til dine Førstegrødis Madoffer. 15 Oc du skalt lade Olie der paa / oc legge Røægelse der paa / saa er det et Madoffer : Oc Præsten skal optende dens amindelse / af dens støtte Korn / oc af Olien der til / med alt Røgelset der til / Det er et Jldoffer for HErren.

III. Capitel.
MEn er hans Offer et Tackoffer / ofrer hand af Øxen / enten han eller hun / da skal han ofre det som er uden lyde for HErren. 2 Oc hand skal legge sin haand paa sit Offers Hofved / oc slacgte det hos Forsamlingens Pauluuns Dør: Oc Aarons Sønner / Præstene / skulle stencke blodet paa Alteret trint omkring. 3 Oc hand skal ofre af samme Tackoffer / et Jldoffer for HErren / (som er) Fedmen der skiuler Jndvollen / oc alt det feede der er ofver Jndvollen. 4 Oc dem som er ofven for Slagene / hand skal afrifve Hinden om lefveren med Nyrene. 5 Oc Aarons Sønner skulle brænde det paa Alteret paa Brændofferet / som er paa Veden som ligger paa Jlden / (det er) et Jldoffer / en sød Luct for HErren.
6 Men er hans offer af smaat Qveg til et Tackoffer for HErren / da skal hand ofre en hand eller en hun uden lyde. 7 Dersom hand ofrer et lam til sit Offer / da skal hand lede det for HErren: 8 Oc legge sin haand paa sit Offers Hofved / oc slacte det for Forsamlingens Pauluun: Oc Aarons Sønner skulle stencke Blodet der af paa Alteret omkring. 9 Oc hand skal ofre af Tackoffer / et Jldoffer for HErren / Fedmend er af / den heele Stert / fra Ryggen skal hand afrifve den / oc Fedmen som skiuler Jndvolen / oc alle Fedme som er ofver Jndvollen. 10 Oc de to Nyre oc Fedmen som er paa dem som er ofven for Slaggene / oc  hand skal afrycke Hinden om Lefveren med Nyrene. 11 Oc Præsten skal brænde det paa Alteret / til ad holde Jldoffver med for HErren.
12 Men er hans Offer en Geed / da skal hand lede den for HErren : 13 Oc hand skal legge sin haand paa dens Hofved  oc slacte den for Forsamlingens Pauluun : Oc Aarons Sønner skulle stencke dens blod paaa Alteret tring omkring. 14 oc hand skal ofre sit offer der / af et Jldoffer for HErren / Fedmen som skiuler Jndvollen / oc all Fedme som er ofver Jndvollen. 15 Oc de to Nyre oc Fedmen som er ofver dem / som er ofver for Slaggene / men hand skal afrifve Hinden om lefveren med Nyrene. 16 Oc Præsten skal opstænde der paa Alteret / til ad holde et Jldoffer til en sød Luct. All Fedmen hør HErren til. 17 Det skal være en ævig Skick hos eders Efterkommere i alle eders Bolige / j skulle icke æde nogen Fedme eller noget Blod.

IV. Capitel.
Oc HErren talde til Mose / oc sagde : 2 Tal til Jsraels Børn / oc sjg / Naar en Persoon synder af vanvittighed / imod noget af alel HErrens Bud / Hvilcket icke skulde skee / oc giør mod det af dem. 3 Som er / Om en Præst / som er salved / synder / ad forarge Folcket / da skal hand fræmlede / for sin Synd / som hand hafver syndet / en ung Stuud / som er uden lyde / for HErren til Syndoffer. 4 Oc hand skal lede den Stuud til Forsamlingens pauluuns Dør for HErren / oc legge sin Haand paa Hofvedet af Studen / oc slacte Studen for HErren. 5 Oc Præsten som er salved / skl tage af Studens Blod / oc bære det til Forsamlingens Pauluun: 6 Oc Præsten skal dyppe sin Finger i Blodet / oc stencke af Blodet siu gange for HErren / for Helligdommens Forhæng. 7 Oc Præsten skal oc lade af Blodet paa Hornene af Røg Altere / som staar for HErren i Forsamlingens Pauluun / oc alt Studens Blod skal hand udøse ved Brændofferets Alteris food / som staar for Forsamlingens Pauluuns Dør. 8 Oc all Syndofferets Stuuds Fedme skal hand opløfte der af / som er Fedmen som skiuler Jndvollen / oc all Fedme som er ofver Jndvollen. 9 Oc de to Nyre / af Fedmen som er paa dem / som er ofven for Slaggene / men hand skal afrifve hinanden ofver Lefveren / med Nyrene: 10 Ligesom mand opløfter noget af Tackofferet Stuud: Oc Præsten skal opstænde der paa Brændofferets Altere. 11 Som er baade Huden af Studen / oc alt dets Kiød / med dens Hofvet / oc med dens Beene / oc dens Jndvoll / oc dens Møg / 12 Oc hand skal udlede den gandske Stuud uden for Leyren / til en reen sted / der som mand pleyer ad kaste Asken paa / oc hand skal brænde den paa Veden i Jlsen / det skal brændis der som Askene udslaes.
13 Oc om all Jsraels Meenighed forsaa sig / oc Gierningen var skiult for Forsamlnigens Øyen / ad de hafde giort noget imod noget af HErrens Bud / som icke skulde skee / Oc ere saa blefne skyldige: 14 Oc Synden blifver siden vitterlig / som de hafve syndet med : Da skal Forsamlingen ofre en ung Stuud til Syndoffer / Oc de skulle fræmlede den Forsamlingens Pauluun. 15 Oc de Ældste af Meenigheden skulle legge deres Hænder paa Studens Hofvet for HErren / oc mand skal slacte Studen for HErren. 16 Oc Præsten som er salved / skal bære af Studens Blod til Forsamlingens Pauluun: 17 Oc Præsten skal dryuppe sin Finger i Blodet / oc stencke siu gange for HErren for Forhænget. 18 Oc hand skal lade af Blodet paa Hornene af Alteret / som (staar) for HErren som er i Forsamlingens Pauluun / oc alt Blodet skal hand udøse hos Foden paa Brændofferets Altere / som staar for Forsamlnigens Pauluuns Dør. 16 Oc alt dens Fedme skal hand opløse der af / oc optænde paa Alteret. 20 Oc hand skal giøre med Studen / lige som hand giorde med Syndofferets Stuud / saa skal hand giøre med den: Oc Præsten skal giøre Forligelse for dem / saa blifver det dem forladet. 21 Oc mand skal føre Studen uden for Leyren oc opbrænde den / lige som mand opbrænde den første Stuud : det (skal være) Meenighedens Syndoffer.
22 Men naar en Fyrste synder / od giør noget imod noget af HErrens sin Guds Bud / som icke skulde skee / af vankundighed / oc forseer sg : 23 Oc hans synd blifver hannem tilkiende gifven med hvilcken hand syndede: Da skal hand fræmlede til sit Offer en Gedebuck / han uden lyde: 24 Oc hand skal legge sin haand paa Buckens Hofvet / oc slacte den paa den sted / som mand pleyer ad slacte Brændoffer for HErren: Det (er) Syndofferet. 25 Saa skal da Præsten tage af Synd offerets Blod paa sin Finger / oc stryge det paa Hornene af Brændofferets Altere / oc udøse (det andet) dets blod hos Foden paa Brændofferets Altere. 26 Men alt dens Fedme skal hand optænde paa Alteret / lige som Fedmen af Tackofferet : Oc saa skal Præsten giøre Forligelse for hannem for hans Synd / da blifver det hannem forladit.
27 Men om en Person i synder af Vanvittighed af det meenige Folck / ad hand giør ngoet imod HErrens Bud / som skulde icke skee / oc forseer sig: 28 Oc hans Synd som hand syndede / blifver hannem tilkiendegifven / da skal hand lede fræm til sit Offer en ung Geed /uden lyde / ja hun / for sin synd som hand syndede. 29 Oc hand skal legge sin haand paa Syndofferets Hofvet / oc slacte Syndofferet paa Brændofferets sted. 30 Oc Præsten skal tage af Blodet der af paa sin Finger / oc stryge det paa Hornene af brændofferts Altere / oc udøse alt Blodet der af hos Alterets Food. 31 Men all dens Fedme skal hand rycke der af / lige som Fedmen blef ryckt af tackofferet / oc Præsten skal optænde det paa Alteret til en sød Luct for HErren: Oc saa skal Præsten giøre Forligelse ofver hannem / oc det skal hannem forlades. 32 Men der som hand bær et Lam fræm til sit Offer til Syndoffer / da skal hand bære fræm en hun / uden lyde. 33 Oc legge sin haand paa Syndofferets Hofvet / oc Sslacte det til Syndoffer / paa den sted / som mand slacter Brændofferet. 34 Oc Præsten skal tage af Syndofferets Blod paa sin Finger / oc stryge paa Hornene af Brændofferets Altere / oc hand skal udøse alt dets Blod hos Alterets Food. 35 Men alt det Fedme skal hand rycke der af / lige som Fedmen blef afryckt af Tackofferets Lam / oc Præsten skal optædne det paa Alteret / til Jldoffer / for HErren : Oc saa skal Præsten giøre Forligelse for hannem / for hans Synd som hand syndede / oc det skal forladis hannem.

V. Capitel.
OC naar en Persoon synder / i det hand hører nogen bande / oc hand er vidne der til /eller hafver det set eller vist / oc icke gifver det tilkiende / da skal hand bære sin Misgierning. 2 Elle naar en persoon rører ved noget ureent / hvad heller det er ved et Aadzel af et ureent vildt Diur / eller ved et Aadzel af et ureent (andet) Diur / eller ved et Aadzel af ureene Orme /oc vidste det icke / hand er ureen / oc hafver syndit. 3 Eller naar hand rører ved syndit. 3 Eller naar hand rører ved et ureent Menniske / i hvad slaug hans ureenhed er / som hand kand blifve ureen af / oc vidste det icke / oc faar det ad vide / hand er blefven skyldig. 4 Eller naar en persoon svær / ad det falder hannem af Munden / ad Giøre ilde eller ad giøre vel / som et Menniske kand udsige med Eed / oc hand actede det icke / men fornemmer det (siden/) hand er blefven skyldig i eet af disse. 5 Oc det skal skee / naar nogen forseer sig udi et af disse / oc bekiender sig / ad hand hafver syndit der i: 
6 Da skal hand frembær ofit Syndoffer for HErren / for sin Synd som hand syndede / en hun / som er et GimmerLam af Gaarene / eller en ung Geed til Syndoffer : Saa skal Præsten giøre Forligelse for hannem for hans Synd. 7 Men formaar hand icke oc smaat Qveeg / da bære sig for sin synd som hand syndede / to Turtelduer / eller to Due unger for HErren / een til Syndoffer / oc een til Brændoffer. 8 Oc hand skal bære dem til Præsten / oc hand skal ofre den første / som er til Syndoffer / oc omvrie Hofvedet der paa mod Halsen derpaa / oc icke deele den ad. 9 Oc stencke af Syndofferets Blod / paa Alterets side / oc det som er til ofvers af Blodet / skal udtryckes hos Alterets Food: det er Syndoffer. 10 Men den anden skal hand giøre til Brændoffer / som det sig bør: oc saa skal Præsten giøre forligelse for hannem for hans Synd / som hand syndede  / oc den skal forladis hannem. 11 Men formaar hand icke to Turtelduer eller to Due unger / da skal hand bære sit Offer for det hand syndede / Tiende parten af en Epha Hvedemeel til Syndoffer: Men hand skal ingen Olie legge der paa / ey heller legge Røgelse der paa / thi det er et Syndoffer. 12 Oc hand skal bære det til Præsten / men Præsten skal tage sin haand fuld der af til hans amindelse / oc optende det paaa Alteret ofver HErrens Jldoffer / det er et Syndoffer. 13 Oc saa skal Præsten giøre Forligelse for hannem / for hans synd / som hand syndede mod en af disse / oc det skal forladis hannem : Oc det skal høre Præsten til / som Madoffer.
14 Oc HErren talde til Mose oc sagde : 15 Naar en Persoon forgriber sig ilde / oc synder af vanvittighed / mod HErrens hellige Ting / da skal hand bære sit Skyldoffer til HErren / en Væder / uden lyde / af Hiorden / som er en Sekel Sølf værd / efter Helligdommens Sekel / til Skyldoffer. 16 Der til skal hand gifve igien hvad hand syndede paa af det vjede / oc legge femte decien der af der til / oc skal gifve Præsten det : oc Præsten skal giøre Forligelse for hannem med Skyldofferets Væder / saa saaledis det hannem.
17 Oc naar en Persoon synder / oc giør imod noget af alle HErrens Bud som icke skulde skee / oc vidste det icke / hand hafver syndet / oc skal bære sin Misgierning. 18 Oc skal fræmbære en Væder / uden lyde / af Hiorden / som kand giøre fyldist for et skyldoffer til Præsten : oc Præsten skal giøre Forligelse for hannem for hans Vanvittighed / som hand var vanvittig ud af / oc vidste det icke / saa blifver et hannem forladit. 19 Det er Skyldofferet / hand var jo skyldig for HErren.

VI. Capitel.
OC HErren talde til Mose / oc sagde: 2 Naar en persoon synder oc forseer sig ilde imod HErren / ad hand siger sin Næste Ney / for det som hand antvordede hannem / eller det var faait hannem til tro er Hand / eller det som hand self hafver røfvit eller tagit fra sin Næste. 3 Eller hafver fundit noget som tabt var / oc siger Ney derfor / oc svær derfor med en falsk Eed / i noget af alle de ting / hvor udi et Menniske synder naar hand giør det. 4 Oc naar det skeer ad hand saa synder / oc blifver skyldig / da skal hand gifve det Rof igien / som hand hafver røfvit / eller den Tegt som hand hafver tagit / eller det antvordede / som hannem ofverantvordit var / eller det tabte / som hand hafver fundit: 5 Eller hvor ofver hand hafver giort den falske Eed / det skal hand gifve igien i sig self. oc legge den femte part der af der til / den som det tilhørde / skal hand gifve det paa sin Skyldoffers Dag : 6 Men sit Skydoffer skal hand bære for HErren / en Væder uden lyde af Hiorden / som kand actis ad være nock til et Skyldoffer til Præsten. 7 Oc Præsten skal giøre Forligelse for hannem for HErren / saa blifver det hannem forladit / i hvad som hand hafver giort / hvor ved hand er blefven skyldig.
8 Oc HErren talde til Mose / oc sagde : 9 Biud Aaron oc hans Sønner / oc sjg / Denne er Brændofferets Lov : Det er det som opstiger ofver det som brændis paa Alteret / den gandske Nat til om Morgenen / oc Alterets Jld skal være optændt der i. 10 Oc Præsten skal føre sig i sin linnede Kiortel / oc drage sit linnede nederklæde paa sit legeme : Oc hand skal opløfte Asken / naar Jlden hafver fortærit Brændofferet paa Alteret / oc legge den hos Alteret. 11 Oc (siden) skal hand føre sig af sine Klæder / oc føre sig i andre Klæder / oc bære Asken ud / uden for Leyren paa en reen sted. 12 Oc Jlden skal brænde paa Alteret der i / den skal icke udslyckis : Oc Præsten skal tænde Træ der paa jdelig hver Morgen / oc berede Brændofferet der ofven paa / oc optænde Tackofferets fedme der paa. 13 Jlden skal ævig brænde paa Alteret / (oc) skal icke udsluckis.
14 Oc denne er Madofferets Lov / som Aarons Sønner skulde ofre for HErren for Alteret. 15 Der skal een løfte sin haand fuld der af op af Madofferets Hvedemeel / oc af Olie der til / oc alt Røgelset / som er paa Madofferet / oc skal optænde det paa Alteret / til en sød luct / til en Jhukommelse for HErren. 16 Men Aaron oc hans Sønner skulle fortære det som ofver blifver / det skal ædis usuret / paa en hellig sted / i Forsamlnigens Pauluuns Forgaard skulle de æde det. 17 Det skal icke bagis med Suurdey / Jeg hafver gifvit dem det til deres deel af mine Jldoffere : Det er det Allerhelligste / som Syndoffer oc som Skyldoffer. 18 Alt Mandkiøn iblant Aarons Børn skal æde det : Det skal være en ævig Skick for eders Efterkommere af HErrens Jldoffere: Hver den som rører ved dem / skal vorde hellig.
19 Oc HErren talde til Moses / oc sagde: 20 Dette skal være det Offer som Aaron oc hans Sønner skulle offre HErren / paa den Dag som hand skal salvis: Tiene parten af en Epha Hvedemeel / som er et dagligt Madoffer / halfdeelen der af om Morgenen / oc halfdeelen der af om Aftenen. 21 Det skal redis i en Pande med Olie / du skalt bære det steegt fræm / oc saadant skalt du ofre baget i stycker / HErren til en sød Luct. 22 oc præsten som (blifver) salved i hans sted af hans Sønner / skal giøre det : Det er en ævig Skick for HErren / det skal opbrændis altsammen. 23 Thi alt en Præstis Madoffer skal aldeelis opbrændis / det skal icke ædis.
24 Oc HErren talde til Mose / oc sagde : 25 Tal til Aaron oc hans Sønner / oc sjg: Dette er Syndofferets Lov: Paa den sted som Brændofferet slactis paa / skal Syndofferet slactis for HErren / det er det Allerhelligste. 26 Præsten som helliger det / skal æde det / det skalæ ædis paa en hellig sted / i Forsamlingens Pauluuns Forgaard. 27 Alt det som rør ved Kiødet der af / skal vorde helligt : oc naar der stenckis af Blodet der af paa et Klæde / det som ofverstenckis der af / skalt du toe paa en hellig Sted. 28 Oc den Leergryde som det er i sødet udi / skal sønderslaais: Men er det sødet i en Kaabber gryde / da skal den skuris / oc skyllis med Vand. 29 Alt Mandkiøn iblant Præstene skulle æde det / Thi det er det Allerhelligste. 30 Men alt det Syndoffer / af hvis Blod der blifver baaret til Forsamlingens Pauluun / til en Forligelse i Helligdommen / det skal icke ædis / det skal opbrændis med Jlden.

VII. Capitel.
OC denne er Skyldofferets Lov / det er det Allerhelligste. 2 Paa den std som de skulle slacte Brændoffer / skulle de slacte Skyldoffer / oc een skal stencke Blodet der af paa Alteret trint omkring. 3 Oc all Fedmen der af skal mand ofre der af / Sterten oc Fedmen som skiuler Jndvollen : 4 Oc de to Nyre / oc Fedmen som er ofver dem / som er ofvenf or Slaggere / oc hand skal afrifve Hinden ofver Lefveren med Nyrene. 5 Oc Præsten skal optænde det paa Alteret til et Jldoffer for HErren / det er et Skyldoffer. 6 Alt Mandkiøn iblant Præstene skulle æde det / det skal ædis paa en hellig sted. det er det Allerhelligste. 7 Lige som Syndofferet er / saa skal oc Skyldofferet være / der er en Lov for dem / Det skal høre Præsten til / som giør Forligelse der ved. 8 Oc Præsten som ofrer nogen mand Brændoffer / den Præst skal behodle Skindet af samme Brændoffer / som hand hafver ofrit. 9 Oc alt Madoffer / som er baget i Oonen / oc alt som er beredt i Panden / eller paa Røst / det skal høre Præsten til / som det ofver / hand skal hafve det. 10 Oc alt madoffer / som er blandet med Olie elelr tørt / skal høre alle Aarons Børn til / den ene saa vel som den anden.
11 Oc denne er Tackofferets lov / som mand skal ofre for HErren. 12 Vil mand ofre det lofoffer / da skal mand ofre for Lofoffer / usurede Kager / blandede med Olie / oc usurede tynde Kager / ofverstrøgne med Olie / oc Hvedemeel bagede i pande / som er Kager blandede med Olie. 13 Med Kager af suret Brød skal mand giøre sit Offer / for sit tackoffers Lofoffer. 14 Oc mand skal ofre der af eet af alt Offeret / til en Opløftelse for HErren / oc det skal høre Præsten til / som stencker Tackofferets Blod. 15 Oc Kiødet af hans Tackoffers Lofoffer skal ædis paa Offers Dag / mand skal icke lade blifve der af til Morgen. 16 Oc om hans Offer er et Løfte eller et frjvilligt Offer / da skal det ædis den samme dag / hand fræmbære sit Offer / oc om anden Dagen / da skal det ædis som lefnis der af. 17 Men hvad der lefnis af Offerets Kiød / til den tredie Dag / det skal brændis med Jld. 18 Oc der som dog ædis af hans Tackoffers Kiød paa tredie Dag / da blifver hand icke behagelig som ofrede det / det skal icke regnis hannem (til gode:) Det skal være en Vederstyggelighed / Oc den Person hvilcken som æder der af / skal ære sin Misgierning. 19 Oc det Kiød som rører ved noget ureent / skal icke ædis / det skal opbrændis med Jld: Men hvad Kiødet ellers er anlangendis / paa hver den som reen er / æde Kiød. 20 Oc hvilcken Persoon som æder Kiødet af Tackofferet / som hør HErren til / oc dets ureenhed er paa det / da skal den persoon udryddis fra sit Folck. 21 Oc naar en persoon rører ved noget ureent / være sig ved ureent Menniske / eller ved ureent Diur / eller hvad som ellers er ureen Vederstyggelighed / oc æder af Tackofferets Kiød / som hør HErren til / da skal den Persoon udryddis af sit Folck.
22 Oc HErren talde til Mose / oc sagde : 23 Tal til Jsraels Børn / oc sig : J skulle ingen Fedme æde af Øxen / eller Lam / eller Geeder. 24 Men det feede af Aadzel / oc det feede af det som er refvit af vilde Diur / det maa være til allehonde Nytte / Men j skulle jo icke æde det. 25 Thi hver som æder det feede af Qveeg / af hvilcke mand skal giøre et Jldoffer for HErren / den Persoon som æder der af / skal udryddis fra sit Folck. 26 J skulle intet Blod æde i alle eders Bolige / hvercken af Fugle eller af Diur. 27 Hver Persoon som æder noget blod / den Person skal udryddis af sit Folck.
28 Oc HErren talde til Mose / oc sagde : 29 Tal til Jsraels Børn / oc sjg : Hvo som vil giøre sit Tackoffer for HErren / hand skal bære sit Offer fræm for HErren af sit Tackoffer / 30 Hans Hænder skulle fræmbære HErrens Jldoffer : Hand skal frembære Fedmen med Brystet / ja Brystet / ad hand kand røre det til en Rørelse for HErren. 31 Oc Præsten skal optænde Fedmen paa Alteret / oc Brystet skal høre Aaron oc hans Sønner til. 32 Oc J skulle give Præsten den høyre Bov til Opløftelse af eders Tackoffer. 33 Hvilcken af Aarons Sønner som ofver Blodet af Tackoffert oc det feede / hand skal hafve den høyre Bov til sin Dee. 34 Thi jeg hafver tagit Rørelsen Bryst / oc Opløftelsens Bov fra Jsraels Børn / af ders Tackoffer / oc hafver gifvit Præsten Aaron oc hans Sønner dem / til en ævig Skick af Jsraels Børn. 35 Denne er Aarons Salvelse / oc hans Sønners Salvelse / af HErrens Jldoffer / paa den Dag mand fræmføre dem til ad være HErrens Præste: 36 Saom HErren bød ad skulde gifvis dem paa den ag / der hand salvede dem / af Jsraels Børn / til en ævig Ræt / hos deres Efterkommere.
37 Oc denne er Loven / om Brændofferet / om Madofferet / oc om Syndofferet / oc om Skyldofferet / oc om Fyldofferet / oc om Tackofferet: 38 Som HErren befalede Mose paa Sinai Bierg / den Dag hand gaf hannem Befaling til Jsrael Børn / ad ofre HErren ders Offer i Sinai Ørcken.

VIII. Capitel.
OC HErren talde til Mose / oc sagde : 2 Tag Aaron oc hans Sønner med hannem / oc Klæderne / oc Salve olien / oc en Stuud til Syndoffer / oc to Vædre / oc en Kurf med usuret Brød. 3 Oc forsaml all Meenigheden til Forsamlingens Paluuns Dør. 4 Oc Mose giorde som HErren befalede hannem / oc Meenigheden blef forsamled til Forsamlingens Pauluuns Dør. 5 Oc Mose sagde til Meenigheden / Dette er det / som HErren hafver befalit ad giøre. 6 Oc Mose fremførde Aaron oc hans Sønner / oc tooede dem med Vand. 7 Oc førde hannem i Linkiortelen oc spente Beltet om hannem / oc førde hannem i Nederkiortelen / oc fick hannen Ljfkiortelen paa / oc spente Ljfkiortelens konstige Belste om hannem / oc omspente hannem der med. 8 Oc hengde Brystspannet paa hannem / Oc hand satte i Brystspannet de Urim oc de Thummim. 9 Oc sætte den stoore Præstehue paa hans Hofvit / oc sætte den Guldplade paa Huen / ofven paa hans Stierne / det er den hellige Krone / som HErren hafde befalit Mose. 10 Oc Mose tog Salve Olien / oc salvede Tabernackelen / oc alle de ting som der vare udi / oc vjede dem. 11 Oc stenckte der af paa Altert siu gange / oc salved Altert oc alt Redskab der til / oc Løvekarit med sin Food / ad vje dem. 12 Oc hand øste af Salve Olien paa Aarons Hofvet / oc salvede hannem / ad vje hannem. 13 Oc Mose lidde Aarons Sønner fræm / oc førde dem i Linkiortele / oc spendte Belte om dem / oc bant smaa høye Huer paa dem /  som HErren hafde befalit Mose.
14 Oc hand lod lede en Stuud fræm til Syndoffer / oc Aaron oc hans Sønner lagde deres ænder paa Studens Hofvet til Syndoffer. 15 Saa slactede mand (den/) oc Mose tog Blodet / oc strøg paa Alterens Horne trint omkring / med sin Finger / oc reensede Alateret : Oc hand udøste Blodet hos Alterets Food : Oc vjede det / ad giøre Forligelse for det. 16 Oc hand tog alt det feede som var ofver Jndvollen / oc Hinden ofver Lefveren / oc de to Nyrer oc deres Fedme / oc Mose optænde det paa Alteret. 17 Men Studen / oc dens Huud / oc dens Kiød / oc dens Møg / brænde hand med Jld / uden for Leyren / som HErren hafde befalit Mose.
18 Oc hand lidde en Væder fræm til Brændoffer / oc Aaron oc hans Sønner lagde deres Hænder paa Væderens Hofvet. 19 Saa slactede mand (den/) oc Mose stenckte Blodet ofver Alteret trint omkring : 20 Oc hug Væderen i sine stycker / oc Mose optænde Hofvedet / oc Styckerne oc Fedmen: 21 Oc toode Jndvollen oc Beenene med Vand : Oc Mose optænde (saa) den gandske Væder paa Alteret : Det var et Brændoffer til en sød Luct / det var et Jldoffer for HErren / som HErren hafde befalit Mose.
22 Oc hand lidde den anden Væder fræm / som var Fyldinges Væder / oc Aaron oc hans Sønner lagde ders Hænder paa Væderens Hofvet. 23 Saa slactede mand (den/) oc Mose tog af dens Blod / oc smurde paa Aarons Ørelep / co paa hans høyre Tommelfinger / oc paa hans Høyre Tommeltaa. 24 Oc hand lidde Aarons Sønner fræm / oc Mose smurde af Blodet paa deres høyre Øreleppe / oc paa ders høyre Tommelfingre / oc paa ders høyre Tommeltæer / oc Mose stenckte Blodet paa Alteret tring omkring. 25 Saa tog hand det fede oc Sterten / oc alt det fede som var ofver Jndvollen / oc Hinden ofver Lefveret / oc de to Nyre oc deres Fedme / oc den høyre Bov. 26 Oc af de usurede Brøds Kurf / som var for HErren / tog hand en usuret Kage / oc en Kage af det Brød / som var meget med Olie / oc en tynd Kage / oc lagde det paa det Fede / oc paa den høyre Bov. 27 Oc det altsammen lgade hand i Aarons Hænder oc i Aarons Sønners Hænder / oc rørde dem til Rørelsen for HErren. 28 Saa tog Mose dem igien af ders Hænder / oc optænde paa Alteret / ofven paa Brændofferet: Thi de ere Fyldoffer til en sød Luct / det er et Jldoffer for HErren. 29 Oc Mose tog Brystet / oc rørde en Rørelse for HErren af Fyldofferets Væder : Det fick Mose til sin deel / som HErren hafde befalit Mose.
30 Oc Msoe tog en Salve Olien / oc af Blodet som var paa Alteret / oc stenckte paa Aaron / paa hans Klæder / oc paa hans Sønner oc paa hans Sønners Klæder med hannem: 31 Oc vjede saa Aaron / hans Klæder / oc hans Sønner / oc hans Sønners klæder med hannem. Mose sagde til Aaron oc til hans Sønner / Kaager Kiødet for Forsamlingens Pauluuns Dør / oc j skulle æde det der / oc Brødet som er i Fyldofferets Kurf / som jeg hafver befalit / oc sagt / Ad Aron oc hans Sønner skulle æde det. 32 Men hvad der lefnis af Kiødet oc af Brødet / det skulle J opbrænde med Jld. 33 Oc fra Forsamlngens Pauluuns Dør skulle J icke udgaa i siu Dage / indtil den Dag eders Fyldoffers Dage ere fuldkomne: Thi mand skal fylde eders Haand i siu Dage. 34 Som mand hafver giort paa denne Dag / saa befalede HErren ad giøre / ad giøre Forligelse for eder. 35 Oc for Forsamlingens Pauluuns Dør skulle J blifve Dag oc Nat i siu Dage / oc tage vare paa HErrens Varetect / ad J skulle icke døe : Thi saa er det mig befalit. 36 Ac Aaron oc hans Sønner giorde alt det som HErren hafde befalit ved Mose.

IX. Capitel.
OC det skeede / paa den ottende Dag kalde Mose ad Aaron oc ad hans Sønner / oc ad de Ældste af Jsrael. 2 Oc sagde til Aaron / Tag dig en Kalf til Syndoffer / oc en Væder til Brændoffer / (begge) uden lyde / oc led (dem) for HErren. 3 Oc tal med Jsraels Børn / oc sjg : Tager en Geede buck til Syndoffer / oc en Kalf oc et Lam / Aars gamle / uden lyde / til Brændoffer. 4 Oc en Oxe oc en Væder til Tackoffer / oad vi kunde ofre for HErren / oc et Madoffer / blandet med Olie: Thi HErren er i Dag seet for eder. 5 Oc de hente det som Mose hafde befalit / til Forsamlingens Pauluun / oc all Menigheden gick fræm / oc stod for HErren. 6 Da sagde Mose / Dette er det / som HErren hafver befalit ad J skulle giøre / saa skal HErrens Herlighed aabenbaris for eder.
7 Oc Mose sagde til Aaron / Gack fræm til Ateret / oc giør dit syndoffer / oc dit Brændoffer / oc giør en Forligelse for dig oc for Folcket / oc giør siden Folckets offer / oc giør ocsaa en Forligelse for dem / som HErren hafver befalit. 8 Oc Aaron gick til Alteret / oc slactede Syndofferets Kalf som hand hafde. 9 Oc Aarons Sønner bare Blodet til hannem / oc hand dybte sin Finger i Blodet / oc strøg paa Alterets horne / oc udøste Blodet ved Alterets Food. 10 Men det fede oc Nyrene / oc Hinden af Lefveren til Syndoffer / optænde hand paa Alteret / som HErren befalede Mose. 11 Oc Kiødet oc Skindet brænde hand med Jld / uden for Leyren. 12 Siden slactede hand Brændofferet / oc Aaons Sønner baare Blodet til hannem / oc hand stenckte det paa Alteret tring omring. 13  Oc de racte hannem Brændofferet i sine stycker / oc Hofvedet / oc hand optænde det paa Alteret. 14 Oc hand toode Jndvollen oc Beene / oc optænde det ofven paa Brændofferet / paa Altert.
15 Siden baar hand Folcket offer fræm / oc tog Syndofferets Geestebuck / som Folcket hafde / oc slactede den / oc giorde et Syndoffer der af / som tilforn. 16 Oc hand baar Brændofferet fræm / oc giorde der ved som Skick var. 17 Oc hand baar Madofferet fræm / oc tog sin haand fuld der af / oc optænde det paa Altert / foruden Morgenens Brændoffer. 18 Siden slactede hand oxen oc Væderen til Folckets Tackoffer / oc Aarons Sønner racte Blodet til hannem / oc hand stenckte det paa Alteret trint omring. 19 Men det feede af Oxen / oc af Væderen / Sterten / oc (det feede) som skiuler (Jndvollen) oc Nyrene / oc Hinden ofver Lefveren : 20 Alt det feede lagde de paa Brystene / oc hand optænde det feede paa Altert. 21 Men Brystene / oc den høyre Bov / rørde Aaron til Rørelse for HErren / lige som HErren hafde befalit Mose. 22 Oc Aaron opløfte sine Hænder til Folcket / oc velsignede dem / oc gick saa ned der hand hafde giort Syndofferet / oc Brændofferet / oc Tackoffer. 23 Oc Mose oc Aaron ginge til Forsamlingens Pauluun / oc der de ginge du / da velsignede de Folcket : Oc der aabenbaredis HErrens Herlighed for alt Folcket. 24 Oc Jlden kom ud fra HErrens Ansict / oc fortærede paa Alteret Brændofferet oc det feede : Oc alt Folcket saa det / oc de frydede sig / oc fulde ned paa deres Ansicte.

X. Capitel.
OC Aarons Sønner / Nadab oc Abihu / toge hver sit Røgelse kar / oc lagde Jld der udi / oc lagde Røgelse der paa / oc baare saa fremmed Jld for HErren / hvilcket hand hafde icke befalit dem. 2 Da foor der en Jld ud fra HErrens Ansict / oc fortærede dem / ad de døde for HErren. 3 Da sagde Mose til Aaron : Dette er det / som HErren hafver talit / oc sagdt : Jeg skal helliggiøris i dem / som komme til mig / oc jeg skal blifve herlig for alle Folck: Oc Aaron tagde stille. 4 Men Mose kaldede ad Misael oc ad Elzaphan / Usiel Aarons Fader Broders Sønner / oc sagde til dem / Gaar fræm / bærer eder Brødre af Helligdommen bort uden for Leyren. 5 Oc de ginge fræm / oc baare dem i deres Linkiortle hen uden for Leyyren / for Mose hafde sagt. 6 Da sagde Mose til Aaron / oc til Elezar oc til Jthamar hans Sønner / J skulle icke blotte eders Hofvet / ey heller rifve eders Klæder sønder / ad J skulle icke døe / oc ad der skal icke komme vrede ofver alle Menigheden : Lader eders Brødre af alt Jsraels Huus græde ofver denne Brynde  som HErren haver optendt. 7 Men J skulle icke gaae ud af Forsamlingens Pauluuns Dør / ad J icke / maa skee / skulle døe : thi HErrens Salve Olie er paa eder: Oc de giorde / som Mose sagde.
8 Men HErren talde til Aaron / oc sagde : 9 Du oc dine Sønner med dig / skulle icke dricke Vjn / eller nogen sterck Drick / naar J gaae ind i Forsamlingens Pauluun / paa det J skulle icke døe : Det skal være ævig Skick for eders Efterkommere. 10 Paa det J kunde giøre skilsmisse imedlem det Hellige oc vanhellige / oc imedlem ureent oc reent : 11 Oc ad j kunde lære Jsraels Børn alle de Skicke / som HErren hafver sagt til eder ved Mose.
12 Oc Mose talde til Aaron / oc til Eleazer oc til Jthamar hans Sønner / som vare ofverblefne : Tager det Madoffer som er lefnit af HErrens Jldoffer / oc æder det usuret hos Altert : Thi det er det Allerhelligste. 13 Men J skulle æde det paa en hellig Sted / thi det er din Rettighed / oc dine Sønners rettighed / af HErrens Jldoffer : Thi saa er mig befalit. 14 Men rørebrystet / oc opløfte Boven / skulle J æde paa en reen Sted / du oc dine Sønner oc dine Døttre med dig: Thi dig oc dine Børn er saadan rettighed gifven af Jsraels Børns Tackoffer. 15 Opløfte Boven oc Rørebrystet ofver Fedmens Jldoffer skulle de frembære / ad røre en Røgelse fo HErren : oc det skal være dig oc dine Børn dig / en ævig Rettighed / som HErren hafver befalit.
16 Oc Mose lete flittig efter Syndofferets Buck / oc see / den var opbrænt / oc hand blev veed ofver Eleazer oc ofver Jthamar Aarons Sønner / som vare ofverblefne / oc sagde . 17 Hvi hafve J icke ædit Syndofferet paa den hellige Sted? Thi det er det Allerhelligste / oc hand hafver gifvit eder det / ad J skulle bære Mennighedens Synder / ad giøre Forligelse for dem for HErren. 18 See / dens blod er icke kommet hen ind iHelligdomme / J skulde jo hafve ædit dem i Helligdommen / som jeg hafver befalit. 19 Men Aaron sagde til Mose / See / i dag hafve de ofvrit deres Syndoffer oc deres Brændoffer vor HErren / oc det er vederfarit mig lige saa / oc skulde jeg æde Syndofferet i Dag / skulde det behagis fo HErrens Øyen? 20 Der Mose det h ørde / da siuntis h annem det got ad være.

XI. Capitel.
OC HErren talde til Mose de til Aaron / oc sagde til dem: 2 Taler til Jsraels Børn / oc siger / Disse ere de Diur som J skulle æde iblant alt Qveg paa Jorden. 3 Alt det som er tvekløft / oc skiller Kløfvene / som tygger drøf iblant Qveeg / det skulle J æde. 4 Men dette skulle J icke æde af dem som tygger drøf / oc af dem som ere tvekløftet / (som) Kameelen / thi den tygger Drøf / oc skiller icke Kløfven / den er eder ureen. 5 Oc Caninen / thi den tygger vel Drøf / men skiller icke Klofvene ad / den er eder ureen. 6 Oc Haren / thi den tygger drøf / men den skiller icke Kløfvene ad / den er eder ureen. 7 Oc Svinet / thi den er tvekløfvit / oc adskiller Klæfvene / men det tygger icke Drøf / det er eder ureent. 8 J skulle icke æde af deres Kiød / oc ey heller røre ved deres Aadzel : De ere Ureene.
9 Dette skulle J æde af alt det som er i Vandet : At det so hafver finde oc Skæll i Vandet / i Hafvet oc i Bæcke / dem skulle J æde. 10 Men alt det som hafver icke Finde oc Skæll i Hafvet oc i Bæcke / af alt det som sig rører i Vandet / oc alt det som lefver i Vandet / det skal være eder en vederstyggelighed / 11 Ja de skulle være eder en vederstyggelighed : Saa ad J skulle icke æde af deres Kiød / oc j skulle skye deres Adzel. 12 (Thi) alt det som icke hafver Fiende oc Skæll i Vandet / det skal være eder en Vederstyggelighed.
13 Oc disse skulle J sky iblant Fuglene / de skulle icke ædis / de skulle være end Vederstyggelighed. Ørnen / oc Høgen / oc Strandørnen / 14 Oc Glenten / oc Skaden med sit slaug. 15 Alle Rafne med deres slaug / 16 Oc Struzugen / oc Natuglen / oc Maagen / oc Spurhøgen med sit slaug. 17 Oc Falcken / oc Dyken / oc ornuglen. 18 Oc Vjben / oc Rørdrummen / oc Pelicanen. 19 Oc Storcken / Heyren med sig slaug / oc Urhanen / oc Aftenbacken. 20 Alt det som rør sig iblant Fuglene som gaar paa fire Fødder / det skal være eder vederstyggeligt. 21 Dog skulle J æde det af Fugle / som røre sig / oc gaa paa fire Fødder / som hafver lange Been ofver Fødderne / ad hoppe paa Jorden med den. 22 Af dem maa J æde disse / som er / Græslpppen med sit slaug / oc Saleam med sit slaug / oc Hargol met sit slaug / oc Hagab med sit slaug. 23 Men alt det som ellers hafver fire Fødder iblant Fuglene / det skal være eder vederstyggeligt / 24 Oc med dem kunde J besmitte eder. Hver som rør ved deres Adzel / hand skal være ureen til Aften. 25 Oc hvo som bær (noget) af ders Adzel / hand skal too sine Klæder / oc blifve ureen til Aften.
26 Alt Qveg som er tvekløfted / som dog icke skiller Kløfven ad / oc ey heller tygger Drøf / de skulle være der ureene : hvo som rører ved dem / hand skal være ureen. 27 Oc alle de som gaae paa fire Laller iblant de Diur som gaae paa fire Fødder / skulle være eder ureene : Hvo som rører ved deres Adzel / hand skal være ureen til Aften. 28 Oc hvo som bær deres Aadzel / hand skal too sine klæder / oc være ureen til Aften : De ere eder ureene. 
29 Oc det skal være der ureent iblant de krybende (diur) som krybe paa Jorden / Væslen / oc Musen / oc Padden med sit slaug. 30 Oc Pindsvin / oc Øglen / oc Molckorm / oc Snegel / oc Muldvarpe. 31 De ere eder ureene iblant alt det som kryber : Hvo som rører ved dem / naar de ere døde / hand skal være ureen til Aften. 32 Oc alt det som noget af dem falder paa naar de ere døde / det blifver ureent : Hvad heller det er Trækar / eller klæder / eller Skind / eller Sæck / alt saadant Boskab / som mand giør noget med / skal leggis i Vand / oc er ureent til Aftenen / oc skal reensis. 33 Om nogen af dem falder i noget Leerkar / da blifver det alt ureent som er i det / oc j skulle sønderslaa det. 34 Kommer saadant Vand paa nogen Mad / som mand æder / da er den ureen / oc all den Drick som mand dricker af allehonde saadanne Kar / er ureen. 25 Oc alt det som er noget af ders Aadzel falder paa / bliver ureent : (Være sig enten) Oen eller Kædel: Da skal mand bryde det sønder / de ere ureene / oc skulle være eder ureene. 36 Dog skal Kilde oc Brænd / som Vand sanckis udi / være reen : Men hvo som rører ders Aadzel / hand skal være ureen. 37 Oc om (noget) af ders Aadzel falder paa nogen Sæd / som er saaet / (eller) skal saais / da bliver det dog reent. 38 Men er der ladit Vand ofver Sæd / oc der falder (siden) noget af ders Aadzel paa / da er den eder ureen.
39 Oc naar der er døet (noget) af Qveg / som er gifvit eder ad æde / hvo som rører ved Aadselet der af / skal være ureen til Aften. 40 Oc hvo som æder af Aadzel der af / skal too sine Klæder / oc blifve ureen til Aftenen : Oc hvo der bær Aadzelet der af / skal to sine Klæder / oc vær ureen til Aftenen.
41 Oc alt det krybendis som kryber paa Jorden / skal være vederstyggeligt / skal icke ædis. 42 Alt det som gaar paa Bug / oc alt det som gaar paa Fire eller flere Fødder / iblant alt krybendis som kryber paa Jorden / dem skulle J icke æde: Thi de ere en vederstyggelighed. 43 Giører icke eders Siele vederstyggelige paa alt krybendis som kryber fræm / oc giører eder icke ureene paa dem / ad j blifve ureene ved dem.
44 Thi jeg er HErren eders Gud oc J skulle helliggiøre eder / oc vorde hellige / thi jeg er hellig : Oc J skulle icke giøre eders Siele ureene / paa noget krybende (Diur) som slæber sig fræm paa Jorden. 45 Thi jeg er HErren / som udførde der af Ægypti Land / ad jeg skal være ders Gud / derfor skulle j vorde hellige / thi jeg er hellig. 46 Denne er Loven om Qveg oc Fugle / oc allehonde lefvende Diur som svemme i Vandet / oc allehonde lefvende Diur / som krybe paa Jorden. 47 Ad J kunde giøre forskiel imedlem som er ureent oc reent / oc imedlem det Diur som ædis / oc det Diur som skal icke ædis.

XII. Capitel.
OC HErren talde til Mose / oc sagde : Til til Jsraels Børn / oc sig : Naar en Qvinde undfanger ved Sæd / oc føder en Søn / da skal hun være ureenn i siu Dage / saa længe hun lider sin fraskillelsis Svaghed / skal hun være ureen. 3 Oc paa den ottende Dag skal hans Forhunds Kiød omskæris. 4 Oc hun skal blifve (hiemme) i tre oc tredive Dage i hendis renselsis Blod : Hun skal icke røre ved noget helligt / oc icke komme til Helligdommen / før end hendis Reenselsis Dage ere fuldkomne.
5 Men føder hun en Pige / skal hun være ureen to Uger / efter hendis fraskillelse : Oc hun skal blifve hiemme i sex oc tresinds tive Dage i hendis Reenselsis Blod.
6 Oc naar hendis Reenselsis Dage ere fuldkomne / efter en Søn eller efter en Daatter / skal hun fræmlede et Aar gammelt Lam til Brændoffer / oc en Due unge / eller en Turtel due / til Syndoffer / til Forsamlingens Pauluuns Dør til Præsten. 7 Oc hand skal ofre det for HErren / oc giøre forligelse for hende / saa blifver hun reen af sin Blodgang: Det er Loven om hende / som føder en Dreng eller Pige. 8 Men formaar hun icke ad tage et Lam / da tage sig to Turtel duer eller to Due unger / een til Brændoffer / oc een til Syndoffer : Saa skal Præsten giøre Forligelse for hende / oc hun skal reensis.

XIII. Capitel.
OC HErren talde til Mose oc til Aaron / oc sagde : 2 Naar der er paa nogetn Menniskis Kiød en hævelse eller Skab / ell erhvad Plæt / oc det er paa hans Kiøds Hud / lige som det vilde blifve spedalskt : Da skal hand ledis til Aaron Præsten / eller til een af hans Sønner iblant Præstene. 3 Oc naar Præsten seer Tegn paa Kjødsens huud / ad Haaret blifver hvit der af / oc ad det er dybere til at see paa den sted / end (den anden) Huud paa hans Kiød / da er det spedalsk Siuge : Der for skal Præsten besee hannem / oc dømme hannem ureeen. 4 Men er der nogen hvid Plæt paa hans Kiøds huud / oc er dog icke dybere til ad see / end den (anden) huud / oc Haaret der paa er icke blefvit hvit : da skal Præstn lucke den Siuge inde i siu Dage. 5 Oc Præsten skal besee hennem paa den sivende Dag / oc see / om Siugen blifver ved som det før siuntis / oc Siugen hafver icke vjdere udgifvit sig paa huuden: 6 Da skal Præsten atter indlucke hannem i siu Dage. Oc naar Præsten da beseer hannem paa den siuende Dag anden gang / oc see / Tegnet er forsvundet / oc Tegnet hafver icke vjdere udgifvit sig paa huden: Da skal Præsten dømme hannem reen / det var Skab / oc hand skal too sine Klæder / saa er hand reen. 7 Men naar den Skab udgifver sig flux vjdere i Huuden / siden hand var beseet af Præsten / oc dømt reen / oc blifver nu anden gang beseet af Præsten: 8 Oc Præsten seer det / oc see Skabben hafver udgifvit sig vjdere i huuden: Da skal Præsten dømme hannem ureen / det er Spedalsk. 9 Om noget Spedalsk Tegn blifver paa Meenisken / da skal han ledis til Præsten. 10 Oc Præsten skal see det / oc see / der er en hvid hævelse paa Huden / oc hafver giort Haaret hvit / oc enddog der er karskt Kiød i hævelsen: 11 Da er det en gammel Spedalsk i huuden paa hans Kiød : oc Præsten skal dømme hannem ureen / oc icke lucke hannem inde / thi hand er ureen. 12 Men om Spedalsken blomstris flux i huuden / oc Spedalsken skiuler den gandske huud / fra hans Hovet oc til hans Fødder / alt det som Præsten kan see for Øyne: 13 Oc Præstenskal see det / oc see / Spedalsken hafver skiult alt hans Kiød / da skal hand dømme den Siuge reen / hand er gandske blefven hvid / hand er reen. 14 Paa hvilcken Dag der ses karskt Kiød paa hannem / da bliver hand ureen. 15 Oc Præsten skal see det karske Kiød / oc dømme hannem ureen / det karske Kiød er ureent / det er spedalskt. 16 Eller om det karske Kiød bliver omvendt / oc forvendt til hvit : Da skal hand kiomme til Præsten: 17 Oc Præsten skal see hannem / oc see / Tegnet er forvandlit til hvit / da skal Præsten dømme Tegnet ad være reent / ad hand er reen.
18 Oc bliver der nogen Bulde paa nogens Kiøds huud / oc Kiødet lægis : 19 Oc der vorder en hvid hævelse paa sammme Buldis sted / eller en hvid skinnendis Plæt / som er rødactig / da skal hand beseis af Præsten. 20 Oc Præsten skal see det / oc see / det er dybere til siune / end den (anden) huud / oc Haaret der paa er blefvit hvit / Da skal Præsten dømme hannem ureen: Det er et Tegn til Spedalsk den er oprunden i Bulden. 21 Men seer Præsten den / oc see / der er icke hvit Haar paa / oc det er icke dybere / end den (anden) huud / oc er meget ukiendeligt : Da skal Præsten lucke hannem inde i siu Dage. 22 Men udgifver det sig flux vjdere i huuden / da skal hand dømme hannem ureen / thi det er Siugen. 23 Men blifver det hvider ved i steden derfor / oc udgifver sig icke vjder / da er det arit af en Bulde : oc Præsten skal dømme hannem reen.
24 Eller Naar nogen brænder sig ved Jld paa sin huud paa kiødet / oc den brænde sted som er heelet / er skinnendis hvid / oc rødactig / eller hvid: 25 Da skal Præsten besee den / oc see / er det hvide Haar blefvet skinnendis / oc steden er dybere til ad see / end den (anden) Huud / Da er det spedalsk / der hafver blomstrit udi det brænde : oc Præsten skal dømme hannem ureen / det er Spedalsk Tegn. 26 Men ser Præsten den / oc see / det hvide Haar skinner icke / oc steden er icke dybere end den (anden) Huud / oc er noget ukiendelig: Da skal Præsten lucke hannem ind i siu Dage. 27 Oc Præsten skal besee hannem paa den sivende dag / hafver det da fast vjdere udgifvit sig paa huuden: Da skal Præsten dømme hannnem ureen / det er Spedalsk Tegn. 28 Men blifver det skinnendis hvis i steden derfor / oc icke vjdere udgifver sig paa huuden / oc er noget ukiendelig / da er det hævelse af det brænde : Oc Præsten skal dømme hannem reen / thi det er et Ar af det brænde.
29 Blifver der Tegn paa nogen Mand eller Qvinde / paa Hofvedet eller i Skegget: 30 Da skal Præsten besee Tegnet / oc see / er den sted dybere end den (anden) huud til ad see / oc Haaret paa samme sted er guult oc tynt: Da skal Præsten dømme hannem ureen / det er en soort Skab / det er Spedalsk paa Hofvedet eller i Skegget. 31 Men seer Præsten det soorte Skabs Tegn  oc see  / det er icke dybere til siune end huuden / oc der er icke soort Haar paa: Da skal Præsten lucke den / som hafver den soorte Skabs Tegn / ind i siu Dage. 32 Oc naar Præsten beseer den som hafver Tegnet paa den sivende Dag / oc see / den soorte Skab hafver ciek udgifvit sig meere / oc deer er icke guult Haar paa / oc den soorte Skab er icke dybere end den anden Huud: 33 Da skal hand rage sig / dog ad han icke rager den soorte Skab: Oc Præsten skal lucke atter den Skabbede inde i Siu Dage. 34 Oc naar Præsen beseer den soorte Skab paa den sivende Dag / oc see / Skabben hafver icke vjdere udgifvit sig i huuden / oc ad det er icke dybere til ad see end den anden Huud : Da skal Præsten sige hannem reen / oc hand skal toe sine Klæder / oc vorde reen. 35 Men om den soorte Skab udgifver sig flux paa huuden : siden hand er dømt reen / 36 Da skal Præsten besee hannem / oc see Yafver den soorte Skab udgifvit sig meere paa huuden: Da skal Præsten icke (meere) søge efter  guult Haar / hand er ureen. 37 Men staar den soorte Skab stille til ad see / oc der er sort Haar opvoxet paa / da er den sorte Skab lægt / hand er reen: Oc Præsten skal sige hannem reen. 38 Naar en Mand eller Qvinde hafver skinnende Plætte / som ere hvide skinnende paa deres Kiøds huud: 39 Da skal præsten besee det / oc see / ere der skinnende Plætter paa ders Kiøds Huus / noget ukiendelige / det er en skinnende Plæt / som blomstrer paa huuden / den er reen. 40 Naar Haaret falde af nogen Mand Hæfvet / hand er skalled / hand er reen. 41 Oc om Haaret falder hannem for af Hofvedet / hand er flenskalded / hand er reen. 42 Men er der paa det skaldede / eller flenskaldede / et hvit Tegn / rødactigt / da er det Spedalsk som er oprunden paa det skaldede der paa / eller paa det flenskaldede der paa. 43 Oc Præsten skal besee hannem / oc see / er der en hvid hævelse til Tegn / som er rødactigt paa det skaldede der paa / som spedalsk til ad see paa Kiød huud: 44 Da er den Mand Spedalsk / hand er ureen. Præsten skal visseligen sige til hannem ureen / has tegn er paa hans Hofved.
45 Oc den Spedalske som er Tegn paa / hans Klæder skulle være udrefne / oc hans Hofvet bart / oc skal skiule Ofvermunden / oc hand skal raabe: Vreeden / Vreeden. 46 Oc saa længe som det Tegn er paa hannem / skal hand være ureen / hand er ureen / hand skal boo alleene / hans Bolig skal være uden for Leyren.
47 Er der noget Spedalsk Tegn paa noget Klæde / hvad heller det er uldet Klæde / eller linnet Klæde: 48 Eller paa Traaden / eller paa det som er islaget / hvad heller det er linnet eller uldet: Eller paa Skind / eller paa alt det som er giort af Skind: 49 Oc om Tegnet er grønt eller rødactigt / paa Klædet eller paa Skindet / eller paa Traaden / eller paa Jsletten / eller paa nogen ting som er giort af Skind / det er Spedalskt Tegn: Oc det skal beseis af Præsten. 50 Oc naar Prsten seer Tegnet / da skal hand lucke det inde som hafver Tegnet / i siu dage. 51 Oc naar hand seer Tegnet paa den sivende Dag / ad Tegnet hafver udgifvit sig vjdere paa Klædet / eller paa Traaden /eller paa Jsletten / eller paa Skindet / Paa alt det som er giort af Skind / Da er det en indædet spedalskis Tegn / det er ureent. 52 Oc mand skal brænde Klædet / eller Traaden / eller Jsletten / være sig paa uldet eller paa linnnet / eller hvad Gierning det er af Skind / paa hvilcket Tegnet er : thi det er en indædendis Spedalsk / det skal opbærndis med Jld. 53 Men ser Præsten det / oc see / Tegnet hafver icke udgifvit sig vjdere paa Klædet / eller paa Traaden / eller udi Jsletten / eller paa allehonde som giøris af Skind : 54 Da skal Præsten befale / ad de skulle toe det som Tegnet er paa / oc lucke det inde atter i siu Dage. 55 Seer da Præsten / efter ad Tegnet er toit / ad Tegnet er icke forvandlit for hans Øyen / oc Tegnet hafver icke vjdere udgifvit sig / Da er det ureent / du skalt brænde det med Jld : Det er det som indæder sig paa den rette side der paa / eller paa den vrange side der paa. 56 Men naar Præsten seer det / oc see / Tegnet er noget ukiendeligt / efter det er toit / da skal hand rifve det af Klædet / eller af Skindet / eller af Traade / elle af Jsletten. 57 Men siunis det ydermeere paa Klædet / eller paa allehonde som er iort af SKind / da giver den sig ud igien / du skalt brændet med Jld som Tegnet er paa. 58 Men er det Kæde / eller Traad / eller Jslet / eller allehonde som er giort af Skind / som du skalt toe / oc Tegnet gaar der af / da skal det tois anden gang / oc vorde reen. 59 Denne er Loven om Spedalsk Tegn / paa uldet Klæde / eller Lindklæder / eller Traad / eller Jslet / eller allehonde som er giort af Skind / til ad sige det reent eller sige det ureent.

XIV. Capitel.
OC HErren talde til Mose / oc sagde : 2 Denne er Loven om den Spedalske / paa sin Reenselsis Dag : Ad hand skal ledis til Præsten. 3 Oc Præsten skal gaa hen ud / uden for Leyren / oc Præsten skal besee det / oc see / det spedalske Tegn er lægt paa den Spedalske. 4 Oc Præsten skal befale / ad een tager for den som reenser sig / to lefvende Spurre / som ere reene / oc Ceder Træ / oc Rosenfarvit Uld oc Jsop. 5 Oc Præsten skal befale / ad een slacter den eene Spurre ofver et Lerkar ofver rindnde Vand. 6 Oc Hand skal tage den lefvende Spurre / oc Ceder Træet / oc Rosenfarfvet Uld oc Jsopen / oc dyppe det / oc den lefvende Spurre / i den slactede Spuris Blod / ofver rindende Vand: 7 Oc hand skal skencke ofver den som reenser sig af Spedalske / siu gange / oc reense hannem / oc slaa den lefvende Spurre løs i Marcken. 8 Men den som reensis / skal too sine Klæder / oc rage alt sit Haar af / oc bade sig i Vand / oc reense sig / oc siden maa hand gaa i Leyren / dog skal hand boo uden for sit Pauluun i siu Dage. 9 Oc det skal skee / den sivende Dag skal hand rage alt sit Haar / sit Hofvet / oc sit Skeg / oc sine Øyenbryne / oc alt hans Haar skal hand afrage / oc hand skal too sine Kæder / oc bade sit Legeme i Vand : Oc reense sig. 10 Oc paa den ottende Dag skal hand tage to Lam uden lyde / oc et Aars gammelt Faar uden lyde / oc tre tiende Parter Hvedemeel til Madoffer / blandet med Olie / oc en Log Olie. 11 Saa skal Præsten som reenser / sticke den Mand der reensis / oc disse Ting / for HErren / for Forsamlings Pauluuns Dør. 12 Oc Præsten skal tage det eene Lam / oc ofre det til et Skyldoffer / oc den Log Olie / oc røre det til en Rørelse for HErren. 13 Oc hand skal slacte Lammet / paa den sted som mand slacter Syndoffer oc Brændoffer paa / paa den hellige Sted : Thi lige som Syndofferet hør Pærsten til / saa giør oc Skyldofferet / det er det Allerhelligste. 14 Oc Præsten skal tage af Skyldofferets Blod / oc Præsten skal stryge paa hans høyre Ørelep som reensis / oc paa hans høyre Tommeltaa. 15 Oc Præsten skal tage af den Log Olie / oc lade i sin venstre Haand : 16 Oc Præsten skal dyppe sin høyre Finger i Olien / som er i hans venstre Haand / oc stencke af Olien med sin Finger / siu gange for HErren. 17 Men af den Olie som er til ofvers i hans Haand / skal Præsten stryge paa hans høyre Ørelep som reensis / oc paa hans høyre Tommelfinger / oc paa hans høyre tommeltaa / ofven paa Skyldofferets Blod. 18 Men det som er blefvit igien af Olien som er i Præsten Haand / skal hand lade paa hans Hofvet som reensis / oc Præsten skal giøre Forligelse for hannem for HErren. 19 Oc Præsten skal giøre Syndofferet / oc giøre Forligelse for hannem / som reensis af sin ureenhed / oc siden skal hand slacte Brændofferet / 20 Oc Præsten skal ofre Brøndofferet oc Madofferet paa Alteret / Oc Præsten skal giøre forligelse for hannem / oc hand skal vorde reen. 21 Men er hand fattig / oc kand icke formaa saa meget / Da skal hand tage eet Lam til et Skyldoffer til Rørelsen / ad giøre forligelse for hannem / oc en tiene Part Hvedemeel blandet med Olie til Madoffer / oc en Log Olie. 22 Oc to Turtel duer / eller to Due unger / som hand kan formaa / oc den eene skal være et Syndoffer / oc den anden et Brændoffer.23 Oc hand skal bære dem fræm paa sin Reenselsis ottende Dag til Præsten / til Forsamlingens Pauluuns Dør for Herrn. 24 Oc Præsten skal tage Lammet til Skyldofferet / oc den Log Olie / oc Præsten skal røre dem til en Rørelse for HErren. 25 Oc slacte Lammet til Skyldoffer / oc Præsten skal tage af Skyldofferets Blod / oc smøre paa hans høyre Ørelep som reensis / oc paa hans høyre Tommelfinger / oc paa hans høyre Tommeltaaa. 26 Oc Præsten skal lade af Olien i sin venstre Haand: 27 Oc Præsten skal stencke med sin Høyre Finger af Olien som er i hans venstree Haand / siu gange for HErren. 28 Men Præsten skal stryge af Olien som er (igien) i hans Haand / paa hans høyre Ørelep som reensis / paa hans høyre Tommelfinger / oc paa hans høyre Tommeltaa / ofver Skyldofferets Blods sted. 29 Men hvad som er igien af Olien som er i Præstens Haand / det skal hand lade paa hans Hofvet som reensis / ad giøre Forligelse for hannem for HErren. 30 Oc hand skal ofre een af de Turtelduer eller Due unger / af det h and kunde formaa: 31 Ja den hand kunde formaa / een til syndoffer / oc een til Brændoffer / med Madofferet : oc Præsten skal giøre forligelse for den som reensis for HErren. 32 Denne er Loven for den som spedalsk Tegn er paa / som icke kan formaa (meget) til hans reenselse.
33 Oc HErren talde til Mose oc til Aaron / oc sagde : 34 Naar J komme ind i Canaans Land / hvilcket jeg vil gifve eder til Eyedom / oc jeg sender Spedalsk Tegn ind inoget Huus / udi eders Eyedommis Land. 35 Da skal den komme som Huuse hør til / oc gifve Præsten tlkiende / oc sige : Mig siunis ad der er som Spedalsk Tegn i Huuset. 36 Da skal præste befale / ad de skulle feye Huuset /før end Præsten gaar der ind / ad besee Tegnet /  de skal icke blifve altsammen ureet som er i Huset : Siden skal Præsten gaa hen ind / ad besee Huset. 37 Oc Hand skal see tegnet / oc see / der er Tegn paa Veggene i Huset / soorte / grønactige eller rødactige Platte / saa add de ere dybere til siune / end Veggen (er ellers:) 38 Da skal Præsten gaa ud af Huuset for Dørren paa Huuset / oc lucke Huset til i siu Dage. 39 Oc naar Præsten kommer igien paa den sivende Dag oc seer / oc see / ad Tegnet hafver udgifvit sig paa Veggene i Huset: 40 Da skal  Præsten befale / ad de bryde Steene ud / som Tegnet er paa / oc kaste dem uden for Staden / paa en ureen Sted. 41 Saa skal mand skabe huuset inden til trint omrking / oc de skulle kaste Støfven / som de afskrabte / uden for Staden Paa en ureen Sted. 42 Oc tage andre Steen oc sætte i steden igien for de Steene / oc mand skal tage anden materie / oc stryge Huset til igien. 43 Men om Tegnet kommer igien / oc udbryder i Huset / efter mand hafver henkast Steene / oc skabt Huset oc strøgit det til igien. 44 Da skal Præsten gaa der ind oc see / oc see / Tegnet hafver vjdere udgifvit sig i Huset / da er der fortæredendis Spedalske i Huset / det er ureent. 45 Derfor skal mand afbryde Huset / Steenene der i / oc Træene der i / oc all Husens materie / oc føre det uden for Staden / paa en ureen Sted. 46 Oc hvo som gaar ind i det Huus / alle de Dage som hand befalede det ad luckis / hand er ureen til Aften. 47 Men hvo som ligger i Huset / hand skal too sine Klæder / oc hvo som æder i Huset / hand skal too sine Klæder. 48 Men dersom Præsten gaar dog der ind oc seer / oc see / ad Tegnet hafver icke udgifvit sig vjder i Husit / efter ad Huset blef tilstrøgit : Da skal Præsten dømme det Huus reen / thi Tegnet er lægt. 49 Saa skal hand tage til Syndoffer for Huuset / to Spurre / oc Ceder træ / oc Rosenfarfved Uld oc Jsop. 50 Oc Slacte den eene Spur ofver et Leerkar ofver rindende Vand. 51 Oc skal tage Ceder Træet / oc Jsopen / oc den Rosenfarfvede Uld / oc den lefvende Spur / oc ryppe dem i den slactede spuris Blod / oc udi rindende Vand / oc stencke paa Huuset siu Gange. 52 Oc saa skal hand reense Huuset med Spurrens blod / oc med rindende Vand / oc med den lefvende Spurre oc med Cedertræet / oc med Jsopen oc med den Rosenfarfved Uld. 53 Saa skal hand lade den lefvende Spurre flye ud af Staden frj paa Marcken / oc giøre Forligelse for Huuset : Saa er det reent. 45 Denne er Loven paa alle honde Spedalsk tegn oc paa soort Skab : 55 Oc paa Spedalsk paa Klæder /oc Huus : 56 Oc paa havelse / oc Skab / oc hvid Plæt : 57 Ad mand kand lære (andre) paa hvad dag (noget er) reent / oc paa hvad dag ureent: Dette er Loven om Spedalsk.

XV. Capitel.
OC HErren talde til Mose oc til Aaron / oc sagde: 2 Taler til Jsraels Børn / oc siger til dem : J hvo som heldst det er / naar der flyder hans Flod af hans Kiød / hand er ureen. 3 Oc denne skal være hans ureenhed i hans Flod / (naar) hans Kiød udgyder sit Flod / eller hand lader dempe sit Kiød for sit Flod / det er hans ureenhed: 4 Hver Seng som hand ligger paa hafver Flod / skal være ureen / oc all den ting som hand sidder paa / skal vorde ureen. 5 Oc hvo som rører hans Seng / skal too sine Kæder / oc bade sig i Vand / oc være ureen til Aften. 6 Oc hvo som sætter sig paa noget af det / som den hafver siddit paa der hafver Flød / hand skal too sine Klæder /oc bade sig med Vand / oc være ureen til Aftenen. 7 Oc hvo som rører ved den hans Kiød som hafver Flod / hand skal too sine Klæder / oc bade sig i Vand / oc være ureen til Aftenen. 8 Oc naar den som hafver Flod / spytter paa nogen som er reen / da skal den too sine Klæder / oc bade sig i Vand / oc være ureen til Aftenen. 9 Oc hver den Sadel hand rider paa der hafver Flod / blifver ureen. 10 Oc hvo som rører noget af det som hand hafver haft under sig / hand blifver ureen til Aftenen. Oc hvo som bær de Ting / hand skal too sine Klæder / oc bade sig i Vand / oc bære ureen til Aften. 11 Oc hver den som rører ved den der hafver Flod / oc hafver icke toit sine Hænder i Vand / hand  skal too sine Klæder / oc bade sig i Vand / oc være ureen til Aften. 12 Oc det Leerkar som hand rør ved et hafver Flod / skal sønderslaais : Men alt Trækar skal toois med Vand.
13 Oc naar den som hafver Flod / blifver reen af sit Flod / da skal hand telle sig siu Dage til sin Reenselse  oc too sine Klæder / oc bade sit Kiød med rindende Vand / oc vorde reen. 14 Oc paa den ottende Dag skal hand tage sig to Turtelduer eller to Due unger / oc komme for HErren / før Forsamlingens Pauluuns Dør / oc faa Præsten dem. 15 Oc Præsten skal ofre dem / een til Syndoffer / oc een til Brændoffer / oc Præsten skal giøre Forligelse for hannem for HErren / for hans Flod.
16 Om nogen Mands Sæd gaar fra hannem i søfne / hand skal bade alt sit Kiød i Vand / oc være ureen til Aften. 17 Oc alt det Klæde / oc alt det Skind / som saadan Sæd i søfne er kommen paa / skal tois i Vand / oc være ureen til Aftenen. 18 Oc dersom nogen / som udgyder Sæd i søfne / sofver hos en Qvinde / da skulle de bade dem i Vand / oc være ureene til Aftenen.
19 Oc naar en Qvinde hafver Flod / (det er) naar hendis Blodflod er paa hendis Legeme / hun skal være fraskildt (fra andre) i siu Dage : Oc hver den som rører ved hende / hand blifver ureen til Aftenen. 20 Oc alt det hun ligger paa / saa længe hun er fraskildt (fra andre/) blifver ureent / oc alt det hun sidder paa / blifver ureent. 21 Oc hver den som rører ved hendis Seng / hand skal too sine Klæder / oc bade sig i Vand / oc være ureen til Aftenen. 22 Oc hver den som rører ved nogen Ting / som hun hafver siddet paa / skal too sine Kæder / oc bade sig i Vand / oc være ureen til Aftenen. 23 Oc dersom nogen rører ved den Seng / eller nogen Ting / som hun sidder paa / hand skal være ureen til Aftenen. 24 Oc naar en Mand ligger dog hos hende / oc hendis Tjd kommer paa hannem / da blifver hand ureen i siu Dage / oc hver den Seng som hand ligger paa / skal vorde ureen.
25 Naar en Qvinde hafver hendsis Blodflod i mange Dage / uden hendis fraskillelsis Tjd / ellr naar det flyder ofver hendis fraskillelsis Dage : Alle de dage hun hafver hendis ureenheds Flod / lige som i hendis fraskillelsis dage / skal hun være ureen. 26 Hver den Seng som hun ligger paa / alle de Dage hun hafver sit Flod / skal være hende lige som den Seng naar hun (ellers) er fraskildt (fra andre:) Oc all den Ting hun sidder paa / blifver ureen / lige som den ureenhed naar hun (ellers) er fraskidlt (fra andre.) 27 Oc hver den som rører der ved / hand blifver ureen / oc skal too sine Klæder / oc bade sig i Vand / oc blifve ureen til Aftenen.
28 Men blifver hun reen af sit Flod / da skal hun telle sig siu Dage / oc siden vorde reen. 29 Oc paa den ottende Dag skal hun tage sig to Turtelduer eller to Due unger / oc bære dem til Præsten / til Forsamlingens Pauluuns Dør. 30 Oc Præsten skal ofre den eene til Syndoffer / oc den anden til Brændoffer / oc Præsten skal giøre forligelse for hende for HErren / for hendis ureenheds Flods skyld. 31 Saa skulel J skille Jsraels Børn / fra ders ureenhed / ad de icke døe i ders ureenhed / i det de besmitte mjn Tabernaklet / som er iblant eder. 32 Denne er Loven om den som hafver Flod / oc om den som Sæd gaar fra i Søfne / ad hand blifver ureen derved / 33 O for hende som er svag / naar hun er fraskildt (fra andre) Oc hvo som hafver Flod hvad heller det er Mand eller Qvinde / oc for en Mand som ligger hos en ureen (Qvinde.)

XVI. Capitel.
OC HErren talde til Mose / siden de to Aarons Sønner vare døde / der de vare gangne fræm for HErrens Ansict oc vare døde. 2 Oc HErren sagde til Mose : Sjg til Aaron din Broder / ad hand gaar icke altjd ind til Helligdommen inden for Forhænget / for Naadestoolen som er paa Arcken / ad hand icke døer : thi jeg vil aabenbaris i en Sky ofvre Naadestolen. 3 Der med skal Aaron gaa ind i Helligdommen / med en ung Stuud til Syndoffer / oc en Væder til Brændoffer. 4 Hand skal fære sig iden hellige Linkiortel / oc hafve linnede Nederklæder ofver sit Legeme / oc binde sig op med et linned Belte / oc med en linned Præstehue  skal hand betecke sig : De ere de hellige Klæder : oc hand skal ade sit Legeme i vand / oc føre sig saa i dem. 5 Oc hand skal tage saa af Jsraels Børns Meenighed to Gedebucke til Syndoffer / oc en Væder til Brændoffer. 6 Oc Aaron skal lede en Stuud fræm til Syndoffer som hand hafver / oc giøre Forligelse for sig oc for sit Huus. 7 Oc hand skal tage de to Bucke / oc skicke dem for HErren / for Forsamlingens Pauluuns Dør. 8 Oc Aaron skal kaste Loder ofver de to Bucke / een Lod for HErren oc een Lod paa den Buck som skal ladis løs. 9 Oc Aaron skal ofre den Buck / som HErrens Lod falt paa / oc berede den til Syndoffer. 10 Men den Buck / som Loden falt paa / ad den skulde ladis løs / skal skickis lefvendis for HErren / ad der giøris Forligelse ved / ad hand henskicker den ad ladis løs / skal skieckie lefvendis for HErren / ad der giøris Forligelse ved / ad hand henskicker den ad ladis løs i Ørcken. 11 Oc Aaron skal lede en Stuud fræm til Syndoffer som hand hafver / oc giøre Forligelse for sig oc for sit huus / oc hand skal slacte Stuuden som hand hafver / til Syndoffer. 12 Saa skal hand tage et Røgelsekar fuld af Gløer af Alteret / fra HErrens Ansict / oc sine Hænder fulde af støt Røgelse / oc bære inden for Forhænget. 13 Oc hand skal kaste Røgelset paa Jlden for HErrens Ansict / Saa ad en tyck røg af Røgelset skiuler Naadestolen / som er paa Vidnisbyrdet / ad hand icke døør. 14 Oc hand skal tage af Stuudens Blod / oc stencke med sin Finger ofver Naadestoolen mod Østen : Siu gange skalhand saa stencke med sin Finger af Blodet for Naadestoolen. 15 Siden skal hand slacte Syndofferets Buck / som Folcket hafver / oc bære dens Blod inden for Forhænget / oc skal giøre med dens Blod / lige som hand giorde med Stuudens Blod / oc stencke det ofver Naadestolen oc for Naadestolen. 16 Oc hand skal giøre Forligelse for Helligdommen for Jsrales Børns ureenhed / oc for eders Ofvertrædelser / i alle ders Synder: Oc saa skal hand giøre med Forsamlingens Pauluun / som blifver hos dennem / midt iblant deres ureenhed. 17 Der skal intet menniske være i Forsamlingens Pauluun / naar hand kommer ad giøre Forligelse i Helligdommen / indtil hand gaar der ud: Oc hand skal giøre Forligelse for sig / oc for sit Huus / oc for Jsraels gandske Meenighed. 18 Oc hand skal gaa ud til Alteret som er for HErrens Ansict / oc giøre Forligelse for sig / oc skal tage af Stuudens blod oc af Buckens blod / oc stryge det paa Alterts Horne trint omkring. 19 Oc stencke der paa af Blodet med sin Finger siu gange / oc reense det oc hellige det / af Jsraels Børns ureenheder. 20 Oc naar han hafver fuldkommit Helligdommens Forljgelse / oc Forsamlingens Pauluuns / oc Alterets / da skal hand lede den lefvende Buck fræm. 21 Oc Aaron skal legge begge sine Hænder paa den lefvende Buckis Hofvet / oc bekiende alle Jsraels Børns synder paa den / oc all ders Ofvertrædelse / i all ders Synder / oc legge dem paa Buckens Hofvet / oc sende dem bort i Ørcken / med en Mand / som der til er beqvem: Ad Bucken bær saa alle ders Misgierninger paa sig / i en vildende Ørcken / oc hand skal lade bucken løs i Ørcken. 23 Saa skal Aaron gaa ind i Forsamlingens pauluun / oc føre sig af Linklæderne / som hand førde sig i / der hand gick ind i Helligdommen / oc hand skal legge dem der. 24 Saa skal hand bade sit legeme i Vand / i den hellige Sted / oc føre sig i sine Klæder. Oc gaa saa ud / oc giøre sit Brændoffer oc Folckets Brændoffer / oc giøre Forljgelse for sig oc for Folcket. 25 Oc optende Syndofferets Fedme paa Alteret. 26 Men den som førde Bucken bort ad ladis løs / skal too sine Klæder / oc bade sit Legeme i Vand / oc siden gaa ind i Leyren. 27 Oc Stuuden til Syndoffer oc Bucken til yndoffer / hvilckes blod som blifver baaret ind i Helligdommen til Forligelse / skal mand føre hen ud for Leyren / oc de skulle brænde ders Huder / oc deres Kiød / oc deres Møg / med Jld. 28 Oc den som brænder dem / skal too sine Klæder / oc bade sit legeme med Vand / oc komme siden i Leyren.
29 Oc det skal være eder en Ævig Skick: J den sivende Maaned / i den tiende Dag i Maaneden / skulle j tvinge eders Siele / oc j skulle ingen gierning giøre / (hvercken) Jndbyggeren eller den Fremmede / som er fremmed iblant eder. 30 Thi paa den ag skal mand giøre Forligelse for eder / ad reense eder af alle eders Synder / J skulle vorde reene for HErrens Ansict. 31 Denne skal være eder en stoor Sabbath / oc J skulle tvinge eders Siele / til en ævig Skick. 32 Oc Præsten som mand skal vje / oc hvis Haand mand skal fylde til PræsteEmbedet i sin Faders sted / skal giøre Forligelse : Oc hand skal føre sig i de Lindklæder / som ere de hellige Klæder: 33 Oc hand skal forljge Helligheds Helligdom / oc Forsamlingens Pauluun oc Alteret skal hand forljge / oc ofver Præstene / oc ofver alt Meenighedens Folck / skal hand giøre Forljgelse. 34 Oc det skal være eder til en ævig Skick / ad giøre Forljgelse for Jsraels Børn af alle Ders Synder / een gang om Aaret : Oc hand giorde det / som HErren hafde befalit Mose.

XVII. Capitel.
OC HErren talde til Mose / oc sagde : 2 Tal til Aaron oc til hans Sønner / oc til all Jsraels Børn / oc sjg til dem / Dette er det / om HErren hafver budit oc sagt. 3 Hvilcken som heldst af Jsraels Huus som slacter en Oxe eller Lam / eller Geed i Leyren eller som slacter uden for Leyren: 4 Oc fører det icke fræm for Forsamlingens Pauluuns Dør / ad der ofris Offer for HErren / for HErrens Tabernackel / hand skal være blodskyldig / hand udstyrte Blod : Oc den Mand skal udryddis fra sit Folck. 5 For den Sags skyld ad Jsraels Børn skulle føre deres Offer / som de ofre ud paa en frj Marck / oc de skulle føre dem for HErren / til Forsamlngens Pauluuns Dør / til Præsten : Oc der skulle de ofre HErren dem til Tackoffer. 6 Oc Præsten skal stencke Blodet paa HErrens Altere / for Forsamlingens Pauluuns Dør / oc optende det Fede til en sød Luct for HErren. 7 Oc de skulle icke meere ofre ders Offer til Diefle / eller hvilcke de bruge deres Horerj: dette skal være dem en ævig Skick hos deres Efterkommere. 8 Oc du skalt sige til dem / Hvilcken som heldst af Jsraels Huus / eller af Fremmede / som er fremmed iblant eder / der ofrer Brændoffer eller (andet) Offer: 9 Oc fører det icke fræm til Forsamlingens Pauluuns Dør / ad giøre det for HErren / den Mand skal udryddis fra sit Folck.
10 Oc hvilcken som heldst af Jsraels huus / eller af Frememde som er fremmed iblant eder / som æder noget Blod / da vil jeg sætte mit Ansict imod den Person som æder Blodet / oc udrydde den af mit Folck. 11 Thi Legemets Siel den er i Blodet / oc jeg hafver gifvit eder det paa Altert / ad giøre Forljgelse for eders Siele / Thi Blodet er det (som) skal giøre Forljgelse for Sielen. 12 Derfor hafver jeg sagt til Jsraels Børn / Jngen Persoon iblant eder skal æde Blod / oc den Fremmede som vandrer iblant eder / skal icke æde Blod. 13 Oc hvilcken som heldst af Jsraels Børn / oc af Fremmede som vandre iiblant dem / som fanger et vildt Diur eller en Fugl som maa ædis / da skal hand udgyde Blodet der af / oc skiule det med Jord. 14 Thi hvert Legemis Siel er Blodet der af / det regnis for Sielen der til / oc jeg hafver sagt til Jsraels Børn / J skulle icke æde noget Kiøds Blod / thi alt Kiøds Siel er Blodet der af / hver den som æder det / skal udryddis. 15 Oc hver Persoon som æder et Aadzel / eller det som er sønderrrefvit / hvad heller hand er Jndbyggere eller Fremmed / hand skal too sine Klæder / oc baade sig iVand / oc blifve ureen til Aftenen / saa blifver hand reen. 16 Oc toor hand sig icke / oc bader icke sit Kiød / da skal hand bære sin Misgierning.

XVIII. Capitel.
OC HErren talde til Mose / oc sagde : 2 Tal til Jsraels Børn /oc sjg til dem / Jeg er HErren eders Gud. 3 Efter Ægypti Lands Gierning: Oc efter Canaans Lands Gierning / djd som jeg vil indføre eder / skulle j icke giøre : J skulle icke heller holde eder efter deres Skick. 4 (Men) j skulle holde eder efter mjn Ræt / oc mjn Skick skulle j bevare / ad j vandre der udi / Jeg er HErren eders Gud. 5 Derfor skulle j oc holde mjn Skick oc mjn Ræt: Thi hvilcket Menniske som dem giør / hand skal lefve ved dem / Jeg er HErren.
6 J skulle aldeelis ingen holde eder til eders næste Slectning / Blysel ad aabenbare / Jeg er HErren. 7 Du skalt icke aabenbare djn Faders blysel eller djn Moders blysel / hun er djn Moder / (derfor) skalt du icke aabenbare hendis blysel. 8 Du skalt icke aabenbare djn Faders Hustruis blysel / Thi det er din Faders blysel. 9 Djn Systers blysel / (som er enten) djn Faders Datter / eller djn Moders Datter / hvad heller hun er fød hiemme eller fød ude / ja deres blysel skalt du icke aabenbare. 10 Djn Sønne datters eller djn Daatter datters blysel / ja deres blysel skalt du icke aabenbare: Thi det er djn blysel. 11 Djn Stefmoders daatters Blysel / som er djn Fader føde  hun er djn Syster / ja hendis blysel skalt du icke aabenbare. 12 Du skalt icke aabenbare djn Faders Syster Blysel / Thi hun er djn Faders næste Slect. 13 Duskal icke aabenbare djn Moders Systers blysel / thi det er djn Moders næste Slect. 14 Du skalt icke aabenbare djn Fader Brodersblysel/ du skalt icke holde dig til hans hustru / thi du er din Svogerske. 15 Du skalt icke aabenbare djn Sønneqvindis blysel:; Thi det er djn Søns Hustru / (derfor) skalt du icke aabenbare hendis blysel. 16 Du skalt icke aabenbare djn Broders Husstruis blysel / Thi hun er djn Broders blysel. 17 Du skalt icke aabenbare djn Hustruis oc hendis Datters blysel / Du skalt icke heller tage hendis Søns Datter eller hendis Datters Datter / ad aabenbare hendis blysel: Thi de er hendis næste Slect / det er skændeligt. 18 Du skalt icke tage en Hustru til hendis Syster ad operre / ad aabenbare hendis blysel ofver denen / men hun lefver.
19 Du skalt icke holde dig til nogen Qvinde / naar hun er fraskildt (fra andre) i hendis ureenhed / ad aabenbare hendis blysel. 20 Du skalt oc icke beblande dig med djn Næstis Hustru / ad aule / ad besmittis paa hende. 21 Du skalt icke gifve af djn Sæd / til ad gaa ofver for Molech / oc du skalt icke vanhellige djn Guds Nafn / Jeg er HErren. 22 Du skalt icke ligge hos Mankiøn / som mand ligger hos en Qvinde / det er en Vederstyggelighed. 23 Du skalt oc icke blande dig med noget Qveg / ad besmittes paa det : oc ingen Qvinde skal hafve ad skaffe med noget Qveg / ad det hafver fællis med hende / det er en skændig beblandelse.
24 J skulle icke besmitte eder med noget af dette / Thi ad hedningene hafve besmittet dem med dette altsammen / hvilcke jeg uddrifver for eder. 25 Oc Landet hafver besmittit sig / oc jeg hafver besøgt dets Synd paa det / oc Landet hafver udspyit sine Jndbyggere. 26 Oc J skulle holde mjn Skick oc mjn Ræt / oc icke giøre noget af disse vederstyggelige stycker / hvad heller hand er Jndbyggere eller Fremmed / som vandrer hos eder. 27 Thi ad dette Land Folck som vare for eder / giorde alle disse vederstyggelige Gierninger / oc Landet hafver besmittit sig. 28 Ad Landet skal icke udspye eder / om j besmitte det / lige som det udspyde det Folck / som var for eder. 29 Thi hver den som giør (nogle ) af alle disse Vederstyggeligheder / de Persner som giøre det / skulle udryddes fra deres Folck. 30 Saa holder det jeg hafver huldet / ad j giøre icke noget af disse vederstyggelige Ting / som er giorde for eder / oc j skull eicke besmitte eder med : Jeg er HErren eders Gud.

XIX. Capitel.
OC HErren talde til Mose / oc sagde: 2 Tal til den gandske Jsraels Børns Meenighed / oc sjg til dem / J skulle vorde hellige / Thi jeg er hellig (som er) HErren eders Gud. 3 Jskulle hver frycte sin Moder oc sin Fader / oc holde mine Sabbather: Jeg er HErren eders Gud. 4 J skulle icke vende eder til Afguder / som due intet / oc J skulle icke giøre eder støbte Guder: Jeg er HErren eders Gud. 5 Oc naar J ville ofre Tackoffer for HErren / da skulle J ofre det eder til Lyst. 6 Det skal ædis den Dag J slacter det paa / oc om anden agen / men hvad som lefnis til den tredie Dag / det skal brændis med Jlen. 7 Men om noget ædis dog (der af) den rdie Dag / da er det en Vederstyggelighed / oc blifver icke tæckelige. 8 Oc hvr af dem som det æder / hand skal bære sin Misgiernng / Thi hand besittede HErrens Helligdom: Oc den Persoon skal udryddis fra sit Folck. 9 Oc naar J indhøste af eders Marck / da skalt du icke skære  altsammen op / af din Aggers ende / oc icke heller sancke Axene for nøye op i djn Høst. 10 Du skalt icke heller formeget nøye tage Vjndruerne af din Vjngaard / oc icke fter opsancke de Bær som er nedfaldne i djn Vingaard: (Men) du skalt lad den Fattig oc Udlændige dem / Jeg er HErren eers Gud. 11 J skulle icke stiæle / oc j skulle icke liuge / oc ey heller sfalskeligen handle den eene med den anden. 12 Oc J skulle icke svære falskelien ved mit Nafn / saa du vanhelliger djn Guds Nafn: Jeg er HErren. 13 Du skalt icke giøre djn Næste Vold / ey heler røfve (hannem:) Lad icke Daglønnerens Løn blifve hos dig Natten ofver til om Morgenen. 14 Du skalt icke bande den Døfve: Oc du sal icke lege Stød for den blide: Men du skalt frycte for djn Gud / Jeg er HErren. 15 J sklle icke giøre uret i Dommen / Du skalt icke ansee den atties Peroon  y heller hædre denVeldiges (Men) du salt dømme djn Næste retfærdeligen. 16Du skl icke gaa (som) en Bagvaskere iblat dit Folck: Du skalt icke heller staa efter djn Næstis Blod / eg er EHrren. 17 Du skalt icke lade djn Broder i dit Hierte: (Men) du skalt jo straffe djn Næste / ad du skalt icke bære Synd ofver hannem. 18 Du skalt icke hafne dig (self/) oc ey heller beholde Vrede imod dit Folckis Børn : c du ska elske dj Næste som dig self/ eg er HErren 19 J skulle holde mine Skick / D skalt icke lade dit Qveg beblande sig med andet slaug: Du skalt icke saae djn Agger med BLandkorn: oc ey bære Klæder paa dig / som ere vefvede af Uldet oc linnet. 20 Oc naar nogen Mand ligger hs en Qvinde / med Sæds beblandelse / oc hu var en Tieniste Pige / som var trolofvit en Mand / dog icke kiøbt løs / eller saait Frjhed: Det bør ad straffis / Men de skulle icke døe / Thi hun var ike frj gifven. 21 Men hand skal bære sit Skyldoffer forHErren / til Forsamlingens Pauluuns Dør / en Væder il Skyldoffer. 22 Oc Præsten ska giøre Forligelse for hannem / med Skyldofferets Vder / for HErrens Ansict / for hans Synd som hand syndede / saa skal hand faa Forladelse af in Synd som hand syndede. 23 Naar J komme ind i landet / oc plante alleholnd eTræ / sm mand æder af / Da skulle J skære Forhudn af dem / (som er) Fructen af dem:J tre Aar skulle de holdes eder u-omskaarne / oc icke ædes. 24 Oc i det fierde Aar skal all dere Fruct være en prjselig helihed for HErren. 25 Men i det femte Aar skulle J æde af Fructen der af / af Isamle eder Grøden der af : Jeg er HErren eders Gud. 26 J kulle intet æde md blodet. J skulle icke spaae / ey heller ruge Kogerj. 27 Du skalt icke rundskære dit Hofvedhaar / ey heller fordærfve dit stubbede Skæg. 28 J sklle icke skære noget Ten for den dødis skyld paa eders Ljf / eller sætte nogen riblede Skrift paa der : Jeg er HErren. 29 Du skalt icke besmitte djn Datter ad du holder hende til Horerj: Ad Landet skal icke bedrifve Horerj / oc Landet skal blifve fuld af Skændzel. 30 J skulle holde mine Sabbather / oc frycte for mjn HElligdom: Jeg er HErren. 31 Vender edericke til Spaaqvinder / oc søger icke paamænd: Ad besmitte eder paa dem / jeg er HErren eders Gud. 32 Du skalt opstaa for den Graahærde / oc ære den Gamle. Oc du skalt frycte for djn Gud / Jeg er HErren. 33 Nar der vandrer en Fremmed hos dig i edrs Land / da skulle J icke giøre hannem vold. 34 Den Fremmede som vandrer iblat eder / skal være deder som en jndbyggere af eder : Oc du skalt elske hannem som dig self / Thi J hafde været Ulændinge i Ægypti Land / Jeg er HErren eders Gud. 35 J skulle icke giøre uræt i Dommen / i Maalet / i Vecten / oc i Maaden / 36 Ret Vect  / ret Pundesteen / ret Epha / oc ret Hin skal være hos eder:jeg er HEren eders Gud / som udførde eder af Ægypti and. 37 Oc J skulle holde alle mine Skick / oc alle mine Domme / oc giøre dem / Jeg er HErren.

XX. Capitel
 OC HErren talde til Mose / oc sagde : 2 Oc du skalt sig etil Jsraels Børn / Hvo som heldst af Jsraels Børn / eller af den Fremmede som vandrer i Jsrael / der gifver Bolech af sin Sæd / hand skal visseligen døø: Folcket i Landet skulle steene hannem ihiel. 3 Oc jeg vil sætte mit Ansict imod saadant et Menniske / oc lade udrydde hannem af sit Folck: For hand gaf Molech af sin Sæd / ad besmitte mjn Helligdom / oc vanhellige mit hellige Nafn. 4 Oc dersom Folcket i Landet seer jo igiennem Fingre med det Menniske / i det hand gaf Molech af sin Sæd / ad d eslaa hannem icke ihiel. 5 Da vil jeg dog sætte mit Ansct imod et samme Menniske / oc imod hans sect / oc lade udrydde hannem / oc dem alle / som bedrifve Horerj efte rhannem / ad bedrifve Horer efter Molech af ders Folck. 6 Naar en Persoonvender sig til Spaaqvinder / eller til Spaamænd / ad giøre Horerj efter dem / da vil jeg sætte mit Ansict imod den samme Persoon / oc oprycke hannem fra sit Folck. 7 Derfor giører eder hellige / oc vorder hellige : Thi jeg er HErren eders Gud. 8 Oc holder mjne Skick / oc giører dem : Jeg er HErren som giør eder Hellige.
9 Thi vilcken som heldst der bander sin Fader eller sin Moder / hand skal visseligen døø : Hand bandede sin Fader eller sin Moder / hans Blod være ofver hannem. 10 Oc hvo som bedrifver Hooe med nogen Mands Hustru / hvo som bedrifver Hoor med sin Næstis Hustru / den Hoorkarl skal visseligen døø / ja oc Hoorkonen. 11 Om nogen ligger os sin Faders Hustru / ad hand hafver aabenbarit sin Faders blysel / da skulle de baade visseligen døe / deres Blod være ofver dem. 12 Om nogen ligger hos sin Søns Hustru / da sklle de baade døe / Thi de hafve giort en skændig beblandelse / deres Blod være ofver dem. 13 Om nogen ligger hos en Mandsperson / som mand ligger hos en Qvinde / de hafve begge giort en vederstyggelihged / de skulle visseligen døe / ders Blod være ofver dem. 14 Om nogen tager en Qvinde / oc hendis Moder / det er en Skendsel : De skulle brænde hannem med Jld / ja dem baade / ad der blifver ingen skændzel iblant eder. 15 oc om nogen hafver sit fællig med en Qveg / hand skal visseligen døø / oc Qveget skulle j dræbe. 16 Om en Qvindfolck holder sig til noget Qvæg / ad det hafver fællig med hende / da skalt du ihielslaa Qvinden og Qveget: De skulle visseligen døde / deres Blod være ofver dem. 17 Oc den som tager sin Syster / sin Faders Datter eller sin Moders datter / oc seer hendis Blysl / oc hun hans blysel (igien:9 det er en vederstyggelig skam / oc de skulle oc udryddes fra Folckets Aasiun / hand aabenbarede sin Syster blysel / hand skal bære sin Misgierning. 18 Oc den som ligger hos en Qvinde som er svag / oc aabenbarer hendis blysel / blotter hendis Kilde / oc hun aabebarer  hendis Blodskilde : da skulle de baade udryddes af deres Folck. 19 Du skalt icke aabenbare sjn Modersyster oc djn Fadersysters Blysel: Thi saadan en hafver blottit sin næste Slectning / de skulle bære deres Misgierning. 20 Oc den som ligger hos sin Faderbroders Hustru / hand hafver aabenbarit sin Faderbroders Blysel: De skulle bære ders Synd / de skulle døe Barnløse. 21 Om nogen tager sin Broders Hustru / det er en slem gierning: Hand aabenbarede sin Broders Blysel / de skulle være Barnløse.
22 Saa holder nu alle mine Skick oc mine Ræt / oc giører dem / paa det ad landet skal icke udspye eder / som jeg vil føre eder ind udi / ad boe der udi. 23 Oc vandrer icke i det Folckis Skick / hvilcket jeg udstøde for eder: Thi alt saadant hafve de giort / oc jeg hafvde en vederstyggelighed til dem. 24 Men jeg siger eder / J skulle besidde deres Land / Oc jeg vil gifve eder dt ad besidde det / et Land som flyder med Melck og honnig : Jeg er HErren eders Gud / som hafver adskildt eder fra Folckene. 25 Oc J skulle giøre skilsmis medlem det reen Qveg oc det ureene / oc medlem ureene Fugle for de reene / oc icke giøre eders Siele ureene / paa Qveg / oc paa Fugle / oc paa alt det som kryber paa Jorden: Hvilcket som jeg hafver fraskildt for eder / ad det skal være ureen. 26 Derfor skulle J være mig hellige / thi jeg HErren er hellig / oc jeg hafver adskildt eder fra Folckene / ad være mine. 27 Oc naar en Mand eller Qvinde findis ad omgaais med Toldom eller Spaadom: de skulle visseligen døe / de skulle steene dem ihiel / ders Blood være ofver dem.

XXI. Capitel.
OC HErren sagde til Mose / Tal til Præstene / aarons Sønner / oc sjg til dem: En (præst) skal icke besmitte sit paa et Ljg iblat sit Folck: 2 Uden paa sin næste Slect / som hannem næst tilhør / (som er) ofvre hans Moder / oc ofver hans Fader / oc ofver hans Søn / oc ofver hans Datter / oc ofvre hans Broder : 3 Oc ofver hans Syster / som er en Jomfru / som er hans næste Slect / som hafver icke haft Mmand / ofver hende maa hand besmitte sig. 4 Hand skal icke besmitte sig som en æctig Mand iblat hans Folck / ad vanhellige sig. 5 De skulle oc icke klippe slet om paa deres Hofvet / oc icke rage deres Stubbede Skæg af / oc ey heller skære noget Tegn paa deres Legeme. 6 De skulle være hellige for deres Gud / oc icke vanhellige ders Guds Nafn: Thi de ofre HErrens Jldoffer / (ja) deres Guds Brød / derfor skulle de være hellige. 7 De skulle icke tage nogen Hoorkone / eller den som er krænckit / Oc den Qvinde som er drefven fra sin Mand / skulle de icke tage : Thi hand er hellig for sin Gud. 8 Derfor skalt du holde hannem hellig. Thi hand ofrer djn Guds Brød: Hand skal være dig hellig / Thi Jeg er HErren er hellig / som eder giøre hellige. 9 Naar en Prætis Daatter begynder ad bedrifve Hoor / hun hafver beskæmmit sin Fader / hun hafver beskæmmit sin Fader / hun skal brændis med Jld.
10 Den som er øfverste Præst i blant sine Brødre / paa hvis Hofvet Salveolien er ugyden / oc mand hafver opfylt hans haand / ad hand blifver ført i Klæderne / hand skal icke blote sit Hofvet / oc ey sønderrifve sine Klæder. 11 Oc hand skal icke komme til noget døt Ljg / oc hand skal icke besmitte sig / hvercken for sin Fader eller for sin Moder. 12 Hand skal icke gaa af Helligdommen / ad hand icke vanhelliger sin Guds Helligdom: Thi hans Guds Salve Olies Krone er paa hannem / Jeg er HErren. 13 Oc hand skal tage en Hustru i hendis Jomfrudom. 14 En Encke / eller udstuddden / eller kræncket Hore / dem skal hand icke tage / Men en Jomfru af sit Folck skal hand tage til Hustru: 15 Ad hand icke vanhelliger sin Sæd iblant sit Folck: Thi jeg er HErren som hannem giør hellig.
16 Oc HErren talde til Mose / oc sagde : Tal til Aron / oc sjg : Naar der er nogen Mand af djn Sæd i deres Slect / som er nogen vanske paa / da skal hand icke gaa fræm / ad ofre sjn Guds Brød. 18 Thi ingen som nogen brøst er paa / skal gaa fræm / (være sig ) en blind Mand / eller lam / eller som hafver en flad Næse / eller for stoor: 19 Eller den Mand som hafver breck paa Fod eller breck paa Haand / 20 Eller Krogrygget / eller skeel / eller hafver et meen paa sit Øye / eller er skurfvet / eller skabbet / eller brødden. 21 Oc ingen Mand / som hafver brøst paa sig af Aaron Præstens Sød / skal gaa fræm / ad ofre herrens Jldoffer: Der er brøst paa hannem / hand skal icke gaa fræm ad ofre sin Guds Brød. 22 Dog skal h and æde sin Guds Brød af det Allerhelligste oc a det Hellige. 23 Men hand skal icke gaa til Forhænget / oc ey heller gaa fræm til Alteret / thi der er brøst paa hannem / ad hand skal icke vanhellige mjn Helligdom: Thi jeg er HErren som gjør dem hellige. 24 Oc Mose sagde (dette) til Aaron oc til hans Sønner / oc til alle Jsraels Børn.

XXII. Capitel.
OC HErren talde til Mose / oc sagde: 2 Sjg til Aaron oc til hans Sønner / ad de holde dem fra Jsraels Børns hellige Ting: Oc ad de icke vanhellige mit hellige Nafn / hvilcke de hellige mig / jeg er HErren.  3 Sjg til dem / Hvilcken af all eders Sæd i eders Slecter / com gaar fræm til den Hellige / som Jsraels Børn hellige HErren / oc hans ureenhed er paa hannem: Da skal den Persoon udryddis fra mit Ansict / Jeg er HErren. 4 Hvilcken som heldst der er af Aarons Sæd / oc hand er spedalsk / eller hafver Flod / hand skal icke æde af det hellige / før hand reenser sig : Hvo som rr nogen der er ureen ofver et Ljg / Eller hvilcken Mand som Sæd gaar fra i søfne : 5 Eller hvilcken der rører ved noget krybende Diur / som hand kand blifve ureen af / eller ved et Menniske som hand kand blifve ureen af / efter all sin ureenhed. 6 Den Persoon som rører ved det / skal da være ureen til Aftenen: Oc skal icke æde af det Hellige / Men hand skal bade sit Legeme i Vand. 7 Thi naar Solen gaar ned / da skal hand reense sig / oc siden maa hand æde af de hellige Ting / Thi det er hans Mad. 8 Hvand skal icke æde af noget Aadzel / eller af noget som er sønderrefvet (af vilde Diur/) ad besmitte sig paa det: Jeg er HErren. 9 Derfor skulle de holde det jeg vil hafve holdit / ad de skulle icke belade dem med Synd oc døe der i / naar de vanhellige det / Jeg er HErren som helliger dem.
10 Der skal ingen Fremmed æde af det Hellige / Præstens Huushfolck oc en Daglønnere skal icke æde det Hellige. 11 Men hafver Præsten kiøbt nogen Persoon for sine Pendinge / den maa æde der af / oc den som fødis i hans Huus / de mue æde af hans Brød. 12 Men kommer nogen Præstis Datter i nogen fremmed mands værie / da skal hun icke æde af den hellige Opløftelse. 13 Men blifver en Præstis Daatter Encke eller udskudden / oc hafver ingen Sæd  oc kommer igien til sin Faders Huus / lige som der hun var en Pige / da maa hun æde af sin aders Brød : Men ingen Fremmed maa æde der af. 14 Men æder nogen af det Hellige uvidendis / hand skal legge den femte deel der af der til / oc gifve præsten det (med) det Hellige. 15 Ad de skulle icke vanhellige Jsraels Børns hellige Ting / som de opløste for HErren: 16 Oc ad de skull eicke belade dme selv med Misgierning oc Skyld / naar de æde ders hellige TIng : Thi jeg er HErren som helliger dem.
17 Oc HErren talde til Mose / oc sagde: 18 Tral til Aron oc hans Sønner / oc til alle Jsraels Børn / oc sjg til dem: Hvilcken som heldst af Jsraels Huus / eller af den Fremmede i Jsrael / som vil giøre sit Offer / hvad hellerdet er ders Løfte / eller ders frj Villig / som de ville ofre HErren til Brændoffer / 19 Det skulle J giøre eder til lyst (ad j ofre) en han foruden lyde / af Fæ /af Faar / eller af Geeder. 20  J skulle intet ofre af det som nogen brøst er paa: Thi det blifver icke tacknemmeligt for eder. 21 Oc hvo som vil ofre et Tackoffer for HErren / ti at besynderligt Løfte / eller af frj villie af Fæ eller af Faar  / da skal det være uden lyde / ad det skal blifve tacknemmeligt / der skal ingen lyde være paa. 22 Det som er blind / eller beenbrudt / eller leest / eller som hafver Bulder / eller Skab / eller Kløø / det skulle J icke ofre HErren / oc ey heller gifve Jldoffer af dem paa HErrrens Alter. 23 En Oxe eller Faar / som hafver noget Lem /  for stoort eller for lidte / det maa d ofre taf frivillie: Men til det Løfte kand det icke blifve tænckeligt. 24 Du skalt icke heller ofre HErren noget som er kyskt / eller støt / eller udrefvet eller afskaaret : Oc j skulle icke giøre det i eders Land. 25 Oc j skulle icke ofre af en Fremmedis haand / eller Guds Brød / af noget af dem / thi ders vanske er paa dem / der er lyde paa dem / de skulle icke behages eder.
26 Oc HERREn talde til Moses / oc sagde: 27 Naar en Oxe / eller Lam / eller Kjd fødis / da skal det være siu Dage hos sin Moder : Oc paa den ottende Dag oc der efter / skal det være tæckeligt / til ad ofre et Jldoffer for HErren. 28 Hvad heller det er Oxe eller Lamd / Da skal mand icke slacte det paaa en Dag med sin Affødning. 29 Men naar j ofre HErren et Lofoffer / da ofrer det efter eders villie / 30 Det skal ædis den samme Dag / J skulle icke lefne der af til om Morgenen: Jeg er HErren. 31 Derfor holder mine Bud / oc giører dem: Jeg er HErren. 32 Ad J icke vanhellige mit hellige Nafn / oc jeg kand blifve hellig iblant Jsraels Børn: Thi Jeg er HErren / som helliger eder. 33 Som udfører eder af Ægypti Land / ad være eders Gud / Jeg er HErren.

XXIII. Capitel.
OC HErren talde til Mose / oc sagde: 2 Tal til Jsraels Børn / oc sjg til dem: Disse ere HErrens Høytjder / som J skulle kalde de hellige Forsamlinger / disse ere mine Høytjder. 3 Sex Dage skalt du arbyde / Men paa den sivende Dag er den stoore Sabbath / er hellige Forsamling : Da skulle J intet Arbyde giøre: Thi det er HErren s Sabbath / udi alle eders Bolige.
4 Disse ere HErrens Høytjder de hellige Forsamlinger / som J skulle kalde dem paa ders bestemte Tjder: 5 J den første Maaned / paa den fiortende Dag i Maaneden / medlem tvende Aftener / (er det) HErrens Paaske. 6 Oc paa den femtende Dag i denne Maaned / er det de usurende Brøds Høytjd for HErren: Da skulle J æde usuret Brød i siu Dage. 7 Oc paa den første Dag skal det være eder en hellig Festforsamling / da skulle J ingen Trældoms Gierning giøre. 8 Oc J skulle ofre Jldoffer for HErren i siu Dage: Paa den sivende Dag skal være en hellig Forsamling / da skulle j icke giøre nogen Trældoms Gierning.
9 Oc HErren talde til Mose / oc sagde: 10 Tal til Jsraels Børn / oc sjg til dem / naar j komme ind i det Land som jeg vil gifve eder / oc j høste eders Høst / Da skulle J fræmbære en Omer af eders første Høstis Græde til Præsten. 11 Oc  hand skal røre den Omer for HErren / eder til vilie / paa aanden Dagen efter Sabbathen skal Præsten røre det. 12 Oc J skulle giøre Offer paa den samme dag / naar j røre den Omer / et Lam som er uden lyde / Aar gammelt / til et Brændoffer for HErren: 13 Oc Madoffer der til / to tiende Parter Hvedemeel blandet med Olie til et Jldoffer for HErren / til en behagelig Luct / oc Drickoffer der til / en fjerde part af en Hin Vjn. 14 Oc J skulle icke æde /(nyt) Brød / eller steeg Ax / eller andre grønne Ax / indtil denne samme Dag / indtil J bære eders Guds Offer fræm: Dette skal være eders Efterkommere en Skick / i alle eders Bolige. 15 Siden skulle J telle eder fra anden Dagen efter Sabbaten / fra den dag j bære røgelsis Omer fræm / siu heele Sabbather skulle de være. 16 Fra den anden Dag i den sivende Uge / skulle j telle haftrediesindst tive Dage / oc J skulle ofre ny Madoffer for HErren. 17 Af eders Bolige sklle j fræmbære rørelsis Brød / der skulle være to af to tiende parter Hvedemeel / Førstegrødens Brød  skulle bages med Surdey til HErren. 18 Oc J skulle bære fræm med Brødet siu lam / Aars gamle / uden lyde / oc en ung Stuud / oc to Vædre skulle være Brændoffer for HErren / oc ders Madoffer / oc ders Drickoffer: Det er en velbehagelig Luctis Jldoffer for HErren. 19 Saa skulle J berede en Geedebuck til Syndoffer / oc to Lam / Aars gamle / til tackoffer. 20 Oc Præsten skal røre dem med det Førstegrødis Brød til en Rørelse for HErren / med de to Lam / de skulle være en Hellighed for HErren for Præsten. 21 Oc j skulle kalde Folck sammen paa denne Dag / det skal være eder en hellig Forsamling. J skulle ingen Trældoms Gierng giøre: Det skal være en ævig Skick i alle eders Bolige / hos eders Efterkommere. 22 Men aar j høste eders Lands høst / da skulle J icke skære aldelis op paa eders Agger naaar du hører / oc ey sancke formeget nøye op i di øst: Du skat lade det blifv til den fattige oc Fremmede: Jeg er HErren eders Gud.
23 Oc HErren talde tilMose / oc sagde : 24 Tal til Jsraels Børn / oc sjg : J den sivende Maaned (paa den første Dag) i Maaneden / skulle j holde en Sabbath / en Basuneklang /til amindelse / en helli Forsamling: 25 Da skulle J ingen Trældoms gierning giøre / Oc J skulle ofre Jldoffer for HErren.
26 Oc HErren talde til Mose / oc sagde : 27 Men paa den tiende Dag i denne sivende Maaned / er Forligelsens dag : Den skal være eder en hellig Forsamling : da skulle J tvinge eders Siele / oc giøre Jldoffer for HErren. 28 Oc J skulle ingen giernng giøre paa denne samme Dag / thi den er forljgelsens Dag / til ad giøre Forljgelse for eder / for HErren eders Guds Ansict. 29 Thi hver Persoon som icke tvengis paa denne samme Dag / den skal udryddis fra sit Folck. 30 Oc hver persoon som giør noget Arbeyde pa denne samme Dag / den Persoon vil jeg ødelegge fra sit Folck. 31 (Derfor ) skulle J ingen Giernig giøre: Det skal være en ævig Skick hos eders Efterkommmere / i alle eders Bolige. 32 Denne er eders stoore Sabbath / ad J skulle tvinge eders Siele : Paa den niende (Dag) i Maaneden / om Aftenen / fra den eene Aften il den anden skulle J holde eders Sabbath.
33 Oc HErren talde til Mose / oc sagde: 34 Tal til Jsraels Børn / oc sjg : Paa den femtende dag i denne sivende Maaned / er Løfsalernes Høytjd /  i Siu Dage for HErren. 35 Paa den første dag ( skal være ) en hellig Forsamling / J skulle ingen Trældoms Gierning giøre. 36 J skulle ofre Jldoffer for HErren i siu Dage : (men) paa den ottende dag / skal det vare eder en Forsamling / oc J skulle ofre Hrren Jldoffer / det er Forbunds (dag:) j skulle ingen Trældoms gierning giøre.
37 Disse er HErrens Høytjder / som J skulle kalde hellig Forsamlinger /ad ofre for HEren Jldoffer / Brændoffer / Madoffer oc andet Offer / oc Drickoffer / hver Dags handel paa sin Dag. 38 oruden HErrens Sabbather / oc uden eders Gafver / oc uden alle eders Løfter / c uden alle eders frjvillige Gafver / som J skulle gifve HErren. 39 Dog paa denfemtende dag i jden sivende Maaned / naar J sancke Jordens Grøde / skulle j holde høytjden HErrens Høytjd i siu Dage. Paa den første Dag (er det) Sabbath  oc paa den ottende Dag (der det)Sabbath. 40 Oc paa den første Dag skulle J tage eder Fruct af skøne Træ / Palme Qviste / oc May af tycke Træ  / oc Vje ved Bæcke / oc være glade for HErren eders Guds Ansict i siu dage. 41 Oc J skulle høytjdeligen hlde den Høytjd for HErren siu Dage om Aaret: Det (skal være) en ævig Skick hols eders Efterkommere / J sklle høytjdeligen holde den i den sivende Maaned. 42 Siu Dage skulle J boe i Løfsaler: Hver Jndbyggere i Jsrael / skulle boe i Løfsaler : 43 Ad eders Efterkommere skulle vide / ad jeg lod Jsraels Børn boe i Pauluner / der jeg førde dem af Ægypti Land / Jeg er HErren eders Gud. 44 Oc Mose sagde Jsraels Børn (saadanne) HErrens bestemte Høytjder.

XXIV. Capitel.
OC HErren talde til Mose / oc sagde: 2 Biud Jsraels Børn / ad de hente dig reent støt Olie af Olietræ / til Liusning / som altjd kand ladis ofven i Lampen. 3 Uden or Vidnisbyrdens Forhæng / i Forsamlingens Pauluun / skal Aaron berede den fra Aftenen indtil om MMorgenen / altjd for HErrens Asnsict: (Dette skal være) en evig Skck hos eders Efterkommere. 4 Men hand skalberede Lamperne paa den skønne Liusestage sltjd for HErrens Ansict.
5 Oc du skalt tage Hvedemeel / oc bage der af tolf Kager / en (hver) Kage skal afve to tiende parter: Saa skalt du legge dem i to rader. 6 Sex i hver rad paa det skøne Bord for HErrens Ansict. 7 Oc u skalt legge reent Røgelse paa hver rad / ad det skal være hvert Brød til en ihukommelse / et Jldoffer for HErren. 8 Paa hver Sabbaths dag skal hand berede det altjd for HErrens Ansict / af Jsraels Børn / til en ævig Pact. 9 Oc det skal hør Aaron oc hans Sønner til / oc de skulle æde der paa den hellige sted: Thi det er hannem det Allerhelligste af HErrens Jldoffre til en ævig Skick.
10 Men der gick en Jsraelitters Qvindis Søn ud / oc hand var en Ægyptiske mands Søn iblant Jsraels Børn / oc den Jsraelitiske Qvindis Søn / oc enJsraelitiske Mand trættede i Leyren. 11 Oc den Jsraelitiske Qvindis Søn lastede Nafnet / oc bandede : Da ledde de hannem til Mose / oc hans Modrs nafn var Selomith Diri datter af Dans Slect. 12 Oc de sætte hannem i Fængslet / indtil de finge et klart Svar af HErrens Mund. 13 Oc HErren talde til Mose / oc sagde : 14 Før ud den som hafver bandet / uden for Leyren / oc lad dem alle som det hørde / legge ders Hænder paa hans Hofvet / oc de / ja den ganske meenighed skulle steene hannem.
15 Oc tal til Jsraels Børn / oc sjg / hvilcken om heldst der bander sin Gud / hand skal bære sin synd. 16 Oc hvilcken som laster HErrens Nafn / hand skal visseligen døø / all Meenigheden skulle visseligen steene hannem / Lige som den Fremmede / saa skal oc Jndbyggeren være / naar hans laster (det) nafn / da skal hand døø. 17 Om nogen Mand slaar noget Mennesiske ihiel / da skal hand visseligen døø. 18 Men hvo der slaar ngoet Qveg ihel / da skal hand igien gifve Siel for Siel. 19 Oc hvo der lyder sin Næste / da skal mand giøre ved hannem som hand hafver giort. 20 Breck for Breck / Øye for Øye / tand for Tand / Lige som hand hafver giort lyde paa et Menniske / saa skal der giøris ved hannem. 21 Hvo som slaar et Qveg ihiel / hand skal gielde det igien / Men hvo der slaar et Menniske (ihiel/) hand skal døø. 22 Der skal være eens Ræt iblant eder / saa vel som den Fremmede som for enJndbyggere: Thi Jeg er HErren eders Gud. 23 Oc (dette) sagde Mose til Jsraels Børn / oc de førde den som hafde bandit / uden for Leyren / oc steenede hannem ihiel: Oc Jsraels børn giode lige som HErren befalede Mose.

XXV. Capitel.
OC HErren hafde talt til Mose / paa Sinai Bierg / oc sagt: 2 Tal til Jraels børn / oc sjg til dem : Naar J komme ind i det Land / som j vil gifve eder / Da skal Jorden holde Sabbath for HErren: 3 Sex Aar skalt du saaae djn Marck / oc sex Aar skalt du skære din Vjngaard / oc samle Fruct der af. 4 Men i det sivende Aar skal Landet holde den stoore Sabbath/ (det er) en Sabbath for HErren / du skalt icke saae djn Marck / ey heller stære djn Vjngaard . 5 Men hvad der opvoxer af djn Høst af sig selv / skalt du icke høste /oc du skalt icke sancke de Vjndruer op / som voxe foruden dit Arbeyde & det sskal være landsens Hvile-Aar. 6 Oc det skal være eder Jordens Sabbath for eder ad æde af for dig oc djn Svend / oc djn Tieniste Pige oc djn Daglønnere / oc dit Huusfolck / dine Fremmed hos dig: 7 Oc for dit Qveg oc de vilde Diur som er i dit Land / all Fruct der af skal være til ad æde.
8 Oc du skalt telle dig siu HvileAar / siu Aar siu gange / oc de siu Hvile Aars Dage skulle være dig nj oc fyrretive Aar. 9 Oc da skalt du lade Frydens Basunne gaa omkring / i den sivende Maaned paa den tiende Dag i Maaneden paa Forljgelsens Dag / da skulle J lade gaa omkring Basuunen udi all eders Land. 10 Oc J skulle holde det halftrediesindstivende Aars Aar helligt / oc kalde det en Frjhed i Landet / for alle dem som boe der i / det skal være eder en Fryd / oc J skulle igienkomme hver til sin Eyedom / oc J skulle igenkomme hver stil sin Slect. 11 Det halftrediesinds tivende Aars Aar skal være eder et FrydAar: J skulle icke saae / ey heller høste / det som opvoxer af sig self / oc icke opsancke i Vjngaarden / det som voxer uden arbeyde. 12 Thi det er FrydAar / det skal være eder en Hellighed : Men J skulle æde hvad marcken bær. 13 Paa det Frydens (Aar) skulle J igienkomme hver til sin Eyedom.
14 Oc naar du selger djn Næste noget / eller oc kiøber noget af djn Næste / da skulle J icke forfordeele den eene den anden. 15 Ligesom Aarene tællis efter Frydens (Aar) skalt du kiøbe af djn Næste / efter Aarenes Grødis Tal skal hand selge dig. 16 Efter som Aarene er mange til / skalt du lade Kiødet der paa opstige / oc efter som Aarene er faa til / skalt du lade Kiødet der paa formindskis: Thi hand selger dig saa mange Aars Grøde. 17 Saa skulle j icke nogen forfordeele sin Næste / men frycte dig for djn Gud: Thi jeg er HErren eders Gud. 18 Derfor giører efter mjn Skick / oc oholder mjn Ræt / oc giører dennem / oc J skulle boe tryggeligen i Landet. 19 Oc Landet skal gifve sin Fryct / ad J skulle hafve nock ad æde / oc boe tryggeligen der i.
20 Oc om J ville sige /  Hvad skkulle vi æde i det sivende Aar? See / vi skulle icke saae / oc ey heller indsamle voris Afgrøde. 21 Oc jeg vil da gifve mjn Velsignelse Befaling ofver eder i det siette Aar / ad det skal bære Grøde for tre Aar. 22 Ad J kunde saae i det ottende Aar / oc æde af den gamle Afgrøde / indtil det niende Aar / indtil Grøden kommer der af / skulle J æde det gamle. 23 Derfor skulle j icke selge Landet slet af haanden: Thi Landet hør mig til / thi J ere Fremmede oc Gæster for mig. 24 Oc J skulle i alle eders Eyedommes Land lade Jorden til løsen.
25 Naar din Broder blifver forarmet / ad hand selger af sin Eyendom / kommer da hans næste Frende til hannem ad løse det / Da maa hand løse hvad hans Broder hafver soldt. 26 Oc naar nogen hafver icke den der kand løse / men bekommer self / oc faar hen ved saa meget hand kan løse det for. 27 Da skal hand regne det Aar siden hand solde det / oc igiengifve hvad som ofverløber / til Manden hvilcken hand solde det / oc hand skal komme til sin Eyendom igien. 28 Men kand hand icke bekomme saa meget som hand kan betale hannem igien / da skal det som hand hafver soldt / være i den hans vold som kiøbte det / indtil Frydens Aar: Oc i Frydens Aar skal den gaa der fra / oc hand skal komme til sin Eyendom igien.
29 Oc naar nogen selger en Bolig inden Stadsmuue / hand hafver et heelt Aar frisk / siden Kiødet er giort / ad løse det igien / saa lang tjd skal Løsen være der paa. 30 Men blifver det icke løst før end det gandske Aar er omkringløbet for hannem / Da skal Huuset / som er i en By der er Muur omkring / blifve hannem til et frjst Kiøb som det kiøbte for hans Efterkommere / hand skal icke gaa der fra i Frydens Aar. 31 Men er det et Huus paa Landsbyen / der som icke er Muur omkring / da skal det regnis lige som Aggers Land / Det skal løsis / oc hand skal gaa der fra i Frydens (Aar.) 32 Oc Leviternes Stæder / ja de Huus i Stæderne som ders Eyendom er udi / maae altjd blifve løste. 33 Oc hvo som løser noget af Leviterne / hand skal gaa der fra / hvad heller det er kiøbt Huus / eller Stad / som hand hafver besiddit / i Frydens (Aar:) Thi Huuse i Leviternes Stæder / er ders Eyendom iblant Jsraels Børn. 34 Men Marcken / uden for ders Stæder / skal icke selgis: Thi det er dem en ævig Eyendom.
35 Oc naar djn Broder forarmis / oc blifver fattig hos dig / Da skalt du redde paa hannem / ja en Fremmed oc en Gæst / skal oc lefve hos dig. 36 Du skalt icke tage Aager / eller Ofvergift av hannem / Min du skalt frycte for djn Gud / paa det ad din Broder kand lefve hos dig. 37 Du skalt icke saa hannem djne Pendinge paa Aager / ey heller regne djn Kaast for dyre / 38 Je ger HErren eders Gud / som førde eder af Ægypti land / ad jeg vilde gifve eder Canaans land / ad være eders Gud. 39 Oc om djn Broder blifver forarmet hos dig / oc hand selgis dig / da skalt du icke lade hannem trælle hos dig som en Træl. 40 (Men) hand skal være hos dig som en Daglønnere / som en Gæst / hand skal tiene dig indtil Frydens (Aar.) 41 Da skal hand gaa fra dig / oc hans Børn med hannem / oc skal komme til sin Slect / oc komme til sine Forfædres Eyendom igien. 42 Thi de er mjne Tienere / som jeg er udførde af Ægypti land. Oc skulle icke selgis som Trælle. 43 Oc du skalt icke forstrengeligen regere ofver hannem: Men du skalt frycte for djn Gud.
Men hvad djn Svend eller dj Pige (er anlangendis/) som du skalt hafve / dem sulle J hafve af hedningene / som er omkring eder / af dem skulle J kiøbe Svend oc Pige. 45 Oc Der foruden af Gæste / som ere fremmede iblant eder / af dem sskulle J kiøbe / oc af deres Slecter som ere hos eder / som de hgafve aulet i eders Land. 46 Oc de skulle vorde eder til Eyendom: Oc dem skulle J arfveligen beholde for eders Bøfter eder / til ævig Eyendom / dem som J lade være ævige Trælle : Men ofver eders Brødre / Jsraels Børn / skal den eene icke strengeligen regere ofver den anden.
47 Naar nogen Fremmed eller Gæst blifver rjg hos dig / oc djn Broder forarmis hos hannem / saa ad hand selger sig til den Fremmede som er Gæst hos dug / eller til nogen af den Fremmedis Slectis Rood. 48 Da skal hand efter hans Kiød hafve ræt til at blifve løs igien. 49 Der maa een af hans Brødre løse hannem: Enten hans Faderbroder / eller hans Faderbroder Søn / maa løse hannem / eller oc nogen anden af hans Slect / maa løse hannem / eller kand hand oc faa meget forhærfve med sin egen Haand / da skal hand løse sig. 50 Oc hand skal regne med den som hannem  kiøbte fra det Aar som hand solde sig paa til hannem / indtil Frydens Aar / oc Pendingene som hand sldis for / skulle regnes efter Aarenes Tall / efter en Daglønners Tjd skal hand være hos h annem. 51 Staae der endda mange Aar igien ad regne / da skal hand der efter igiengifve for sin Løsen / af Pendingene hand blev kiøbt for. 52 Men staae der saa Aar igien til Frydens Aar / da skal hand regne med hannem / efter sine Aar ad regne / hand skal igiengifve for sin Løsen. 53 Ligesom hand hafde værit en Daglønnere Aar fra ar hs hannem : Hand skal icke strengeligen regier ofver hannem for djne Øyne. 54 Men kand hand icke løse sig / i disse maade / Da skal hand gaa løs ud paa Frydens Aar / hand oc hans Børn med hannem. 55 Thi ad Jsraels Børn er mjne Tiener / ja de ere mjne Tiener / som jeg førde af Ægypti land. jeg er HErren eders Gud.

XXVI. Capitel.
J Skulle icke giøre eder Afguder som intet due / eller Bileder / J skulle icke heller opreise eder nogen Støtte / eller sætte tegnsteen i eders Land / ad J tilbede derfor : Thi jeg er HErren eders Gud. 2 Holder mjne Sabbather / oc frycter eder for mjn Helligdom: Jeg er HErren.
3 Dersom J vandre i mjne Skick / oc holde mjne Bud / oc giøre dem: 4 Da vil jeg gifve eder Regn i sin Tjd / oc Jorden skal gifve esin Grøde / oc Træene paa Marcken skulle bære ders Fruct. 5 Oc Tærsketjden skal vare til Vjnhøsten / oc Vjnhøsten skal vare til Kornsæden / oc j skulle æde eders Brød ad j blifve mætte / oc boe tryggelige i eders Land: 6 Oc jeg vil gifve Fred i Landet / ad J mue sofve / oc ingen skal forfærde eder: Jeg vil borttage de onde vilde Diur af Landt / oc Sverdet skal icke gaa igiennem eders Land. 7 Oc J skulle jage eders Fiender / oc de skulle falde for eder ved Sverd. 8 Oc fem af eder skulle jage hundrede / oc hindrede af eder skulle jage tj tusinde / thi ad eders Fiender skulle falde for eder ved Sverd. 9 Oc jeg vil vende mig til eder / oc giøre eder fructbare oc formeere eder / oc jeg vil stadfæste mjn pact med eder. 10 Oc J skulle æde det Gamle som skal vare ud / oc udføre det Gamle / naar det Ryy kommer. 11 Jeg vil hafve mjn Bolig iblant eder / oc mjn Siel skal icke vemmis ved eder. 12 Oc jeg vil vandre iblat eder / oc jeg vil være eders Gud / saa skulle j være mjt Folck. 13 Jeg er HErren eders Gud / som førde eder af Ægypti Land / ad j skulde icke være ders Tienere / oc jeg hafver sønderbrudit eders Aagis Træ / oc ladit eder gaae opretteligen.
14 Men ville J icke lyde mig / oc icke giøre alle disse Bud: 15 Oc ville foracte mjn Skick / oc eders Siele vemmis ved mjn Ræt / ad J icke giøre alle mjne Bud / ad lade mjn Pact staa tilbage. 16 Da vil jeg oc giøre eder det / Jeg vil hiemsøge eder med Forfærdelse / oc Kaalde siuge / ad eders Ansict skal fortæris / oc ljfvet vansmectis: Oc J skulle faae eders Sæd forgæfvit / oc eders Fiender skulle opæde den. 17 Oc jeg vil sætte mit Ansict mod eder / oc J skulle blifve slagne af eders Fiender / oc de skulle regjer ofver eder sm eder hade / oc J skulle flye der som ingen jager eder. 18 Oc ville J icke endda der ofver lyde mig / da vil jeg end giøre det siu gange meere / ad straffe eder for eders Synder. 19 Oc jeg vil sønderbryde eders Styrckis Hofferdighed: Oc jeg vil giøre eders Himmel som Jern / oc eders Jord som Kaabber. 20 Oc eders Kraft skal fortæris forgæfvis / ad eders Jord skal icke gifve sin Grøde / oc Træerne i Landet skulle icke bære ders fruct. 21 Oc om J endda vandre imod mig modvilligen / oc ville icke lyde mig/ da vil jeg end giøre det siu gange meere / ad slaa paa eder efter eders Synder. 22 Oc jeg vil sende vilde Diur iblant eder / de skulle berøfve eder eders Børn / oc ihielrifve eders Qveg / oc formindske eder / oc eders Veye skulle blifve øde. 23 Ville J icke endda der med lade eder tucte af mig / men vandre imod mig modvilligen: 24 Da vil jeg oc vandre imod eder modvilligen / oc slaa eder endda siu gange meere for eders Synders skyld. 25 Oc føre et hefnendis Sverd ofver eder / som skal hefne mjn Pact: Oc om j forsamle eder i eders Stæder / da vil jeg alligevel sende Pestilenz iblant eder / oc J skulle gifvis i eders Fienders haand. 26 Naar jeg fordærfver eders Brøds Kraft / saa ad tj Qvinder skulle bage eders Brød i een Oen / oc de skulle veye eders Brød ud med Vect: Oc J skulle æde / oc icke mættes. 27 Ville J icke endda der med lyde mig / men vandre imod mig modvilligen. 28 Da vil jeg oc vandre imod eder i mjn Vrede modvilligen / oc vil straffe eder siu gange meere for eders Synder. 29 Da J skulle æde eders Sønners Kiød / oc J skulle æde eders Døttres Kiød. 30 Oc jeg vil udslette eders Høye / oc afhugge eders Træ-Guder / oc jeg vil kaste eders kroppe ofven paa eders Skarns Afguders Kroppe / oc mjn Siel skal vemmis ved eder. 31 Oc jeg vil giøre edres Støder ti Ørcken  oc nedbryde edrs helligdomme / oc Jeg vil icke lucte eders søde Luct. 32 Saa vil jeg giøre Landet øde / ad eders Fiender som boe i det skulle grue derfor. 33 Men eder vil jeg bortstrøe iblant hedningene / oc drage Sverdet ud efter eder / ad eders land skal blifve øde / oc eders Stæder skulle blifve en Ørcken. 34 Da skal Landet forlyste sig med sine Sabbather / saa længe som det ligger øde / oc j ere i eders Fienders land : Ja da skal landet hvile oc velbehage sine Sabbather. 35 All den stund det ligger øde / skal det hvile: Derfor / ad det hvilde icke / den Tjd J skulde holde helligt / der J boede der i. 36 Oc dem som blifve ofver igien af eder / vil jeg giøre saa blødhiertige i deres Fienders Land / ad et rysted Blads liud skal jage dem / oc de skulle flye for Sverd / oc falde / der som ingen jager dem. 37 Oc den eene skal løbe paa den anden  lige som for et Sverd / enddog ad ingen jager (dem/) oc j skulle icke tørre reise eder op for eders Fienders Ansict. 38 Oc J skulle ødeleggis iblant Hedningene / oc eders Fienders Land skal fortære eder. 39 Men hvilcke der blifve endda ofver af eder / de skulle forsmæctes i deres Misgierninger / i eders Fienders land / oc de skulle forsmæctes i ders Forfaderes Misgierninger. 40 Saa skulle de da bekiende ders misgierning oc cere Forfædres Misgierning / efter ders ofvertrædelse / med hvilcken de h afde handlet fortrædelig imod mig / oc end med hvilcken de hafde vandret mod mig modvilligen. 41 Derfor vil jeg oc vandre med dem modvilligen / oc føre dem i ders Fienders Land : Der skal jo deres u-omskaarne Hierte ydmyge sig / oc da skulle de vel behage deres Misgierningers Straf.
42 Oc jeg vil tæncke paa mjn Pact med Jacob / oc paa min Pact med Jsaac / oc paa mjn Pact med Abraham vil jeg tæncke / oc jeg vil tæncke paa Landet / 43 Oc Landet skal forladis af dem / oc hafve behagelighed i sine Sabbather  /oden stund det ligger øde for dem: oc de skulle behage  ders Misgierningers Straf / fordi / ja fordi de foractede mjn Ræt / oc deres Siele vemmedis ved mjn Skick. 44 Oc enddog de ere i ders Fienders Land / hafver jeg alligevel icke forfskut dem / oc vemmes icke saa ved dem / ad ødelegge dem / ad mjn Pact skulde være ude med dem: Thi jeg er HErren ders Gud. 45 Oc vil tæncke paa mjn første Pact med dem / der jeg førde dem af Ægypti Land / for Hedningenes Øyen / ad Jeg vil være deres Gud/ Jeg HErren. 46 Disse ere de Skicke oc Rætte / oc Love / som HErren giorde imedlem sig oc Jsraels Børn / paa Sinai Bierg / ved Mose.

XXVII. Capitel.
OC HErren talde til mose / oc sagde: 2 Tal til Jsraels Børn / oc sjg til dem : Naar nogen giøre HErren et synderligt Løfte / saa mand vurder Persooner for HErren. 3 Da skal djn vurdering være for en mands Persoon / fra den som som er tive Aar gammel / oc indtil den som er tredsinds tive Aaar gammel. / oc djn vurdering skal være halftredisindst tive Sølf Seckler / efter Helligdommens Seckel. 4 Oc om det er en Qvindis Persoon / da skal djn vurdering være tredive Seckler. 5 Oc om (nogen er) fra fem Aar gammel oc indtil tive Aar gammel / da skalt du vurdere en Mands Persoon for tive Seckler / Men en Qvindis Persoon for tj Seckler. 8 Men er hand for arm til saadan djn vurdering / da skal mand skille hannem for Præsten / oc Præsten skal lade vurdere hannem efter hans Formue som giorde det Løfte skal Præsten lade vurdere hannem.
9 Oc om det er et Qveg / af hvilcket de ville ofre et Offer for HErren / da er det alt helligt som mand gifver HErren der af. 10 Mand skal icke bytte det bort: Eller forvegsle det / et got for et ont / eller et ont for et got: Man vegsler nogen dog et Qveg bort for et andet Qveg / da skal baade det oc det som er vegslis med / være helligt. 11 Men er det et ureent Diur / af hvilcket de skulle icke ofre Offer for HErren / da skal mand stille det Qveg for Pæsten : 12 Oc Præsten skal vurder det om det er got eller ont / lige som du vurderer det / du som est Præst / saa skal det blifve. 13 Men vil nogen jo løse det / da skal hand gifve femte deelen til ofver djn vurdering.
14 Om nogen helliger sit Huus / ad det skal være helligt for HErren / da skal Præsten vurdere det / om det er got eller ont: Oc lige som Præsten vurderer det / saa skal det blifve. 15 Men vil hand løse sit Huus igien som det hafver heligit / da skal hand legge den femte deel af Pendingene til som det var / du hafver vurderit det for: Saa maa det høre hannem til.
16 Oc om nogen  helliger HErren (noget) af sin EjendomsAgger / da skalt du vurdere den efter dens Sæds leilighed / en Homer Bygsæt for halftredisinds tive Sølf-Seckler. 17 Men helliger hand sin Agger fra FrydensAar / Da skal den gielde efter djn Vurdering. 18 Men hafver hand helliget sin Agger efter Frydens Aar / da skal Præsten regne Værdet med hannem / efter de Aar som igienstaae indtil Frydens Aar / oc vurdere den saa meget ringere. 19 Vil hand oc endelig løse Aggerenigen som helligede den / da skal hand legge den femte part af djn Vurderings Pendinge dertil / oc den skal staa hannem frj for. 20 Men vil hand icke løse Aggeren / men selger Aggeren til anden Mand : Da skal den icke meere maa løsis. 21 Men den samme Agger skal være HErren heliget / naar den blifver frj paa Frydens (Aar/) lige som en Agger der er endeligen helliged / den skal høre Præsten til / for Arfvegods. 22 Men om nogen helliger HErren en Agger / som hand hafver kiøbt / oc er icke af hans Arfvegods. 23 Da skal Præsten regne med hannem / vor dyre du kandt vurdere den indtil Frydens Aar / saa skal hand samme Dag gifve den din vurdering / ad den skal være HErren hellig. 24 Men udi Frydens Aar skal Aggeren komme igien til hannem som hand kiøbte den af / som eyede den i Landet. 25 All din Vurdering skal skee efter Helligdommens Seckle / en Sekel giør tive Gera.
26 Men det Førstefødde / hvicket hør HErren til / som det Førstefødde / iblant Qveg / det skal ingen hellige (HErren/) være sig Fæ eller Faar : Det hør HErren til. 27 Men er det af de ureene Qveg / da skal mand det løse efter djn vurdering / oc legge den femte deel der af der til: Oc om det icke løsis / da skal det selgis efter djn vurdering. 28 Mand skal intet som nogen endeligen hafver helliget HErren / af alt det hand eyer / enten af Meniske eller Qveg / eller af Arf Agger / selge eller løse: Thi alt saadan Bands-Gods er det Allerhelligeste for HErren. 29 Jntet Forbandit / som vorder forbandit af et Menniske / skal løsis / det skal visseligen døø.
30 Oc all Tiende i Landet / af Jordens Grøde / oc af Frycten paa Træerne / hør HErren til / den er hellig for HErren. 31 Men vil mand jo løse noget af sin Tiende / da skal hand legge den femte part der af der til. 32 Oc all Tienden af Fæ oc Faar / ja af alt det som gaar under Kiep / det skal være HErren en hellig Tiende. 33 Mand skal icke spørge om det er got eller ont / oc icke heller forvegsle det / Men forvegsler jo nogen det / da skal baade det / oc det som vegslis derfor / være helligt / skal icke løsis. 34 Disse ere Budene / hvilcke HErren befalede Mose / til Jsraels Børn / paa Sinai Bierg.
Ende paa Mose tredie Bog.

Den fierde Mose Bog/ kaldet Numeri.
I. Capitel.
OC HErren talde til Mose i Sinai Ørck / i Forsamlingens Pauluun / den første (Dag) i den anden Maaned / i det andet Aar / efterad de vare udgangne af Ægypti Land / oc sagde : 2 TagerSummen på den gandske Jsraels Børns Meenighed / efter deres Slecter/ efterderes Fædres huus ved Nafnes Tall / alt Mandkiøn ofver Hofvit af dem. 3 Fra tive Aar gamle oc der ofver / hversom kand uddrage i Strjd udi Jsrael / J skulle tælle dem efter deres Hær / du oc Aarn. 4 Oc der skulle være med ederjo én Mand for hver Stamme / Bad hand (blifver) et Hofved for sine Fædres Huus. 5 Oc disse ere Mændenes nafne / som skulle staae hos edre. For Ruben Elizur Zedur Søn. 6 For Simeon / Zetumiel Zuri Sadai Søn. 7 For Juda /Nahesson Amminadab Søn. 8 For Isaschar / Rethaneel Zuar Søn. 9 For Sebulon / Eliab Helon Søn. 10 For Josephs Børn: For Ephramim / Elisama Amihud Søn: For Manasse / Gamliel Pedazur Søn. 11 For MenJamin / Abidan Gideoni Søn. 12 For Dan / Ehielser Ammi Sadai Søn. 13 For Alse / Pagiel Ochran Søn. 14 For Gad / Eliasaph Deuel Søn. 15 For Nephthali / Ahira Enan Søn. 16 Disse skulle kaldes af Meenigheden / deres Fædres Slecters Høfvezmænd / de skulle være Hofveder for Jsraels Stammer.
17 Oc Mose oc Aaron tage disse Mænd (til sig) som ere næfnde ved Nafn. 18 Oc de lode samle den gandske Meenighed / den første (Dag) i den anden Maaned / oc de vjste deres Herkomst i deres Slecter / efter deres Fædres Huus Nafnenes Tall fra tive Aar gamle oc derofver/ ofverHofvet af dem. 19 Saa som HErren hafde befalit Mose: Oc hand talde dem i Sinai Ørck. 20 Oc da vare Rubens / Jsreaels førstefødde Søns Børn /i deres Hrekomst efter deres Slecter / efter deres Fædres Huus i nafnenes Tal / ofverHofvet af dem / alt Mandkiøn / fra tive Aar gammel oc der ofver / hver som kunde uddrage i Strjd / 21 Som blefve talde af dem der Rubens Stamme / (vare) sex oc fyrretive tusinde oc fem hundrede. 22 Anlangendis Simeon Børn i deres Herkomst efter deres Slecter/ efterderes Fædres Huus / de talte deraf i Nafnenes tall ofver Hofvet af dem / alt Mankiøn fra tive Aar gammel oc derofver / hver som kunde uddrage i strjd / 23 De talde af dem til Simons Stamme / (vare) nj oc halftrediesindstive tusinde oc tre hundrede. 24 Anlangendis Gads Børn i deres Herkomst efter deres Slecter/ efterderes Fædres Huus i nafnenes tall / fra tive Aar gammel oc derofver/ hversom kunde uddrage i Strjd: 25 De talde af dem til Gads Stamme / (vare) fem oc fyrretive tusinde oc sex hundrede oc halftrediesindstive. 26 Anlangendis Juda Børn i deres Herkomst efter deres Slecter / efter deres Fædres huus i nafnenes tall / fra tive Aar gammel oc der ofver / hversom kunde uddrage i strjd: 27 De talde af dem til Juda Stamme / (vare) fire oc halffierdesindstive tusinde oc sex hundrede. 28 Anlangendis Jsaschors Børn i deres Hrekomst efter deres Slecter / efter deres Fædres Huus i nafnenes tall / fra tive Aar gammel oc der ofver/ hver som kunde uddrage i strjd / 29 De talde af dem til Jsaschars Stamme / (vare) fire oc halftrediesindstive tusinde / oc fire hundrede. 30 Anlangendis Sebulons børn i deres Herkomst efter deres Slecter / efter deres Fædres huus i nafnenes tall / fra tive Aar gammel oc der ofver / hver som kunde uddrage i strjd / 31 De Talte af dem til Sebulons Stamme / vare) siu oc halftrediesindstive tusinde oc fire hindrede. 32 Josephs Børn anlangendis / Ephraims Børn / i deres Hrekomst efter deres Slecter / efter deres Fædres huus nafnenes tall / fra tive Aar gammel oc der ofver / hver som kunde uddrage i strjd / 33 De talde af dem itil Ephraims Stamme / (vare) fyrretive tusinde oc fem hundrede. 34 Anlangendis Manasse børn i deres Herkomst efter deres Slecter / efter deres Fædres Huus i nafnenes tall / fra tive Aar gammel oc der ofver / hver som kunde uddrage i strjd / 35 De talde af dem til Manasse Slect / (vare) to oc tredive tusinde oc to hundrede. 36 Anlangendis BenJamins børn i deres Herkomst efter deres Slecter / efter deres Fædres huus i nafnenes i all / fra tive Aar gammel oc der ofver / hver som kunde uddrage i strjd / 37 De talde af dem til BenJamins Stamme / (vare) fem oc tredive tusinde oc fier hundrede. 38 Anlangendis Dans Børn i deres Herkomst efter deres Slecter / efter deres Fædres huus i nafnenes tal / fra tive Aar gammel oc der ofver / hver som kunde uddrage i strjd / 39 De talde af dem til Dans Stamme / (vare) to oc tresindstive tusinde oc siu hundrede. 40 Anlangendis Asers børn i deres Herkomst efter deres Slecter / efter deres Fædres Huus i nafnens tall / fra tive Aar gammel oc der ofver / hver som kunde uddrage i strjd / 41 De talde af dem til Asers Stamme / (vare) et oc fyrretive tusinde oc fem hundrede. 42 Anlangendis Naphthali Børn i deres Herkomst efter deres Slecter / efter deres Fædres huus i nafnenes tall / fra tive Aar gammel oc der ofver / hver som kunde uddrage i strjd / 43 De talde af dem til Naphatli Stamme / vare) tre oc halftrediesindstive tusinde oc fire hindrede. 44 Disse ere de talde / som Mose oc Aaron talde / oc hver af de tolf Jsraels Fyrster / de vare jo én hver for deres Fædres huus. 45 Oc de vare alle som blefve talde af Jsraels Børn / efter deres Færes huus / fra tive Aar gammel oc der ofvre / hver som kunde uddrage i strjd i Jsrael. 46 Oc alle Talde vare sex hundrede tusinde oc tre tusinde / oc fem hundrede oc halftrediesindst tive.
47 Men Levittrene efter deres Fædres Stamme / blefve icke talde iblant dem. 48 Thi HErren hafde talt til Mose / oc sagde: 49 Thi HErren hafde talt til Mose / oc sagt: 49 Dog skalt du icke tælle Levi Stamme / oc ey tage Summen paa dem iblant Jsraels Børn. 50 Men du skalt skicke Levitterne til Vidnisbyrdenes Tabernakel / oc til alt Redskabet der til / oc alt det som der hører til: De skulle bære Tabernackelen / oc alt Redskab der til / oc de skulle tage vare paa den / oc leyre dem trint omkring Tabernackelen. 51 Oc naar Tabernackelen skal reyse / da skulle Levitterne tage den mmed / Men naar Tabrenackelen sættis stille / da skulle Levitrene reise den op: Oc kommer nogen Fremmed der til / ds skal hand døø. 52 Oc Jsraels Børn skulle leyre dem hver i sin Leyr / oc hver hos sin Banere ved sine Hær. 53 Men Levitterne skulle sive dem trint omkring Vidnesbyrdets Tabernakel / paa det ad der skal komme en Vrede ofver Jsraels Børns Meenighed : Derfor skulle Levitterne tage det vare paa Vidnisbyrdets Tabernackel. 54 Oc Jsraels Børn giorde det / efter alt det som HErren hafde befaliet Mose / saa giorde de.

II. Capitel.
OC HErren talte til Mose oc til Aaron / oc sagde : 2 Jsraels børn skulle leyre dem / hver hos sin Bannere ved Tegn / efter deres Fædres Huus hen imod omkring Forsamlingenes Paulus skulle de leyre dem / 3 Oc disse ere de som skulle leyre dem foran mod Østen / Juda Leyris Bannere set sine Hær / oc Juda Børns Høfvizmand / Rahesson Amminadab søn. 4 Oc hans Hær oc de talde af dem / fire oc halffierdesindstive tusinde / oc sex hundrede. 5 Oc de som skulle slyre sig hos hannem (er) Jsasachrs Stamme / oc Jsassachars børns Høfvizmand Rehanaeel Zuar Søn. 6 Oc hans hær oc de talte der af fire oc halftrediesindstive tusinde / oc fire hundrede. 7 (Dernæst) Sebulons Stamme oc Sebulons Børns Høfvizmand Eliab Heten Søn. 8 Oc hans Hær oc de talde sex af siu oc halfierdisindstive tusinde oc fire hundrede. 9 Alle de talte til Zebulons hundrede tusinde oc sex oc tredsindstive tusinde oc fire hundrede / som høre til deres Hær / skulle reyse fræmmest.
10 Rubens Leyris Banere (skal være) mod Synden med deres Hær / oc Rubens Børn Høfvizmand Elizur Sedeur Søn. 11 Oc hans Hær oc de talde der af / sex oc fyrretive tusinde oc fem hundrede. 12 Oc de som skulle leyre sig hos hannem / ere Simeons Stamme / oc Simeons børns Høfvizmand Selumiel Zuri Sadai Søn. 13 Oc hans Hær oc de talde af dem / nj oc halftrediesindstive tusinde oc tre hundrede. 14 Oc Gad Stamme / oc Gads Børn Høfvizmand Eliasaph Reuels Søn. 15 Oc hans Hær oc de talte af dem / fem oc fyrretive tusinde / oc sex hundrede oc halftrediesindstive. 16 Alle de talde til Rubens Leyr / vare hundrede tusinde oc et oc halftrediesindstive tusinde / oc fire hundrede oc halftrediesinds tive / (som hørde) til deres Hær / oc de skulle reyse i den anden Orden. 17 Oc (drenest) skal Forsamlingens pauluun reyse / ja Levittrenes Leyr midt i iblant Leyrene : Efter som de leyre dem til / så skulle de reyse / hver i sin sted / efter sine Banere.
18 Ephsaims Leyris Banere med deres Hær (skal være) mod Vesten / oc Ephraims Børn Høfvizmand Elisama Amihud søn. 19 Oc hans Hær oc de talde af dem / fyrretive tusinde oc fem hundrede. 20 Oc hos hannem skal Manasse Stamme (leyre sig) oc Manasse Børns Høfvizmand Gamiel Pedazur søn. 21 Oc hans Hær oc de talte af dem / to oc tgredive tusinde oc to hundrede. 22 Oc (dernæst) BenJamins Stamme / oc BenJamins Børens Høfvizmand Abidan Gedeoni Søn. 23 Oc hans Hær oc de talde af dem / fem oc tredive tusinde oc fire hundrede. 34 Alle de talde til Ephraims Leyr ere / hundrede tusinde oc otte tusinde oc hundrit / de som høre) til deres Hær / oc de skulle reyse i den tredje Orden.
25 Dans Layris Banere (skal være) mod Norden for deres Hær / oc Dans Børns Høfvizmand Ahieser Ammi Sadai Søn. 26 Oc hans Hær oc de talde af dem / to oc tredsindstive tusinde oc siu hundrede. 27 Oc de som skulle leyre sig hos hannem / (ere) Asars Stamme / Asers Børns Høfvizmand Pagiel-Ochran Søn. 28 Oc hans Hær oc de talde af dem / et oc fyrretive tusinde oc fem hundrede. 29 Oc Raphthali Stamme / oc Raphthali Børns Høfvizmand Ahira Enan søn. 30 Oc hans Hær oc de talde af dem / tre oc halftrediesindstive tusinde oc fire hundrede. 31 Alle de taalde til Daans Leyr /hundrede tusinde oc siu oc halftredsindstive tusinde oc sex hundrede / de skulle reyse sidst efter deres Banere.
32 Disse ere de som blefve talde af Jsraels Børn / efter deres Fædres Huus / alle de som vare talde i Leyren efter deres Hær / sexhundrede tusinde oc tre tusende oc fem hundrede oc halftrediesinds tive. 33 Men Levitterne blefve icke talde iblant Jsraels Børn / som HErren hafde befalit Mose. 34 Oc Jsraels Børn giorde (det) efter alt det som HErren hafde befalit Mose / saa leyrede de dem efter deres Banere / oc saa droge de ud / hver efter sine Slecter / efter deres Fædres Huus.

III. Capitel..
OC disse ere Aarons oc Mose Slecter / paa den Dag HErren talde med Mose på Sinai Bierg. 2 oc disse ere Aarons Sønnres nafne: Den førstefødde Radab / oc (siden) Abihu / Eleasar oc Jthamar. 3 Disse ere Aarons Sønners nafne / som vare salvede Præste / hves Hænder hand hafde fyllit till Præste Embedet. 4 Men Radab oc Abihu døde for HErrens Ansict / der de ofrede fremmed Jsld for HErrens Ansict / )i Sinai Ørck / oc de hafde ingen Sønner : Men Elesar oc Jthamar vare i Præste Embedet med Aaron deres Fader.
5 Oc HErren talde til Mose / oc sagde : 5 Lad Levi Stamme komme fræm / oc skicke den til præsten Aaron / ad de tiene hannem. 7 Oc vare paa hans Tienieste oc all Meeenighedens Tieniste / for Forsamlingens Pauluun / ad de tage Tienisten vare i Tabernackelen. 8 Oc bevare alt Redskabet til Forsamlingens Pauluun / oc det som Jsraels Børn (ellers ) skulde vare paa / til ad tiene i Tabrenackelens Tieniste. 9 Oc du skalt gifve Aaron oc hans Sønner Levitterne: Disse ere hannem aldelis gifvne af Jsraels børn. 10 Men Aaron oc hans Sønner skalt du skicke til ad de tage vare paa deres Præste Embede: Gaar der nogen Fremmed til / da skal hand døø.
11 Oc HErren talde til Mose / oc sagde: 12 Oc Jeg / see jeg / hafver tagit Levitterne af Jsraels børn / for hver Førstefødde / som obner Modres Ljf af Jsraels Børn / saa / ad Levitterne skulle høre mig til. 13 Thi alt det Førstefødde blef mit paa den dag / jeg ihielsloo alt det Førstefødde i Ægypti Land / da helligede jeg mig alt det Førstefødde i Jsrael / baade af Meenigsken oc Qveg / de skulde høre mig til / Jeg (re) HErren.
11 Oc HErren talde til Mose / oc sagde: 12 Oc Jeg / see jeg / hafver tagit Levitterne af Jsraels børn / for hver Førstefødde / som obner Modres Ljf af Jsraels Børn / saa / ad Levitterne skulle høre mig til. 13 Thi alt det Førstefødde blev mit paa den dag / jeg ihielslo alt det Førstefødde i Ægypti Land / da helligede jeg mig alt det Førstefødde i Jsrael / baade af Mennisken oc Qveg / de skulde høre mig til / Jeg (re) HErren.
14 Oc HErren talde til Mose i Sinai Ørcken / oc sagde : 15 Tæll Levi Børn efter deres Fædres Huus / efter deres Slecter / all Mandkiøn / fra Maaned gamle oc der ofver / skalt du tælle dem. 16 Saa talde Mose dem eftre HErrens Ord / lige som hannem var befalit. 17 Oc disse vare Levi Børn med deres nafn / gerson / oc Raath / oc Merari. 18 Oc disse ere Gersons børns nafn for deres Slecter / Libni oc Simei. 19 Oc Raaths børn for deres Slecter (vare) Amram / oc Jezehar / Hebron oc Usiel. 20 Oc Merai børn for deres Slecter (vare) Mierari oc Mufi. Disse ere levi Slecter efter deres Fædres Huus. 21 Til Gerson (høre) Libni Slect oc Sumet Slect / disse ere de Gersoniters Slecter. 22 Da talde af dem i Mandkraft / all Mandkiøn fra Maaned gammel oc der ofver / ja de Talde af dem vare siu tusinde oc fem hundrede / 23 De Gersoniters Slecter skulle leyre sig bag Tabrenakalen i Vester. 24 Oc De Gersoniters Faders Huusis Høfvizmand var Citasaph Label Søn. 25 Oc Gersons SØnner skulle tage vaer paa Forsamlingens Tabernakels Pauluun / ja Paa Pauluunet (paa) Tecket der til / oc Tecket for Forsamlingens Pauluuns Dør. 16 Oc paa Kortjenere til Forgaarden / oc Tecket for Forgaardens Dør / som gaar om Tabernackelen oc om Alteret trint omkring / oc paa Linerne der til / ja til all Tienisten der i. 27 Oc til Kaath høer Amaramiternes Slect / oc Jezehariternes Slect / oc Hebroniternes slect / oc Vsteliternes Slect / Disse ere de Kaahiters Slecter. 28 J tall / all Mandkiøn fra Maaned gamle oc der ofver / otte tusinde oc sex hundrede / som tage flittig vare paa Helligdommen. 29 Kaaths Sønners Slecter skulle leyre dem hos Tabernackelens side mod Synden. 30 Oc de Kaathiteres Slecters Faders huusis Høfvizmand skal være Elizaphan Usiels Søn. 31 Oc de skulle tage vare paa Arcken / oc Bordet / oc Liusestagen / oc Alterne / oc Helligdommens Redskab som de skulle giøer Tieniste med / oc tecket / oc all Tienisten der til. 32 Men den Øfvreste ofver alle Leviternes Øfversteer / skal være Eleasar Aarons Præstens Søn / Dette er deres Beskickede Embede som skulle flittig tage vare paa Helligdommen. 33 Til Merari høre Maheliternes Slect oc Musi Slect / disse ere de Merariters Slectre: 34 Oc de talde af dem i tall : oc alt Mandkiøn fra Maaned gamle oc der ofver / sex tusinde oc to hundrede / 35 Oc Merari Slecters Faders Huusis Høfvizmand / skal være Zuriel Abihails Søn / de skulle leyre dem hos Tabernackelens side mod Norden. 36 Oc Merari Børns Embedis bestilling skal være / ad tage vare paa Tabernackelens Fiæle / oc Stænger der til / oc Støtter der til / oc Fødder der til / Oc alt Redskabet der til / oc all Tienisten der til. 17 Oc Støtterne til Forgaarden trint omkring / oc deres Fødder / oc deres Nafle / oc deres Liner. 33 Men de som skulle leyer dem ræt for Tabernackelen for an / ræt for Forsamlingens Pauluun mod Østen (/ skal være Mose / oc Aaron oc hans Sønner / som tage flittig vare paa Helligdommen / efter Jsraels Børns varetect : Oc gaar der nogen Fremmed til / da skal hand døø. 39 Alle de Talde af Levitterne / som Mose oc Aron talde / efter HErrens Ord / ved deres Slecter / alt Mandkiøn fra Maaned gamle oc der ofver vaer to oc tive tusinde. 
40 Oc HErren sagde til Mose / Tæl all Førsteføde Mandkiøn / ibland Jsraels Børn / fra Maaned gamle oc der ofver / oc tag Tallet paa deres Nafne. 41 Saa skalt du udtage mig Leviterne / jeg er HErren / for alle Førsteføde ibland Jsraels Børn / oc Leviternes 	Qveg. 42 Oc Mose talde / som HErren bød hannem / alle Førstefødde ibland Jsraels Børn. 43 Oc der var alt Førstefød Mandkiøn i nafnens tall / fra Maaned gmle oc der ofver / efter som de blefve talde / to oc tive tusinde / tre oc halffierdesinds tive oc to hundrede.
44 Oc HErren talde til Mose / oc sagde: 45 Tag Leviterne for alle Førstefødde ibland Jsraels Børn / c Levitenes Qveg for deres Qveg / ad Leviterne skulle høre mig til / Jeg er HErren. 46 Men du skalt tage Løsen for de to hundrede tre oc halffierdesindstive / som var flere end Levittrene / af Jsraels Børns Førstefødde: 47 Oc du skalt tage jo fem Seckel for hvret Hofved / efter Helligdommens Seckel skalt du tage (dem/) (een Seckel er tive Ecra.) 48 Oc du skalt antvorde Aaron oc hans Sønner de løsnings Pendinge for dem som vare til ofvers iblant dem. 49 Saa tog Mose løsnings Pendinge / af dem som vare ofver Leviternes Løsninge / 50 Af Jsraels Børns Førstefødde tog hand Pendinge / af dem som vare ofver Levitternes Løsningere / 50 Af Jsraels Børn Førstefødde tog hand Pendinge / frem tresindstive / oc tre hundrede oc tusinde efter Helligdommens Seckel. 51 Oc Mose gaf Aaron oc hans Sønner de løsnings Pendinge efter HErrens Ord / som HErren hafde befalit Mose.

IV. Capitel.
OC HErren talde til Mose oc til Aaron / oc sagde : 2 Tag Summen af Kaaths Børn af Levi børn / efter deres Slecter / efter deres Fædres Huus: 3 Fra tredive Aar gamle oc der ofver / oc indtil halftrediesindstive Aar gamle / hvor den som kand drage til Strjd / ad giøer Gierningen udi Forsamlingens Pauluun. 4 Det skal være Kaaths børns Embede i Forsamlingens Pauluun / (som er) det Allerhelligste. 5 Naar eders Leyre bryde op / da skal Aaron oc hans Sønner komme / oc nedtage Teckens Forhænge / oc svøbe Vidnisbyrdens Arck der udi. 6 Oc legge Tecket af Græfvinge Skind der ofver / oc brede et heelt blaat Klæde der ofven paa / oc sætte dens Stænger der til. 7 Oc de skulle berede et blaat Klæde ofver Skuebordet / oc ligge der paa Fadene / oc Skuebrødene / oc Skaalene / oc Teckekarene til Drickofferet / oc det daglige Brød skal være der paa. 8 Oc de skulle brede ofver dem et Rosenrøt Klæde / oc tecke det samme med et Tecke af Græfvjinge SKind / od sætte dens Stænger dertil. 9 Saa skulle de tage et blaat Klæde / oc svøbe siusningenes Liusestage / oc dens Lampre / oc dens Saxer / oc dens Taandekar / oc alle dens Oliekar / med hvilcke de skulle tiende der for. 10 Oc de skulle legge det oc alt Redskab der til / paa et Tecke af Græfvinge Skin / oc legge det paa en Stang. 11 Oc de skulle brede et blaat Klæde ofvre det Guld Altere / oc skiule det med et Hecke af Grefvinge Skind / oc sætte dens Stængre der til. 12 Oc de skulle tage alle Tiendistes Redskaber med hvilcke de tiene i Helligdommen / oc ligge dem i blaat Klæde / oc tecke dem med et Klæde af Grevinge Skind / oc ligge (dem) på en Stang. 13 De skulle oc feye Aften af Alteret / oc brede et Skarlagens Klæde der ofver. 14 Oc ligge der paa alt Redskabet der til / med hvilcke de holde Tieniste der ofvre / Jldpander / Madtroge oc Skusler / oc Beckene / ja alt Altrens Redskab / oc de skulle brede et Tecke der ofvre af Græfvinge Skind / oc sætte ders Stængre der til. 15 Oc Aaron oc hans Sønner skulle det udrette / ad betecke Helligdommen oc alt Helligdommens Redskab / naar som Leyrene reyse af sted : Oc der efter skulle Kaaths børn komme / ad bære (det/) oc de skulle icke være ved Helligdommen / oc døe: Disse ere Kaaths Børns Byrde i Forsamlingens Pauluun. 16 Oc Eieasar Aarons Præstens Søns Bestilling er (ad skicke) Olie til Liusing / oc urter til Røgelse / oc det daglige Madoffer oc Salve Olien / ad hand skal beflicke den gandske Tabernackel / oc alt hvad som der re udi / i Helligdommen / oc i dens Redskab. 17 Oc HErren talde til Mose oc til Aaron / oc sagde : 18 Udryddre icke de Kaathitters Slectis Stamme iblant Levitterne: 19 Oc giører det med dem / ad de mue lefve oc icke døe / naar de røre det Allrehelligste: Aaron oc hans Sønnre skulle komme / oc sætte dem (/ ja hver Mand til sit Embede oc til sin Byrde: 20 Men de skulle icke gaae ind ad see (til) naar de (andre) hasteligen skiule Helligdommen / oc døe.
21 Oc HErren talde til Mose / oc sagde : 22 Tag Summen af Gersons Børn / ja oc af dem eftre deres Fædrene huus / eftre deres Slect : 23 Fra tredive Aar gamle oc der ofvre / indtil Helffierdesindstive Aar gamle skalt du tælle dem / hver den som kand gaa til Embedet / ad tiene flitteligen i Forsamlingens Pauluun. 24 Dette skal være de Gersoniters Slectis Embede / ad tiene oc ad bære. 25 Oc de skulle bære Kortinerne til Tabernackelen / oc Forsamlingens Pauluun / Tecket der til / oc Tecket af Græfvinge skind / som er der ofven ofvre / oc Tecket for Forsamlingens Pauluuns Dør. 26 Oc Forgaardens Omhænge / oc Tæcket for Portens Dør til Forgaarden / som er ofvre Tabrenackelen oc ofver Alteret runt omkring / oc deres Liner oc alt deres Embedis Redskab / oc alt det som skal giøris der med / oc de skulle giøre det. 27 All Gersons Børns tiniste skal være efter Aarons oc hans Sønners Ord / til All deres Byrde / oc til all deris Tieniste / oc I skulle beskicke dem / ad de tage vare paa alt det de bære. 28 Dette skal være de Gersoniters Børns Slectre Tieniste i Forsamlingens Pauluun / oc deres Vact skal være under Jthamar Aarons Præstis Søns Haand.
29 Merari Børn / efter deres Slecter / eftre deres Fædres Huus / skalt du oc tæle : 30 Fra tredive Aar gammel oc der ofvre / oc end til halftrediesinds tive Aar gamle skalt du tælle dem / hver den som kand drage i strjd ad de tiene flittig i Forsamlingens Pauluun. 31 Oc denne er deres Bordis varetæct til all deres Tieniste i Forsamlingens Pauluun / Tabrenacklens Fiæle / oc dens Stænger / oc dens Støtter / oc dens Fødder. 32 Oc Støtterne til Forgaarden trint omkring / oc deres Fædder / oc deres Nafne / oc deres Liner med all deres Reskab / oc alt deres Embede : Oc J skulle tælle ved nafn deres Byrdis varetæcts Redskab. 33 Dette skal være Meraci Børns Slecters Tieniste / i all deres Tieniste i Forsamlingens Pauluun / ved Jthamar Aarons Præstis Søns Haand.
34 Oc Mose oc Aaron / oc Høfvizmændene for Meenigheden / skulle tælle de Kaathiters Børn / efter deres Slectre oc eftre deres Fædres Huus. 35 Fra tredive Aar gamle oc der ofver / oc en til halftrediesindstive Aar gmle / hver den som kunde drage til Strjd / til Tienisten i Forsamlingens Pauluun. 36 Oc de vare beregnede af dem / eftre deres Slectre / to tusinde / siu hundrede og halftredisinds tive. 37 Disse vare talde af Kaathiters Slecter / saa hver tiente i Forsamlingens Puluun / hvilcke Mose oc Aaron talde/ efter HErrens Ord ved Mose. 38 Oc de talde af Gersons Børn / efter deres Slectre oc eftre dets Fædres Huus: 39 Fra tredive Aar ganske oc derofvre / oc end til halftrediesindstive Aar gmle / hver den som kune drage til Strjd / ad tiene i Forsamlingens Pauluun. 40 Oc de Talde af dem / efter deres Slecter efter deres Fædres Huus / vare to tusinde / oc sex hundrede oc tredive. 41 Disse vare talde af Gersons børn Slecter / saa hver tiente i Forsamlingens Pauluun / hvilcke Mose oc Aaron talde efter HErrens Ord. 42 Oc de talde af Merai Børns Slecter / efter deres Slecter efter deres Fædres Huus. 43 Fra tredive Aar gamle oc der ofver / oc end til halftrediesindstive Aar gamle / hver som kunde gaa til Embedet / ad tiene i Forsamlingens Pauluun. 44 Oc de Talde af dem efter deres Slecter / vare tre tusinde oc to hundrede. 45 Disse ere talde af Marcari børns Slecter / hvilcke Mose oc Aaron talde / efter HErrens Ord ved Mose. 46 Alle de Talde som Mose oc Aaron talde / oc Jsraels Høfvizmænd / Levitterne / efter deres Slecter oc efter deres Fædres Huus: 47 Fra tredive Aar gamle oc der ofvre / oc end til halftrediesindstive Aar gamle / hver som kujnde gaa ad tiene i Tienistens Embede / oc Byrdens Embede i Forsamlngens Pauluun / 48 Oc de som blefve talde af dem / vare otte tusinde oc fem hundrede oc firesindstive: 49 Hand talde dem efter HErrens Ord ved Mose / hver mand til sit Embede oc til sin Byrde / ja dem som vare talde af dem / som HErren hafde befalit Mose.

V. Capitel.
OC HErren talde til Mose / oc sagde: 2 Befal Jsraels Børn ad de skicke ud af Leyren alle Spedalske / oc alle som hafve Flod / oc alle de ureene efter kjg. 3 Baade Mand oc Qvinde skulle J udskicke / ja uden for LEyren skulle J udskicke dem / ad de icke besmitte deres Leyr / der som Jeg bor udi iblant dem. 4 Oc Jsraels børn gjorde saa / oc skickede dem hen uden for leyren / som HErren hafde sagt til Mose / saa giorde Jsraels børn / Naar som nogen Mand eller Qvinde giør (noget) af alle de Synder som et menniske bedrifve kand / ad forsee sig hart imod HErren / da er den Siel skyldig. 7 Oc de skulle bekiende deres SYnd / som de hafde giort / oc hver skal igiengifve sin skyld med sin Hofvet sum / oc den femte deel der skal hand legge der til / oc gifve den som hand er skyldig imod. 8 Men hafver den Mand icke nogen Løseer / ad hand kand gifve hannem igen det hand hannem skyldig var / da skal den skyld som gifvis HErren / høre Præsten til / undertagen den Forljgelsis Væder / med hvilcken han giør Forljegelse for hannem. 9 Oc alt Løftoffer / af alt det som Jsraels børn hellige / som de skulle ofre Præsten / skal høre hannem til / 10 Oc om nogen Mand helliger nogle Ting / da skulle de høre hannem til : Om nogen gifver Præsten noget / der skal høre hannem til.
11 Oc HErren talde til Mose / oc sagde : 12 Tal til Jsraels Børn / oc sjg til dem / om nogen Mands Hustru løber bort / oc forseer sig hart imod hannem / 13 Oc nogen Mand ligger hos hende med Sæds beblandelse / oc det blifver dog skiult for hendis Mands Øyen / oc blifver dult / ad hun er blefven ureen / oc der er icke Vidne mod hende / oc hun ericke greben der udi: 14 Oc der kommer en hjdkier Mand ofvre hannem / ad hand er njdkier for sin Hustru / ad hun er bemitted / eller der kommer en njdkier Aand ofvre hannem / oc hand blifver njdkier for sin Hustru / enddog hun er icke besmitted. 15 Da skal Manden lede sin Hustru til Præsten / oc frembære hendis Ofre for hende / tn tjende part af en Pha Bygmeel: Hand skal ingen Olie lade der paa / ey hellre legge Røgelse der paa / thi det er et Njdkierheds Offre / et almindelsis Offre / som kommer Misgierning ihu. 16 Da skal Præsten føre hende fræm / oc skicke hende for HErrens Ansict. 17 Oc Præsten skal tage hellige Vand i et Leerkar / oc af Støf som er paa Tabernackelens Gulf / Præsten skal tage det oc kaste i Vandet. 18 Oc Præsten skal skicke Qvinden for HErrens Ansict / oc blote Qvindens Hofved / oc legge Almindelsens Offer / som er et Njdkierheds Offer / paa hendis Hænder : Oc Præsten skal hafve beeskt forbandet Vand i sin Haand. 19 Oc Præsten skal besvære hende / oc sige til Qvinden / hafver ingen Mand liggit hos dig / oc est du icke løben fra djn Mand / ad besmittis / da vær frj for disse beeske forbande Vand. 20 Men est du løben fra djn Mand / oc du est ureen / oc hafver nogen Mand hast sit fellig med dig uden djn Mand? 21 Da skal Præsten besvære Qvinden ved Forbandelsens Eed / oc Præsten skal sige til Qvinden / HErren skal sætte dig til en Bande oc en Eed iblandt dit Folck ad HErren lader dine Lender forsvindis bort / oc djn Bug ophefvis. 22 Saa gaa nu dette forbandede Vand i dit Ljf / ad din Bug ophefvis / oc djne Lender forsvinde / oc Qvinden skal sige / Amen / Amen. 23 Saa skal Præsten skrifve disse forbandelser i Bogen / oc slette af det med beeste Vand / 24 Oc Gifve Qvinden det beeste forbandede Vand ad dricke. Oc det Vand som giør Forbandelse til beesthed / skal komme i hende / 25 Oc siden skal Præsten tage det Njdkierheds Offer af hendis Haand / oc røre det Mad offer for HErrens Ansict / oc ofre det paa Alteret / 26 Oc Præsten skal tage en Haandfuld af Madofferet med hendis Amindelsis Offer / oc optænde paa Alteret / oc der efter gifve Qvinden Vandet ad dricke. 27 Naar hand nu hafver gifvit hende Vandet ad dricke / skal det skee / om hun er besmittet / oc ilde hafver forseet sig imod sin Mand / da skulle de Vand som giøre Forbandelse til beeskhed / gaae i hende / ad hendis Bug skal ophefvis / oc hendis Lender forsvindes / oc den Qvinde skal være en Forbandelse iblandt sit Folck. 28 Oc er den Qvinde icke besmitted / men reen / da skal hun være uskyldig / oc visselig undfange Sæd. 29 Denne er Njdkierheds Lov / naar som en Qvinde løber fra sin Mand / oc blifver besmitted. 30 Efter om en njdkier Aand kommer ofver en Mand / ad hand er njdkier ser sin Hustru / ad hans skicker Qvinden for HErrens Ansict / oc Præsten giør med hende aldeelis efter denne Lov. 31 Saa skal Manden være uskyldig for Misgierning / men Qvinden hun skal bære sin Misgierning.

VI. Capitel.
OC HErren talde til Mose / oc sagde: 2 Tal til Jsraels Børn / oc sjg til dem / Naar nogen Mand eller Qvinde giør jor et synderligt Løfte / ad holde sig fraskilde fra andre for HErren. 3 Den skal holde sig fra Vjn oc sterck Drick / hand skal oc icke dricke Vjndricke / eller Ædicke af anden sterck Drick / oc hand skal ingen Saft dricke som er giort af Vjndruer / hand skal hvercken æde ferske eller tørre Vjndruer. 4 Saa længe som saadant hans frastillelsis Løfte varer / skal hand icke æde det som mand giør af Vjntræet / hvercken Rusin / Steenen eller Huden. 5 All den Tjd som hans fraskillelsis Løfte varer / skal dricke komme Rageknjf ofver hans Hofvet : indtill Tjden er ude / som hand skal holde sig fra andre for HErren / skal hand være hellig / oc hand skal lade sit bare Haar frjt voxe paa Hofvet. 6 All den Tjd som hand holder sig fra andre For bHErren / skal hand icke gaa til noget døe Ljg. 7 Hand skal oc icke besmitte sig for sin Fader / eller for sin Moder / for sin Broder eller for sin Syster / naar de døe: THi hans Guds fraskillelse er paa hans Hofvet. 8 All den tjd som hand er frastildt / skal hand være HErren hellig. 9 Oc om nogen døør jo hasteligen hos hannem uforvarendis / oc hand besmitter sit Hofvet i hans fraskillelse / da skal hand rage siot Hofvet paa sin Reenselsis Dag / paa den sivende Dag skal hand rage det. 10 Oc paa den ottende Dag skal hand bære to Turtelduer eller to Due unge til Prsten / til Forsamlingens Pauluuns Dør. 11 Oc Præsten skal viie en til et Syndoffer / oc een til et Brændoffer / oc giøre Forljgelse for hannem / for hand hafver syndit ofver ljg / 12 Oc hand skal hellige sit Hofvit paa den Dag : Oc hand skal holde sig sidern fraskildt for HErren i sin fraskuitsis Tjd / oc hand skal lede et Aars gammelt Lam fræm til Skyldoffer / oc det foorige Dage skulle være forgæfvis / fordi ad hans Fraskillelse blef besmittet.
13 Oc denne er den Fraskildis Lov / paa den Dag hans fraskillelsis Tjd er ude / fra hand skille sig for FOrsamlingens Pauluuns Dør. 14 Oc hand skal bære sit Offer fdræm for HErren / et Aar gammelt Væder Lam uden lyde til at Brændoffer / oc et Aar gammelt Gimmer Lamd uden lyde til et Syndoffer / oc en Væder uden lyde til et Tackoffer: 15 Oc en Kurf med ufurede Kager af Hvedemeel / blandede med Olie / oc usurede tynde Kager / ofverstrøgne med Olie / oc deres Madoffer oc deres Drickoffer. 16 Oc Præsten skal bære det fræm for HErrens Ansict / oc giøre hans Syndoffer oc hans Brændoffer. 17 Oc Væderen skal hand giøre til Tackoffer for HErren / oc Kurfven med det usurede Brød : Oc Præsten skal giøre hans Madoffer oc hans Drickoffer. 18 Oc hand / som var fraskildt / skal rage sit fraskillelsis Hofvet/ for FOrsamlingens Pauluuns Dør / oc hand skal tage sit fraskillelsis Hofvedhaar / oc kaste paa Jlden / som er under Tackofferet. 19 Oc Præsten skal tage den sødne Bov af Væderen / oc en usured Kage af Kurfven / oc en usured tynd Kage / oc legge paa hans Hænder som var fraskildt / siden hand var raget efter sin Fraskillelse: 20 Oc Præsten skal røre dem til en Rørelse for HErren / det er Præsten helligt / med Rør-Brystet oc med LøfteBoven: Oc der efter maa den Fraskilde dricke Vjn. 21 Denne er Loven om den Fraskilde / som lofvede HErren sit Offer / for sin Fraskillelse / foruden det som hand ellers formaar: efter hans Løfte som hand hafver lofvit / saa skal hand giøre ofver sin fraskillelsis Lov.
22 Oc HErren talde til Mose / oc sagde: 23 Tal til Aaron oc til hans Sønner / oc sjg: Saa skulle J velsigne Jsraels Børn / oc sige til dem: 24 HErren velsigne dig oc bevare dig. 25 HErren lade sit Ansict liuse ofver dig / oc være dig naadig. 26 HErren opløfte siot Ansict ofver dig / oc gifve dig Fred. 27 Oc de skulle legge mit Nafn paa Jsraels Børn / oc jeg vil velsigne dem.

VII. Capitel.
OC det skeede paa den Dag / der Mose aldeelis opriste Tabernackelen / oc salvede den oc helligede den / oc alt Redskabet der til / oc Alteret / oc alt Redskab der til / oc salvede dem oc helligede dem. 2 Da ofrede Jsraels Fyrster / som (vare) Hofveder i deres Færes Huus: De som var Sammernes Fyrster / de som stode for de Talde. 3 Oc de førde deres Offer fræm for HErrens Ansict / sex betacte Vogne / oc tolf _xne / ja en Vogn for to Fyrster / oc en Oxe for hver een / oc de førde dem ræt for Tabernackelen.
4 Da HErren talde til Mose / oc sagde: 5 Tag (disse) af dem /ad de kunde være til ad giøre Tienisten i Forsamlingens Pauluun / oc gif Levitterne dem / hver efter sit Embedis lettighed. 6 Da tog Mose Vogne og Øcne / oc gaf Levittrerne dem. 7 Hans gaf Gersons Børn to Vogne oc fire Øxne efter deres Embede. 8 Oc hand gaf Merari Børn fire Vogne oc otte Oxne / efter deres Embede / under Jthamar Aarons Præstis Søns Haand. 9 Men hand gaf Kaathas Børn icke / fordi / ad de hafde et helligt Embede paa dem /(som) de skulder bære paa Axlene. 10 Oc Fyrstene ofrede til Aarons vjelse / den Dag som det blef favit / oc Fyrsterne ofrede deres Gafver for Alteret. 
11 Oc HErren sagde til Mose: Lad hver Fyrste hver Dag / ja hver Fyrste hver Dag ofre sit Offer / til Alterets vjelse. 12 Oc der var den som ofrede sit Offer paa den første Dag / Rahesson Amminadab Søn for Juda Stamme. 13 Oc hans Offer var et SølfFad / vog tredive oc hundrede Seckle / en Sølf skaal / paa halffierdesindstive Seckle / efter Helligdommens Seckel : De vare baade fulde af Hvedemeel / blanded med Olie til et Madoffer. 14 En Skeed paa tj Gylden / fuld af Røgelse. 15 En ung Stuud / en Væder / et Lam Aar gammelt til et Brændoffer. 16 En Geedebuck til Syndofer. 17 Oc to Øxne til Tackoffer / fem Vædre / fem Gedebucke / fem Lam / Aar gamle : Det var Rahesons Amminad søns Offer. 18 Paa den anden Dag ofrede Rethaneel Zuar søn / Jsaschars Fyrste. 19 Hand ofrede sit Offer / et Sølffad paa tredive oc hundrede Seckle / en Sølfskaal paa halffierdesindstive Seckle / efter Helligdommens Seckel: baade fulde af Hvedemeel / blandet med Olie til et Madoffer. 20 En Skeed pa Ttj Gylden / fuld af Røgelse. 21 En Ung Stuud / en Væder / et Lam Aar gammelt til et Brændoffer. 22 En Geedebuck til et Syndoffer. 23 Oc to Øxne til et Tackoffer / som Vædse / fem Geedebudke / fem Lam Aar gamle: Dette er nethaneel Zuar Søns Offer. 24 Paa den tredie Dag (ofrede) en Fyrste for Sebulons Børn / Eliab / Zebulons Søn. 25 Hans Offer (var) et Sølffad / paa tredive oc hundre Seckle / en Sølfskaal / paa halfierdesinds tive Seckle / efter Helligdommens Seckel: De baade fulde af Hvedemeel / blandet med Olie til et Madoffer. 26 En Skeed paa tj Gylden / fuld af Røgelse. 27 En ung Stuud / en Væder / et Lam Aar gammelt til et Brændoffer. 28 En Geedebuck til et Syndoffer. 29 Oc to Æxne til Tackoffer / fem Vædre / som Gedebucke / som Lam Aar gamle: Dette er Eltabs Helons Søns Offer. 30 Paa dern fierde Dag (ofrede) en Fyrste for Rubens Børn / Elizur Sedeur søn. 31 Hans Offer var / et Sølffad / paa tredive oc hundre Seckle / en Sølfskaal paa halfierdesinds tive Seckle / efter Helligdommens Seckel : De baade fulde af Hvedemeel / blandet med Olie til et Madoffer. 32 En Skeed paa tj Gylden / fuld af Røgelse. 33 En ung Stuud / en Væder / et Aar gammelt Lam til Brændoffer. 34 En Gedebuck til et Syndoffer. 35 Oc to Øxne til et Tackoffer / fem Væder / fem Gedebucke / som Lam / Aar gamle: Dette er Elizurs Sedurs søns Offer. 36 Paa den femte Dag (ofrede) en Fyrste for Simeons børn / Getumiel Zuri Sadai søn. 37 Hans Offer var / et Sølffad paa hundrede oc tredive Selckle / en Sølfskaal paa halffierdesindstive Selckle / efter Helligdommens Selckel : De baade fulde af Hvedemeel blandet med Olie til et Madoffer. 38 Et Sted paa tj Gylden / fuld af Røgelse. 39 En ung Siuud / en Væder / Et Aar gammelt lam / til et Brændoffer. 40 En Geedebuck til et Syndoffer. 41 Oc to Øxne til et Tackoffer / fem Vædre / fem Geedebucke / fem Lam / Aar gamle : Dette var Selumiels Zuri Sadai søns Offer. 42 Paa den siette Dag ofrede en Fyrste for Gads Børn / Eliasaph Deuels Søn. 42 Hans Offer var / et Sølffad paa hundrede oc tredive Seckle / en Sølfskaal paa halfierdesinds Seckle / efter Helligdommens Seckel : De baade fulde af Hvedemeel blandet med Olie til Madoffer. 44 En Skeed paa tj Gylden / fuld af Røgelse. 45 En ung Stuud / en Væder / et Aar gammelt Lamd / til et Brændoffer. 46 En Geedebuck til et Syndoffer. 47 De to Øxne til et Tackoffer / fem Vædre / fem Geedebucke / fem Lam Aar gamle : Dette er Elisaphs Deuels Søns Offer. 48 Paa den sivende Dag ofrede en Fyrste for Ephraims Børn / Elisama Apihus SØn. 49 Hans Offer var / et SØlffad paa hundrede oc tredive Selckle / efter Helligdommens Seckel : De baade fulde af Hvedemeel blandet med Olie, til et Madoffer. 50 En Skeed paa tj Gylden / fuld af Røgelse. 51 Ung Stuud / en Væder / et Aar gammelt Lam til et Brændoffer. 52 En Geedebuck til et Syndoffer. 53 Oc to Øxne til Tackoffer / fem Vædre / fem Gedebucke / fem Lam / Aar gamle : Dette er Elisama Amihus SØns offer. 54 Paa den ottende Dag ofrede en Fyrste for Manasse Børn / Gamliel Pedazur Søn. 55 Hans Offer var / et Sølffad paa hundrede oc tredive Seckle / en SØlfskaal paa halfierdesindstive Seckle / efter Helligdommens Seckel : de baade fulde af Hvedemeel / blandet med Olie til et Madoffer. 56 En Skeed paa tj Gylden / fuld af Røgelse. 57 En ung Stuud / en Væder / et Aar gammelt Lam til et Brændoffer. 58 En Geedebuck til et Syndoffer. 59 Oc to Øxne til et Tackoffer / fem Vædre / som Geedebucke / fem Lam / Aar gmle : Dette er Gamliels Pedazur Søns Offer. 60 Paa den niende Dag ofrede en Fyrste for BenJamins Børn / Abidan Gedoni søn. 61 Sølffad paa hundrede oc tredive Seckle / en Sølfskaal paa halfierdesindstive Seckle / efter HElligdommen Seckel : de baade fulde af Hvedemeel blandet med Olie til et Madoffer. 62 En Skeed paa tj Gylden fuld af Røgelse. 63 En ung Stuud / en Væder / et Lam / Aar gammelt / til Brændoffer. 64 En Geedebuck til Syndoffer. 65 De to Øxne til Tackoffer / fem Vædre / fem Geedebucke / fem Lam / aar gamle : Dette er Abidans Gideoni Søns Offer. 66 Paa de tjende Dag ofrede en Fyrste for Dans Børn / AhiEser AmmiSadai søn. 67 Hansd ofer var / et SØlffad paa hundrede oc tredive Seckle / en Sølfskaal paa halffierdesindstive Seckle / efter Helligdommens Seckel : De baade fulde af Hvedemeel / blandet med Olie til et Madoffer. 68 En Skeed paa tj Gylden / fuld af Røgelse. 69 En Geedebuck til et Syndoffer. 71 Oc to Øxen til Tackoffer / fem Vædre / fem Gedebucke / fem Lam / Aar gamle : Dette er AhiEsers AmmiSadai Søns Offer. 72 Paa ellefte Dag ofrede en Fyrste for Assers Børn / Pagiel Ochrams Søn. 73 Hans Offer var / et Sølffad paa hundrede oc tredive Seckle / en Sølfskaal paa halffierdesindstive Seckle / efter Helligdommens Seckel : De baade bulde af Hvedemeel / blandet med Olie til et Madoffer. 74 En Skeed paa tj Gylden / fuild af Røgelse. 75 En ung Stuud / en Væder / et Aar gammelt Lam til et Brændoffer. 76 En Geedebuck til et Syndoffer. 77 Oc to Øxne til et Tackoffer / fem Vædre / fem Geedebucke / fem Lam Aar gamle: Dette er Pagiels Ochrams søns Offer. 78 Paa tolfte Dag ofrede en Fyrste for Naphthali Børn / Ahira Enans søn. 79 Hans Offer ver / et Sølffad paa hundrede oc tredive Seckle / en Sølfskaal paa halffierdesinds tive Seckel / efter Helligdommens seckel: De baade fulde af Hvedemeel / bvlkandet med Olie til et Madoffer. 80 En skeed paa tj Gylden / fuld af Røgelse. 81 En ung Stuud / en Væder / et Aar gammelt Lam til et Brændoffer. 82 En Geedebuck til et Syndoffer. 83 Oc to Øxne til et Tackoffer / fem Vædre / som Geedebucke / som Lam Aar gamle : dette er Abira Enanas Søns offer.
84 Denne er Alterets Vjelse / paa den dag det blef salvet af Jsraels Fyrster / tolf Sølffade / tolf Sølfskaaler / tolf Guldsteeder. 85 Saa ad hvert Fad var paa tedive oc hundrede (Seckle) Sølf/ oc hver Skaal paa halffierdesindstive: Alt SØlfvet af Karrene (beløb sig) to tusinde oc fire hundrede (selckle) efter Helligdommens Seckel. 86 Tolf GUldskeeder fulde af Røgelse / hver Sted paa tj (Seckle) efter Helligdommens Seckel : Alt Guldet af Steederne (beløb sig) tive oc hundre (seckle.) 87 Alle Øxne (itim) tolf Vædre / tolf Lam Aar gamle / oc deres Madoffer / oc tolf Gedebucke til Syndoffer. 88 Oc alle Øxne til TRackoffer vare / fire oc tive Øxne / (itim) tresindstive Vædre / tresindstive Gedebucke / tresindstive Lam / Aar gamle : Denne Alterets vjelse / efter det salvet. 89 Oc naar Mose gick ind i Forsamlingens Pauluun / ad hand skulde tale til hannem / da hørde hand Røsten tale til sig af Naadestolen / som var paa Vidnisbyrdens Arck / der imedlem de to Cherubim / oc hand talde til hannem.

VIII. Capitel.
OC HErren talde til Mose / oc sagde: 2 Tal til Aaron / oc sjg til hannem : Naar du sætter Lamperne op / da skulle de siu Lamper liuse / lige for Liusestagen. 3 Oc Aaron giorde saa / hand sætte Lamperne der til / ad skinne lige for Liusestagen / som HErren hafde befalit Mose. 4 Oc Liusestagen var saa giort af tæt drefvet Guld / baade Stage der til oc blomstee der paa / vare tætte drefne. Efter den LIgnelse som HErren hafde vjst Mose / saa giorde han Liusestagen.
5 OC HErren talde til Mose / oc sagde : 6 Tag Leviterne ud fra Jsraels Børn oc reense dem. 7 Oc saa skalt du giøre ved dem / ad reense dem : Stenck Syndevand paa dem / oc de skulle lade rage deres gandske Legeme / oc toe deres Klæder / oc reense sig. 8 Saa skulle de tage en ung Stuud / oc hans Madoffer / Hvedemeel blandet med Olie / oc du skalt tage en anden ung Stuud til et Syndoffer. 9 Oc du skalt lede Levitterne ræt for Forsamlingens Paulun / oc lade forsamle alle Jsraels Børns Meenighed: 10 Oc lede Levitterne for HErrens Ansict / oc Jsraels Børn skulle ligge deres Hænder paa Levitterne. 11 Oc Aron skal lade røre Leviterne af Jsraels Børn til Røroffer for HErren / c de skulle betiene HErrens embede. 12 Saa skulle LEviterne legge deres HÆnder paa Stuudens HOfvet : Oc giøre den eene til et Syndoffer / oc den anden til et Brændoffer for HErren / ad giøre Forljgelse for Leviterne. 13 Oc du skal skicke Leviterne for Aaron oc for hans Sønner / oc lade røre dem til Røroffer for HErren: 14 Oc du skalt adskille Levitterne fra Jsraels Børn / oc LEviterne skulle være mjne. 15 Oc der efter skulle de Leviter gaae ind / ad tiene i Forsamlingens Pauluun : Saa skalt du reense dem / oc lade røre dem til en Rørelse. 16 Thi de ere mig aldeelis gifne af Jsraels børn / Jeg hafver taget mig dem til / for alt det som obner Moders Ljf / som er / for all Førstefødde af Jsraels Børn. 17 Thi Alle Førstefødde iblat Jsraels Børn høre mig til / baade af Mennisker oc Qveg / paa den dag jeg ihielsloo alle Førstefødde i Ægypti Land / da Helligede jeg mig dem: 18 Oc tog Leviterne for alle Førstefødde iblant Jsraels Børn . 19 Oc Jeg gaf Aaron oc hans Sønner LEviterne til en Skenck af Jsraels Børn / ad betiene Jsraels Børns Tieniste i Forsamlingens Pauluun / oc ad giøre Forljegelse for Jsraels Børn : Paa det / ad der skal icke være nogen Plage iblant Jsraels Børn / naar Jsraels Børn ville holde dem nær til Helligdommen. 20 Oc Mose oc Aaron / oc all Jsraels Børns Meenighed / giorde med Leviterne / efter alt det som HErren hafde befalit Mose om Levitterne / saa giorde Jsraels børn ved dem. 21 Oc Leviterne reensede sig oc toede deres KLæder / oc Aaron rørde dem til en Rørelse for HErren / oc Aaron giorde FOrljgelse for dem / ad de blefve reene. 22 Oc der efter ginge LEvigerne hen ind / ad betiene deres Tieniste i Forsamlingens Pauluun / for Aarons Ansict oc for hans Sønners Ansict: Som HErren hafde befalit Mose om Levitterne / saa giorde de ved dem.
23 Oc HErren talde til Mose / oc sagde: 24 Dette er det / som hører LEvitterne til (ad giøre:) Fra fem oc tive Aar gammel oc der ofver / (skal hver) af dem komme til ad bruge sig flittelig i Forsamlingens Pauluuns Tieniste. 25 Men fra det Halftrediesindstive Aar gammel skal hand være frj for ad bruge Tienisten / oc icke tiene ydermeere: 26 Men tiene (ellers) med deres Brødre i Forsamlingens Pauluun: Ad tage flittelig vare paa / Men Tienisten skal hand icke betiene : Saa skalt du giøre med Levitterne / i deres Varetæct.

IX. Capitel
OC HErren talde til Mose i Sinai Ørck / i det andet Aar / efter de vare dragne af Ægypti Land / i den første Maaned / oc sagde: 2 Oc Jsraels Børn skulle holde Paasken i sin Bestemte tjd. 3 Paa den fiortende Dag i den Maaned medlem tvende Aftener skulle J holde den paa sin bestemte tjd / efter alle dens Skickelser oc efter alle dens Ræt skulle J holde den. 4 Oc Mose talde til Jsraels Børn / ad de skulle holde Paasken. 5 Oc de hulde Paasken i den første (Maaned) paa den fiortende Dag i Maaneden / Medlem tvende Aftener / i Sinai Ørck: Efter alt det / som HErren hafde befalit Mose / saa giorde Jsraels Børn.
6 Oc det skeede / (ad der vare) nogle Mænd som vare ureene ofver et Menneskis Ljg / oc de kunde icke holde Paasken paa den Dag : De ginge fræm for Mose oc for Aaron det samme Dag. 7 Oc der Mænd sagde til hannem: Vi ere ureene ofver et Menniskis Ljg / hvi skulle vi derfor være ringere / ad vi maae ey bære vore Gafver ind for HErren / paa sin bestemte Tjd iblant Jsraels Børn? Oc Mose sagde til dem: Staar stille / oc jeg vil høre / hvad HErren biuder eder. 9 OC HErren talde til Mose / oc sagde: 10 Tal til Jsraels Børn / oc sjg: Hvilcken som haeldst der er ureen ofver et Ljg / eller paa lang Reyse / hos eder / eller eders Effterkommere / den skal alligevel holde HErren Paaske. 11 (Men dog) i den anden Maaned paa den fiortende Dag medlem tvende Aftener skulle de holde den. De skulle æde den med usuret Brød oc beeske Ting. 12 De skulle icke lade lefne der af til om morgenen / oc icke bryde noget Been paa det: De skulle holde det i alle maade / som mand pleyer ad holde Paaske.
13 Men er der nogen som er reen / oc icke paa sin Reyse / oc forlader ad holder Paasken / da skal den Siel udryddis fra sit Folck : FOrdi hand hafver icke ofrit HErrens Offer paa sin bestemte Tjd / den Mand skal bære sin Synd. 14 Oc naar der vandrer nogen Fremmed hos eder / oc holder HErren Paaske / da skal hand holde det saa / som Paaske Skick oc dens Ræt er : Der skal være en Skick / for eder/ oc for den Fremmede / oc for Landsens Jndbyggere.
15 Oc paa den Dag som Tabernacklen blef opreist / da betracte en Sky Vidnisbyrds Tabernackels Pauluun / oc der siuntis ofver Tabernackelen fra Afdtenen indtil Morgen lige som en Jld. 16 Saa skeede det altjd / ad Skyen skiulte den / oc om Natten Siuntis det som Jld. 17 Oc efter som ad Skyen foor op fra Pauluunet / oc der efter droge Jsraels Børn fræm: Ocf paa hvilcken sted Skyen blef / der leyrede Jsraels Børn dem. 18 Jsraels Børn drog efter HErrens ord / oc efter HErrens Ord leyrede de dem: Saa længe som Skyen blef ofver Tabernackelen / laa de stille. 19 Oc naar Skyen blef længe ofver Tabernacklen / i mange Dage / da toge Jsraels Børn vare paa HErrens Varetæct / oc reyste icke. 20 Oc det var / naar Skyen blef nogle Dage efter hver andre / ofver Tabernacklern / da leyrede de dem efter HErrens Ord / oc droge fræm efter HErrens Ord. 21 Oc det var / naar Skyen blef der / fra Aftrenen til Morgenen / oc Skyen foor op om Morgenen / da droge de fræm: Eller naar Skyen foor op om Dagen eller om Aftenen / da droge de fræm. 22 Eller naar Skyen blef ved to Dage / eller en Maaned / eller noget længe ofver Tabernackelen / sa den blef der ofver Tabernackelen / saa den blef der ofver / da blefve oc Jsraels Børn liggendis / oc droge icke fræk : Oc naar den foor da op / saa droge de fræm. 23 Da laae stille efter HErrens Mund / oc efter HErrens Mund droge de fræm: De toge vare paa HErrens Varetæct / efter HErrens Ord ved Mose.

X. Capitel.
OC HErren talde til Mose / oc sagde: 2 Gioør dig to Trometer af Sølf / tæt drefne skalt du giøre dem: Oc de skulle være dig til ad kalde Meenigheden tilsammen med / oc naar Hæren skal bryde op. 3 Oc de skulle blæse i dem / oc all Meenigheden skulle forsamles til dig for Forsamlingens Pauluuns Dør. 4 Oc naar som de blæse i den eene / da skulle FYrsterne forsamles til dig / (som ere) de Øfverste ofver Jsraels Tusinde. 5 Men naar som J støde flux i Trompeterne / da skulle de LEyre bryde op / som ligge mod Østen. 6 Oc naar j støde anden gang flux i Trompeterne / da skulle de LEyre bryde op som ligge mod Synden : Thi naar de skulle reyse / da skulle j støde flux i Trompeterne. 7 Men naar Meeni8gheden skal forsamlis / da skulle J slet blæse / oc icke tromete. 8 Oc Præsterne / Aarons Sønner / skulle blæse i Trometerne : Oc det skal være eder til en ævig SKick hos eders Efterkommere. 9 Oc naar j drage i Krjg i eders Land imod Fienden som fører Krjg mod eder / da skulle j blæse i Trometerne / ad J maae ihukommes for HErren eders Gud / oc frelses fra eders Fiender. 10 Oc paa eders glædskabs Dag / oc paa eders bestemte Høytjder / oc paa eders ny Maaneder / da skulle J blæse i Tromterne ofver eders Brændoffer oc Tackoffer: Ad det maa blifve eder til en ihukommelse for eders Guds Ansict . Jeg er HErren eders Gud.
11 Oc det skeede i det andet Aar / i den anden Maaned / paa den tivende (Dag) 9 Maaneden / foor Skyen op fra Vidnisbyrdens Tabernackel. 12 Oc Jsraels Børn brøde op / ad drage fra Sinai Ørck / oc Skyen blef staaendis i den Ørcken Paran. 13 Saa brøde de første gang op / efter HErrens Ord ved Mose. 14 Den Bannere for Juda Børns Leyr drog først fræm med deres Hær / oc ofver hans Hær var Nahesson Ammiadams Søn. 15 Oc ofver Jssachars børns Stammes Hær / var Rethaneel Zuar søn. 16 Oc ofver Sebulons Børns Stammes Hær / Eliab Helons søn. 17 Oc Tabernackelen blev nedtagen / oc Gersons oc Merari Børn droge fræm / som baare Tabernackelen. 18 Dernæst drog den Bannere fræm for Rubens Leyr med deres Hær / oc ofver hans Hær var Elizur Seduar søn. 19 Oc ofver Simeons Børns Stammes Hær / Selumiel / Zuri Sadai søn. 20 Oc ofver Gads Børns Stammes Hær /Elisaph Deuels søn. 21 Da droge Kaathiterne fræm / som baare Helligdommen / oc de (andre) reiste Tabernacklen op / indtil de komme. 21 Dernæst drog den Bannere fræm for Ephaims Børns Leyr med deres Hær / oc ofver hans Hær var Elisama Ammihuds søn. 23 Oc ofver Manasse Børns Stammes Hær / Gamiel Pedazurs søn. 24 Oc ofver BenJamins Børns Stammes Hær / Abidan Gideoni Søn. 25 Dernæst drog den Bannere for Dans Børns Leyr / som sluttede alle Leyrene efter deres Hær / oc ofver hans Hær (var) AhiEser Ammi Sadai søn. 26 Oc ofver Asars Børns Stammes Hær / Pagiel Ochrans Søn. 27 Oc ofver NNaphihati Børns Stammes Hær / Ahira Enans Søn. 28 Saa drog Jsraels Børn fræm med deres Hær / oc de reyste fræm.
29 Oc Mose hafde sagt til Hobab Reuls Søn den Midtianiter / som var Mose Svoger / Vi droge til den sted / som HErren sagde af / Jeg vil gifve eder den: Kom med os / saa ville vi giøre dig til gode / fordi ad HErren hafver lofvit Jsrael got. 30 Oc hand sagde til hannem / Jeg vil icke fare (med eder/) Men jeg vil fare til mit Land / oc til mjne Slectinge. 31 Oc hand sagde : Kiere forlad os icke / thi efterdiså du veedst ad vi leyre os i Ørcken / skalt du være vore Øyen. 32 Oc det skal skee / dersom du reyser med os / oc det gode skeer os / som HErren skal vel bevjse os / da ville vi giøre dig got.
33 Saa droge de fra HErrens Bierg tre Dages Reyse : oc HErrens Pactis Arck drog for dem ( samme) tre Dages Reyse / ad vjse dem hvor de skulle hvile. 34 Oc HErrens Sky var ofver dem om Dagen / naar de droge af Leyren. 35 Oc det skeede / naar Arcken drog fræm / da sagde Mose: HErre / stat op / oc lad djne Fiender adspredes / Oc dem som dig hade / fly for dit Ansict. 36 Oc naar de hvilede / da sagde hand / Kom igien HErre / til Jsraels tj tusinde maal Tusinde.

XI. Capitel.
OC det skeede / der Folcket blev utaalmodigt / lod det ilde for HErrens Øren: Oc der HErren det hørde / blef hand hastig vred: Oc HErrens Jld optændis iblant dem / oc fortærede det yderste i Leyren. 2 Daa raabte Folcket til Mose / oc Mose bad til HErren / saa forsvant Jlden. 3 Oc mand kaldede den sted Tabeera / thi HErrens Jld brænde iblant dem.
4 Oc det meenige Folck / som var iblant dem / finge stor begierlighed / thi Jsraels Børn vende om oc græde ocsaa / oc sagde: Hvo vil gifve os Kiød ad æde? 5 Vi tæncke paa de Fiske / som vi aade for intet i Ægypten / Græskar / oc Peponer / oc Løg / oc Rødløg / oc Hvideløg: 6 Men nu borrtøris vort ljf / thi vore Øyen see intet uden det Man. 7 Oc det Man (var) som Coriander Frøø / oc til ad see lige som Bedellion er til at see. 8 Folcket løb tjd oc djd oc sanckede / oc malede det i Møller / eller oc støtte det i Mortere / oc søde det i Gryder / oc giorde der af Aske Kager: Oc det smagede som Oliesaft smager. 9 Oc der Mose nu hørde Folcke græde iblant deres Slecter / hver i sin Pauluuns Dør / da blef HErrens Vrede saare hastig / oc det mishagede Mose. 11 Oc Mose sagde til HErren: Hvi giorde du (saa) ilde imod din Tienere? Oc hvi finder jeg icke Naade for djne Øyen / ad du ligger alt dette Folckis Byrde paa mig? 12 Hafver jeg undfangit alt dette Folck? Hafver jeg født det? Ad du siger til mig / Bær det i djn Fafn / ligesom en Fosterfader bær et djendis (Barn/) ind i det Land / som du hafver soorit deres Fædre? 13 Hvor skal jeg tage Kiød / ad gifve alt dette Folck? Thi de græde for mig / oc sige : Gif os Kiød ad vi kunde æde. 14 Jeg kand icke alleene bære alt dette Folck / thi det er mig forsvaart. 15 Oc vilt du saa giøre ved mig / da slaa mig jo heller ihiel / ocm jeg hafver fundit Naade for djne Øyen / oc ad jeg skal icke see paa mijn ulycke.
16 Oc HErren sagde til Mose: Forsammel mig halffierdesindstive Mænd af de Ældste iblant Jsrael / som du veedst / der ere Ældste iblat Folcket / oc deres Forstandere / oc tag dem hen for Forsamlingens Pauluun / oc der skulle de staae med dig. 17 Saa vil Jeg komme ned oc tale der med dig: Oc tage af den Aand / som er paa dig / oc legge paa dem / ad de skulle bære paa Folcket BYrde med dig / ad du skalt icke eene bære den. 18 Oc du skalt sige til Folcket / HElliger eder til Morgen / ad J skulle æde Kiød / thi J hafve græt for HErrens Øren / oc sagt : Hvo kand gifve os Kiød ad æde? Thi det gick os vil i Ægypten : Derfor vil HErren gifve eder Kiød / ad J skulle æde. 19 (Men) en Maaneds dage omkring / indtil det gaar ud af eders Næse / oc eder vemmer ved det : Fordi ad j hafve bortkast HErren / som er iblant eder / oc hafve grædt for hans Ansict / oc sagt: Hvor til ere vi udgange af Ægypten? 21 Oc Mose sagde / Sex hundrede tusinde MÆnd til foods er dette Folck som jeg er iblant / oc du siger / Jeg vil gifve dem Kiød / oc de skulle æde en Maaned omkring. 22 Mon der skulle slactes Faar oc Fæ for dem / ad det kand blifve nock til dem? Monne alle Fiskene i Hafvet skulle samles til dem / ad det kand blifve nock til dem? 23 Oc HErren sagde til Mose : Monne da HErrens Haand blifve forkortet? Nu du / skalt see / om mit Ord skal vederfaris dig eller ey.
24 Oc Mose gick ud / oc sagde HErrens Ord til Folcket / oc samlede halffierdesindstive Mænd af de Ældste for Folcket / oc skickede dem omkring Paulumet. 25 Da kom HErren ned i Skyen / og talde til hannejm: Oc hand tog af den Aand som var ofver hannem / oc lagde paa de halffierdesindstive Ældste Mænd / oc det skeede / der Aanden hviledis paa dem / daa skeede / der Aanden hvi9ledis paa dem / da propheterede de / oc giorde det icke meere. 26 Men der vare end to Mænd blefne i Leyren igien/ den eenes nafn var Eldad / oc den andens nafn Medab / oc Aanden hviledis paa dem / (Thi ad de vare iblant de skrefne / oc vare dog icke udgangne til Pauluunet/) oc de propheterede i Leyren. 27 Da løb Drengen oc gaf Mose tilkiende / oc sagde : Eldad oc Medad prophetere i Leyren. 28 Da svarede Josua Nuns Søn / Mose Tienere / af hans udvalde / oc sagde : Mjn HErre Mose / forbiud dem (det.) 29 Men Mose sagde til hannem / Est du njdkier for mig / gjd alt HErrens Folck var Propheter / ad HErren vilde give sin Aand ofver dem.
30 Oc Mose holt sig til Leyren / ja hand oc de Ældste af Jsrael. 31 Da foor der et Vær ud fra HERren / oc førde Vacteler fra Hafvit / oc stødde dem ofver Leyren / her ved en Dags Reyse / oc der ved en Dags Reyse langt / tring omkring Leyren / oc moren to Alne høyt ofver Jorden. 32 Da stood Folcket op den gandske Dag / oc den gandske Nat / oc den anden gandske Dag / oc sancke Vacteler : Hvo mindst sanckede / hand fick tj HOmer / oc de bridde sig dem flux ud trint omkringf Leyren. 33 Der Kiødet var endnu Imedlem Tænderne paa dem / før det blef tyggit / Da blef HErrens Vrede hastig paa Folcket / oc HErren sloo iblat Folcket / met et gandske stort Slag. 34 Oc mand kaldede den samme steds nafn / Begierlighetens Grafver / fordi / ad de begrofve der Folcket som vare begierlige. 25 Men Folcket drog ud fra Begierlighedens Grafver / til Hazerih / oc de blefve i Hazeroth.

XII. Capitel.
OC Maria oc Aaron talde imod Mose / som hand hafde tagit : Fordi / ad hand hafde tagit en Morlands Qvinde til Hustru : 2 Oc sagde : Taler da HErren alleeniste med Mose? Taler hand icke ocså med os? Oc HErren hørde det. 3 Men Mose var en saare sactmodig Mand / fræm for alle Mennisker paa Jorderige.
4 Oc HErren sagde strax til Mose oc til Aaron oc til Mariam / Gaar ud i tre til Forsamlingens Pauluun / oc de tre ginge ud. 5 Da kom HErren ned i en Skystøtte / oc stod i Paulunets Dør / oc kalde Aaron oc Mariam / oc de ginge baade hen ud. 6 Oc hand sagde / Hører nu mjne Ord / Er der nogen eders Prohpete / da vil jeg HErren aabenbare mig for hannem i et Siun / en en Drøm vil jeg tale med hannem. 7 Men saa (er) icke mjn Tienere Mose / hand er trofast i mit gandske Huus. 8 Jeg vil tale mundeligen med hannem / oc flunligen / oc icke i mørcke Ord / oc hand skal see HErrens LIgnelse: Oc hvi fryctede J icke / ad tale imd mjn Tienere / imod Mose?
9 Oc HErrens Vrede blef hastig paa dem / oc hand foor bort. 10 Oc Skyen drog bort fra Pauluunet / oc see / Maria (var) spedalsk som snee: Oc Aaron saa til Mariam / oc see / hun var spedalsk. 11 Oc Aaron sagde til Mose: Ah mjn HErre / kiere leg icke den SYnd paa os / thi vi hafve giort daarligen / oc thi vi hafve syndet. 12 Ah hun blifver nu icke som den Døde /( som naar hand kommer af sin Moders ljf / da er hans halfve Kiød fortærit. 13 Da raabte Mose til HErren / oc sagde : Ah Gud / Helbred nu hende. 14 Oc HErren sagde til Mose : Om hendis Fader hafde jo spyt hende haanligen i sit Ansict / Skulde hun icke da skamme sig i siu Dage? Lad hende blifve udeluckt fra Leyren i siu Dage / oc der efter maa hun annammis. 15 Oc saa blef Maria udeluckt fra Lyren siu Dage / oc Folcket drog icke længer frem / før end Maria blef annammit igien.

XIII. Capitel.
OC Folcket drog der efter fra Hazeroth / oc de leyrede dem i den Ørcken Paran 2 Oc HErren talde til Mose / oc sagde: 3 Send dig Mænd ud / ad de bespeyde det Land Canaan / hvilcket jeg gifver Jsraels Børn: J skulle sende en Mand for hver sine Fædres Stermme / ja hver den dom er den Øfverste iblandt dem. 4 Saa sende Mose dem af den Ørcken Paran / efter HErrens Ord / alle de Mænd vare hofveder for Jsraels Børn. 5 Oc disse ere deres nafne: FOr Rubens Stamme / Sammua Zacurs søn. 6 For Simeons Stamme / Saphat Hori søn. 7 For Juda Stamme / Caleb Jephunne søn. 8 For Jsaschars Stamme / Jgeal Josephs Søn. 9 For Ephraims Stamme / Osea Nuns søn. 10 For BenJamins Stamme / Palti Raphu søn. 11 For Sebulons Stamme / Gadiel Sodi søn. 12 For Josephs Stamme / af Manasse / Gaddi Susi søn. 13 For Dans Stamme / Ammiel Gemalli søn. 14 For Assers Stamme / Seihur Michaels søn. 15 For Nephtali Stamme / Nahebi Vaphsi søn. 16 For Gads Stamme / Eeuel Machi søn. 17 Disse ere nafnene paa de MÆnd / som Mose udsende ad bespyde Landet: Men Mose taldede Osea Nuns Søn Josua. 18 Oc Mose sende dem ad bespeyde Canaans Land / oc sagde til dem _ Reyser hen op i Synden / oc gaar op paa Bierget: 19 Oc beseer Landet / hvordant det er / oc det Folck som der boer udi / om det er sterckt eller svagt / om det er lidet eller meget. 20 Oc hvad det er for et Land det boor udi / oc det er got eller ont / oc hvad det er for Stæder som det boor udi / om (det boor) i Leyre eller i falske Stæder. 21 Ov hvad det er for et Land / om det er feed eller magerr / oc om det ere Træ eller ey: Værer frjmodige / oc tager af Landsens Fruct / oc det var da den Tjd som Vjntruer ere først modne.
22 Oc de ginge op oc bespeydede Landet / fra den Ørcken Zin / indtil Rehob / oc mand gaar til Hamath. 23 Saa ginge de oc op i Synden / oc komme til Hebron / oc der vare Abiman / Sesat oc Thalmai / Anaks Børn: Men Hebron var bygd siu Aar før end Zoam i Ægyupten. 24 Oc de komme indtil den Bæck i Escol / oc skaare der af en Vjnqvist / oc en Vjnklase / oc de bare den ved paa en Stang /Yoc af Granatt æble oc Figen. 25 Den Sted talde mand Escols Bøck / for den Vjndruis skyld / som Jsraels Børn skaare der af.
26 Oc de vende dem tilbage igien / der de hafde bespeydet Landet / der fyrretive Dag vare ude: 27 Oc ginge hen / oc komme til Mose oc Aaron / oc til all Meenigheden af Jsraels Børn / i den Ørcken Paran imod Kades / oc sagde dem oc all Meenigheden Svar igen / oc de lode dem see Landsens Fruct. 28 Oc fortalde dem det / oc sagde : Vi ere komne ind i Landet / der du sende os til / oc det flyder end med Melck oc Honnig / oc denne er Fructen der af. 29 Der foruden ad der boer sterckt Folck i Landet / oc der ere saare stoore faste Stæder: Oc vi faae der ocsaa Anaks Børn. 30 Amatcucrne døe Synden i Landet : Oc Hethitterne / oc Jebusiterne / oc Amoritterne / boe paa Bierge: Oc de Cananitter boe ud mod Hafvet / oc hos Jerdanens bredde. 31 Men Caleb stillede Folcket for Mose / oc sagde: Lader os jo gaae hen op oc indtage Landet til Arfve / thi ve kunde vel indtage det med Mact. 32 Men de Mænd som vare reyste den op med hennem / sagde: Vi kunde icke drage hen op imod det Folck / Thi det er sterckere end vi. 33 Oc de lastede Landet / hvilcke de hafde bespeydet for Jsraels Børn / oc sagde : Det Land som vi ginge igennem ad bespeyde det / (er) et Land som opæder sine Jndbyggere / oc alt det Folck vi saae der inde / ere høye Folck. 14 Oc vi saae der Kæmper Anaks Børn af Kæmpere / oc vi siuntis i vore Øyen lige som Græshopper / oc vi vare oc lige så for deres Øyen.

XIV. Capitel.
OC all Meenigheden raabte høyt / oc de udgrafve deres Røst / oc Folcket græd den Nat ofver. 2 Oc alle Jsraels Børn knurrede imd MOse oc mod Aaron / oc all Meenigheden sagde til dem: Gud gifve ad vi hafve blifvet døde i Ægypti Land / eller ad vi endnu maatte døe i denne Ørcken. 3 Oc hvor til fører HErren os i det Land / ad falde ved Sverd / vore Hustruer oc vore smaa Børn skulle blifve til Rof? Er det icke os got ad vi drage til Ægypten igien? 4 Oc den eene sagde til den anden: Lader os tage os en Hæfvizmand / oc drage til Ægypten igien.
5 Men Mose oc Aaron fuldened paa deres Ansict / for den gandske Meenigheds Forsamling af Jsraels Børn. 6 Oc Josua Nuns SØn / oc Caleb Jephunne SØn / som vare af dem der hafde bespeydet Landet / sønderrefde deres Klæder: 7 Oc sagde til all Jsraels Børn Meenighed / sigendis: Det Land som vi vandrede igiennem / ad bespeyde det / er et saare meget got Land. 8 Dersom HErren hafver behagelighed til os / da fører hand os vel ind i det Land / Oc gifver os det / et Land som flyder med Melck oc Honnig. 9 Aleeniste værer icke saa gienstridige imod HErren / oc frycter eder icke for Folcket som er i det Land / thi vi ville æde dem op : Deres Beskæmelse er viget fra dem / men HErren er med os / frycter dem icke. 10 Da sagde det gandske Folck / ad mand skulde steene dem: Da blef HErrens Herlighed seet i Forsamlingens Pauluun for alle Jsraels Børn.
11 Oc HErren sagde til Mose : Hvor længe skal dette Folck operre mig? Oc hvor længe ville de icke troe paa mig ved alle de Tegn / som jeg hafver giort iblant dem? 12 Jeg vil slaa dem med Pestilenze / oc legge dem øde / oc giøre dig til et større oc mæctigere Folck / end dette er. 13 Da sagde Mose til HErren: Saa høre Ægypterne det / ad du hafver udført dette Folck med jn Kraft fra dem: 14 Oc de skulle sige til dertte Lands Jndbyggere / (som) hafve hørt / ad du HErre est iblant dette Folck / ad du HErre hafver ladit dig aabenbarligen til siune / oc din SKy staar ofver dem / oc du gaar for dem / om Dagen i en Skystøtte / oc om Natten i en Jldstøtte: 15 Oc du slaar dette Folck ihiel lige som een Mand / Da skulle Hedningene tale / som hørde saadant Rycte om dig / oc sige: 16 Fordi ad HErren icke kunde føre det Folck i det Land som hand hafde soorit dem / derfor hafver hand slactit dem i Ørcken. 17 Saa lad nu HErrens Kraft blifve stoor / som du hafver talit / oc sagt: 18 HErren er langmodig oc meget miskundelig / som forlader misgierning oc Ofvertrædelse / oc som icke skal holde een altjd for uskyldig / men hand hiemsøger Fædrene misgierning ofver Børnene ofver dem / i tredie / oc ofver dem i fierde Leed. 19 Saa var nu dette Folckis misgierning naadig / efter djn stoore Barmhiertighed / oc som du hafver forladit dette Folck fra Ægypten / oc indtil nu.
20 Oc HErren sagde: JEg hafver tilgifvit det / efter dit Ord: 21 Men saa sant som jeg lefver / da skal all Verden opfyldis med HErrens HErlighed. 22 Thi alle de Mænd som hafve seet mjn Herlighed oc mjne Tegn / som jeg giorde i Ægypten / oc i Ørcken / oc hafve nu fristet mig tjt oc ofte / oc icke hørt paa mjn Røst / 23 De skulle icke see det Land / som jeg hafver soorit deres Fædre / ja ingen af dem som mig hafde lastet / skulle see det. 24 Men mjn Tienere Caleb / fordi / ad der er en anden Aand med hannem / oc hand hafver fuldkommelig efterfuldt mig / hannem besynderligen vil jeg indføre i det Land / som hand hafver før værit / oc hans Afkom skal arfve det. 25 Men Amlekitten oc Cananiten boor i Dalen : Vender eder om i morgen oc drager i Ørcken paa den Vey til det røde Haf. 26 Oc HErren talde til Mose oc Aaron / oc sagde: 27 Hvor længe skal jeg (see) tiol denne onde Meenighed / som knurrer imod mig? Jeg hafver hørt Jsraels børns Knur / de som knurre imod mig. 28 Sjg til dem: Saa sandelig som jeg lefver / siger HErren: Jeg vil giøre saa imod eder / som J hafve sagt for mjne Øren. 29 Eders Legemer skulle falde i denne Ørcken / oc alle eders Talde i all eders tall / fra tive Aar gammel oc der ofver / som hafve knuret imod mig: 30 J skulle icke komme i det Land / som jeg hafver opløft mjn Haand ofver / ad Jeg vilde lade eder boe der i / uden Caleb Jephunne søn / oc Josua Nuns søn. 31 Oc eders smaa Børn / om hvilcke J sagde / de skulle blifve til Rof / dem vil jeg føre der ind / ad de skulle retteligen kiende Landet / som j hafve foractet: 32 Men eders Legemer / ja J / skulle falde i denne Ørcken. 33 Oc eders Børn skulle blifve Hyrder i Ørcken fyrretive Aar / oc bære eders OHorrerj / indtil eders Legemer blifve fortærde i Ørcken. 34 Efter de Dages tall / i hvilcke J hafve bespeydet Landet / (som vare) fyrretive Dage: Ja et Aar for hver Dag: J skulle bære eders misgierninger i fyrretive Aar / oc j skulle fornemme / hvad det er / ad sluffe mig. 35 Jeg HErren hafver sagt dette / det vil jeg oc giøre imod denne onde Meenighed / som hafver opsæt sig imod mig: De skulle alle blifve til intet i den Ørcken / oc døe der samme sted. 36 Oc de MÆnd som Mose hafde udsendt ad bespeyde Landet / oc vare komne igien / oc komme all Meenigheden til ad knurre imod hannem / der med / ad de udførde ond Tjdende om Landet. 37 Oc de mænd døde / som lastede Landet / i den Plage for HErrens Ansict. 38 Men Josua Nuns søn / oc Caleb Jephunne søn/ blefve lefvende af de Mænd som foore hen ad bespeyde Landet.
39 Oc Mose talde disse Ord til Alle Jsraels Børn / da sørgede Folcket saare. 40 Oc om morgfenen stoode de tjlige op / oc ginge ofven paa BIerget / oc sagde: See her ere vi / oc ville drage op til den sted / som HErren hafver talit om / thi vi hafve syndet. 41 Men Mose sagde / Hvorfor ofvertræde J saa HErrens Ord? Oc det skal icke lyckes eder. 42 Drager der icke op / thi HErren er icke iblant eder / ad J skjulle icke glifve slagne for eders Fiender. 43 Thi Amalekiterne oc Cananiterne / ere der for eder / oc J skulle falde ved Sverd: Thi fordi saa / asd J hafve omvendt eder fra HErren / da skal HErren icke vare med eder. 44 Men de fordriflede dem til/ ad drage hen op paa det høyre af Bierget / men HErren Pactis Arck / oc Mose / komme icke af Leyren. 45 Da komme de Amalekiter oc Cananitter ned som laae paa det samme Bierg / oc sloge dem / oc sønderknusede dem / indtil Horma.

XV. Capitel.
OC HErren talde til Mose / oc sagde: 2 Tal til Jsraels Børn oc sjg til dem: Naar J komme til det land som J skulle boe udi / hvilcken jeg vil gifve eder: 3 Oc J ville giøre HErren et Jldoffer / Brøndoffer / eller Slactoffer / ad giøre et synderligt løfte / eller et frjvilligt Offer / eller paa eders bestemte Tjder / ad giøre for HErren en sød Luct / af Fæ eller af Faar. 4 Hvo som da vil ofre HErren sit Offer / hand skal ofre til Madoffer / en / tiende part Hvedemeel / blandet med en fierdedeel af en Hin Olie: 5 Oc en fierde part af en Hin Vjn / til et Drickoffer / skal hand berede med Brændofer eller til Slactoffer til et lam. 6 Eller til en Væder skal du berede Madoffer af tvinde tiende parter Hvedemeel / blandet med Olie en tredie part af en Hin: 7 Oc Vjn til Drickoffer en tredie part af en Hin / det skalt du ofre til en sød Luct for HErren. 8 Oc naar du vilt berede en Oxe til en Brændoffer eller Slactoffer / til et besynderligt Løfte / eller Tackoffer for HErren. 9 Da skal mand ofre med en Ox Madoffer / tre tjende parter Hvedemeel / blandet med Olie en half Hin: 10 Oc du skalt ofre Vjn til Drickoffer / en half Hin / (det er) et Jldoffer til en sød Luct for HErren. 11 Saa skal det skee med en Oxe / eller med en Væder / eller med et Lam af Faar eller Geeder. 12 Efter det tall som J skulle berede / saa skulle J berede det for hvert / efter deres tall. 13 Hver Jndbyggere skal saadant giøre / naar hand ofrer et Jldoffer til en sød Luct for HErren. 14 Oc om der vandrer nogen Fremmed hos eder /eller den som er iblant eder hos eders Efterkommere / oc vil giøre et Jldoffer til en sød Luct for HErren / lige som J skulle giøre / saa skal hand giøre. 15 O du Meenighed / der skal være en Skick for eder oc for den Fremmed / som vandrer (hos eder.) Det skal være en ævig Skick hos eders Efterkommere / lige som J / saa skal den Fremmede være for HErrens Ansict. 16 Een Lov / oc een Ræt / skal være for eder / oc for den Fremmede / som vandrer hos eder.
17 Oc HErren talde til Mose / oc sagde: 18 Tal til Jsraels Børn / oc sjg til dem: Naar J komme i det Land / som Jeg vil føre eder udi / 19 Da skal det skee / naar J æde af Bordet i Landet / skulle J opløfte en Opløftelse for HErren / 20 SOm er / en Kage af det første af eders Dey skulle J opløfte til en OPløftelse / lige som J giøre en Opløftelsen af Laden: 21 Saa skulle J opløfte den / af det første af eders Dey skulle J gifve HErren en OPløftelse hos eders Efterkommere. 
22 Oc naar J fare vild / oc icke giøre alle disse Bud / som HErren hafver talt til Mose: 23 Ja alt det som HErren hafver budit eder ved Mose / fra den Dag / som HErren gaf befaling / oc siden for eders Efterkommere. 24 DSa skal det skee / om der noget blifver giort af Meenigheden uvitterligt af Forladelse / da skal den gandske Meenighed tage en ung Stuud til Brændoffer / til et sød Luct for HErren / med sit Madoffer oc sit Drickoffer / som det sig bør / oc en Gedebuck til Syndoffer. 25 Saa skal Præsten giøre en Forljgelse for all Jsraels Børns Meenighed / saa blifver det dem forladt / thi det er en Forseelse / oc de skulle bære deres Offer fræm til et Jldoffer for HErren / oc deres SYndoffer for HErren for deres Forseelse. 26 Saa blifver det all Meenigheden af Jsraels Børn forladit / oc den Fremmede som vandrer iblant eder / efterdi (det er skeet) det gandske Folck af Forseelse. 27 Men naar en Persoon synder af Forseelse / da skal den foræmbære en Aar gammel Geed til et Syndoffer. 28 Oc Præsten skal giøre en Fortjgelse for den Persoon som forseer sig / i det den som syundede af Forseelse for HErren / ad giøre Forseelse for hannem / sa blifver det hannem forladit. 29 For den som boer iblant Jsraels børn / oc den Fremmede som vandrer iblant dem / skal være eder en Lov / for den som giør noget af Forseelse. 30 Men den Persoon som giør noget af Fortseed / være sig af Jndvaaner eller af Fremmed / den hafver foractit HErren / oc den Persoon skal udryddis fra sit Folck. 31 Thi hand foractede HErrens Ord / oc forlod Bud / hans misgierning være paa hannem.
32 Oc Jsraels Børn være i Ørcken / oc de funde en Mand sancke Træ op paa en Sabbaths Dag. 33 Oc de som funde hannem sancke Træ / lidde hannem til Mose oc til Aaron / oc til all Meenigheden. 34 Oc de sætte hannem i Fængsel / thi det var icke klarlig udtryckt / hvad mand skulle giøre hannem. 35 Men HErren sagde til Mose : Men Mand skal visseligen døø: Den gandske Meenighed skal steene hannem ihiel / uden forstyren. 36 Da førde all Meenigheden hannem uden for Leyren / oc de steenede hannem / oc hand døde / som HErren hafde befalit Mose.
37 Oc HErren talde til Mose / oc sagde: 38 Tal til Jsraels Børn / oc sjg til dem / ad de skulle giøre dem Trefler paa Fligene af deres Klæder / hos deres Efterkommere / oc satte blaa Silcke snorer ofver samme Trefler paa Fligene. 39 Oc samme Trefler skulle tiene eder til / ad J skulle see paa dem / oc tæncke paa alle HErrens Bud / oc giøre dem: Oc icke rette eder efter eders egeet Hierte / oc efter eders Øyne / efter hvilcke J b edrifve hoor. 40 Ad j skulle tæncke oc giøre alle mjne Bud / oc være hellige for eders Gud. 41 Jeg (er) HErren eders Gud / som hafver udførty eder af Ægypti Land / ad være eder en Gud / jeg (er) HErren eders Gud.

XVI. Capitel.
OC Korab Jezears Søn / som var Kaaths Levi Søns Søn / tog (nogle til sig/) Jtem Datan oc Abiram / Eliabs Sønner / oc On / Peleth Søn / Rubens Børn: 2 Oc de sætte dem op imod Mose / oc nogle andre Mænd af Jsraels Brn / to hundrede oc halffierdesinds tive / oc ypperste i menigheden / Rsaadsherrer / hafnkuntige Mænd. 3 Oc de forsamlede dem imod Mose oc mod Aaron / oc sagde til dem : J giøre der alt formeget af: Thi den gandske meenighed er altsammen hellig / oc HErren er iblant dem: Oc hvi ophøye J eder ofver HErrens Meenighed? 4 Der Mose det hørde / falt han paa sit Ansict: 5 Oc sagde til Korah oc alt hans Selskab / sigendis : J morgenen da skal HErren gifve tilkiende / hvo hans er / oc den som hellig er / oc lade (den) komme til sig: Oc hvilcken hand udvæler der ved / den maa komme til hannem. 6 Giører dit / tager eder Røgelsekar / Korah / oc alt hans Selskab: 7 Oc legger Jld der udi / oc legger Røgelse der paa for HErrens Ansict i morgen : Oc det skal skee / hvilcken HErren skal udvæle / den er hellig : J giøre der alt for meget af J Levi Børn. 8 Oc Mose sagde til Korah : Kiere hører dog j Levi Børn. 9 Er det eder en ringe Ting / ad Jsraels Gud hafver adskilt eder fra Jsraels Meenighed / ad hand vil lade eder komme til sig / ad betiene HErrens Tabernackels Tieniste / oc ad slaa for meenigheden / ad tiene for dem? 10 Oc hand hafver ladit dig komme fræm / oc alle dine Brødre / Levi Børn med dig / oc søge end ocsaa efter Præstedømet. 11 Derfor est du oc alt dit Selskab / de som ere komne sammen imod HErren: Oc Aaron / hvad er hand / ad J hafve knurret imod hannem? 12 Oc Mose sende den / ad kalde ad Datan oc ad Abriam /U Eliabs Sønner / oc de sagde: Vi ville icke komme op. 13 Er det lidet / ad du hafver ført os ud et Land / som flyder med Melck oc Honnig/ ad lade os døe i Ørcken / thi du vilt oc endelige hafve HErredom ofver os: 14 Ja du hafver icke ført os ind i et Land som flyder med Melck oc Honnig/ eller gifvit os Aggre oc Vjngaarde til Eyedom? Vilt du oc rifve Øynene ud paa disse Mænd? Vi komme icke hen op. 15 Da blef Mose saare vred / oc sagde til HErren: Vend dig icke til deres Madoffer / Jeg hafver icke tagit Asen fra dem / oc jeg hafver ingen giort ont iblant dem. 16 Oc Mose sagde til Korah: Du oc du gandske Selskab værer for HErren: Ja du/ oc de/ oc Aaron / i morgen. 17 Oc tager da hver sit Røgelse / oc legger Røgelse i dem /oc hver føre sit Røgelseskar fræm for HErren / to hundrede oc halftrediesinds tive Røgelseskar / oc du oc Aaron hver sit Røgelseskar. 18 Oc de toge hver sit Røgelseskar /oc lagde Jld i dem / oc lagde Røgelse paa dem / oc de stode for Forsamlingens Pauluuns Dør /oc Mose oc Aaron. 19 Oc Korah forsamlede den gandske meenighed imod dem for FOrsamlingens Pauluuns Dør. Men HErrens Herlighed blef seet for den gandske meenighed. 20 Oc HErren talde til Mose oc til Aaron /oc sagde : 21 Stiller eder fra denne meenighed/ ad jeg kand hasteligen ødelegge den. 22 Men de fulde ned paa deres Ansict / oc sagde: Ah Gud / du som est alt Kiøds Anders Gud / een Mand vilde til Mose / oc sagde: 24 Tal til meenigheden / oc sjg: Drager op fra Korah / Dathans oc Abriams Bolige trint omkring. 25 Oc Mose stod op / oc gick til Datan oc Abriam / oc de Ældste af Jsrael fulde efter hannem: 26 Oc hand talde til meenigheden / oc sagde / Vjger nu fra disse ugudelige mænds Bolige / oc rører intet af det som dem hører til / ad j skulle icke (maaskee) omkomme i alle deres Synder. 27 Oc de ginge op fra Koreh / Dathans oc Abriams Bolige / trint omkring: Men Datan og Abriam ginge ud / oc stode i deres Boligers Dørre / oc deres Hustruer / oc deres Sønner / oc deres Børn. 28 Oc Mose sagde / der paa skulle J kiende / ad HErren hafver udsendt mig/ ad jeg skulle giøre alle disse Gierninger / ad (de ere) icke af mit Hierte. 29 Er det saa ad disse døe / som alle Mennisker døe / eller besøges / som alle Mennisker blifve besøgte / da hafver HErren icke udsendt mig. 30 Men giør HErren noget nyt / ad Jorden oplader sin Mund / oc opsluger dem oc alt det de hafve / Saa ad de fare lefvendes ned i Helfvede / da skulle J kiende / ad disse Mænd hafve operret HErren. 31 Oc der hand hafde udtalit alle disse Ord / refnede Jorden som var under dem: 32 Oc Jorden oplod sin mund / oc opfløg dem /U oc deres Huus / oc hvert menniske som var hos Korah / oc alt Godzet: 33 Oc de / oc alt det hafde foore lefvende ned i Helfvede / oc Jorden betacte ofver dem / oc de omkomme mit af Meenigheden. 34 Oc all Jsrael / som var tring omkring dem / flyde for deres Røst : Thi de sagde / ad JOrden / icke maa skee / opsluger os. 35 Oc der foor en Jld ud fra HErren / oc fortærede de to hundrede oc haffierdesindstive Mænd / som ofrede Røgelse.
36 Oc HErren talde til Mose / oc sagde: 37 Sjg til Elesar Aarons Søn Præsten / ad hand tager Røgelsekarrene op af Jlden / oc spred du Jlden hen ud / thi de ere helliggiorde / 38 De ere deres Røgelseskar / som syndede imod deres Siele / oc mand skal slaa dem i brede Plader / ad betæncke Altyeret med / thi de ofrede dem for HEren / oc de ere Helligede giorde: oc de skulle være Jsraels Børn til et Tegn. 36 Saa tog den Præst Eleasar / de Røgelsekar af Kaabber / som de Opbrændte hafde ofret med / oc sloo dem ud / til et Tæcke ofver Alteret: 40 Jsraels Børn til en Almindelse / ad ingen fremmed Mand / som er icke af Aarons Afkom / (fulde holde sig til) ad ofre Røgelse for HErren / ad hand skal icke blifve / som Korah / oc hans Selskab / efter som HErren hafde sagt hannem ved Mose.
41 Men om anden dagen knurrede all Meenigheden af Jsraels Børn / mod Mose oc mod Aaron / oc sagde: J hafve slaget HErrens Folck ihiel. 42 Oc det skeede / der Meenigheden forsamlede sig imod Mose oc mod Aarn / Vende de dem til FOrsamlingens Pauluun / oc see : Da betracte Skyen den / oc HErrens Herlighed blef seet. 43 Oc Mose oc Aaron komme til Forsamlingens Pauluun. 44 Oc HERrren talde til Mose / oc sagde: 45 Flyer snart bort fra denne Meenighed / JEg vil hasteligen ødelegge dem / oc de fulde ned paa deres Ansict. 46 Oc Mose sagde til Aaron: Tag Røgelsekarret / oc leg Jld der udi af Alteret / oc leg Røgelse der paa : Oc gack snart hen til Meenigheden /c giør en Forljgelse for dem / thi asd der er en hastig Vrede udgangen af HErren / ja PLagen er begynt. 47 Oc Aaron tog / som Mose hafde befalit hannem / oc løb midt iblant Meenigheden / (oc see / da var Plagen begynt iblant Folcket) saa gaf hand Røgelse / oc giorde en Forljegelse for Folcket: 48 Oc stod imedlem de Døde oc de Lefvende : Oc Plagen blev stillet. 49 Men de som døde i Plagen / vare fiorten tusinde et siu hundrede / foruden de som døde see Korah handels skyld. 50 Oc Aaron kom til Mose igien / for Forsamlingens Pauluuns Dør / oc Plagen var stillet.

XVII. Capitel.
Oc HErren talde til Mose / oc sagde: 2 Tal til Jsraels Børn / oc tag af dem hver / en Kiep for deres Fædres Huus / af alle deres Fyrster / for deres Fædres Huus / solf Kieppe / Du skalt skrifve hver Mands Nafn paa hans Kiep. 3 Men du skalt skrifve Aarons nafn på Levi Kiep / thi ad der skal være en Kiep for hver Øfverste ofver deres Fædres huus. 4 Oc leg dem i Forsamlingens Pauluun / for Vidnisbyrdet / der som Jeg vil tale med eder. 5 Oc det skal skee / hvilcken Mand jeg udvæller der ved / hans Kiep skal grønnis / ad Jeg kand stille Jsraels Børns Knurren fra mig / som de knurre imod eder. 6 Oc Mose talde til Jsraels Børn / oc alle deres Fyrster finge hannem jo for hver Fyrste en Kiep / efter deres Fædres huus / (det er) tolf Kieppe / oc Aarons Kiep var iblant deres Kieppe. 7 Oc Mose lagde Kieppene for HErren i Vidnisbyrdens Pauluun. 8 Oc det skeede om anden Dagen / ad Mose kom til Vidnisbyrdens Pauluun / oc see / Aarons Kiep for Levi huus / var grøn / hafde skilt sig ud / oc hafde BLomster / oc baar modne Mandle. 9 Oc Mose bar alle Kieppene ud fra HErrens Ansict / til alle Jsraels Børn / oc de saae / oc toge hver sin Kiep. 10 Oc HErren sagde til Mose: Bær Aarons Kiep ind igien for Vidnisbyrdet / ad den skal blifve forvarit / til et Tegn imod de igenstridige Børn / od du skalt giøre en ende på deres Knurr for mig / ad de skulle icke døe. 11 Oc Mose giorde det / som HErren befalede hannem / saa giorde hand. 12 Oc Jsraels Børn sagde til Mose / sigendis: See / vi omkomme / vi forfares / ja vi forfares alle: 13 Hvo som gaar jo nær op til HErrens Tabernackel/ hand skal døø : Skulle vi da plat ødelegges?

XVIII. Capiatel.
OC HErren sagde til Aaron : du oc djne Sønner /oc djn Faders Huus med dig / skulle bære Helligdommens misgierning: Oc du oc djne SØnner med dig / skulle bære eders Præste Embedis misgierning. 2 Oc før fræm med dig ocsaa djne Brødre / Levi Stamme / djn Faders Stamme / ad de skulle føye sig til dig / oc tiene dig: Men du oc djne SØnner med dig / skulle tiene) for Vidnisbyrdens Pauluun. 3 Oc de skulle vare flitig paa dig / oc paa den gandske Tabernackel: Dog skulle de icke komme til Helligdommens Redskab / eller til Alteret / ad baade de oc J skulle icke døe. 4 Men de skulle føye sig til dig / oc flittig tage paa i Forsamlingens Pauluun / i all Pauluunens Tieniste: Oc ingen Fremmed skal holde sig til eder. 5 Saa tager du flittig vare paa Helligdommens varetæct oc Altrets varetæct / ad der skal icke her efter / meere komme en hastig Vrede ofver Jsraels Børn 6 Oc Jerg / see jeg hafver tagit eders Brødre Leviterne af Jsraels Børn / som ere gifvne eder til en Gafve for HErren /ad tiene flitelig i Forsamlingens Pauluun. 7 Men du oc djne SØnner med ding / skulle tage vare paa eders PræsteEmbede / i alt det som hører til Alteret / oc inden for Forfænget / oc J skulle tiene der / Jeg vil gifve (eder) eders Præstedømme til Embedet / for en Gafve : Oc holder nogen Fremmed sig der til / da skal hand døø.
8 Oc HErren talde til Aaron / Oc Jeg / se Jeg / hafver gifvit dig mjne OPløste Offers Varetæct / af alt det som Jsraels Børn hellige : Det hafver Jeg gifvit dig til Saslvelsen / oc djne Børn til en ævig Skick. 9 Det skalt du hafve af alt det helligste af Jlden : Alle deres Gafver med alle deres Madoffer / oc med alle deres Syndoffer / oc med alle deres SKyldoffer / som de skulle gifve mig / det skal være dig oc djne Sønner det Allerhelligste. 10 Du skalt æde det i din allerhelligste Sted / alt Mankiøn skal æde der af / det skal være dig helligt. 11 Oc det bør dig til / det er deres Gafvis Opløftelse / med alle JSraels Børn Rør ofver / dig hafver jeg gifvit dem / oc djne SØnner / oc djne Døttre med dig / til en ævig SKick : Hver som er reen i dit huus / skal æde der af. 12 Alt det beste af ny Olie / oc alt det beste af ny Vjn / oc Kornet / ja deres Førstegrøde som de skulle gifve HErren / dem hafver Jeg gifvit dig. 13 Den første Fruct af alt det som er i deres Land / som de skulle bære fræm for HErren / den skal høre dig til: Hver som er reen i dit huus / skal æde der af. 14 Alt det som endeligen er helliget i Jsrael / skal høre dig til. 15 Alt det som først oplader Moders Ljf af alt Kiød / som de skulle ofre for HErren / af Menniske eller Fæd / det skal være dit : Dog ad du lader Menniskens Førstefødde jo løfts igien / oc du lader det Førstefødde af ureene Diur løfis igien. 16 Men du skalt lade dem løse det / naar det er en Maaned gammelt / efter din vurdering for Pendinge / for fem Seckle / efter Helligdommen Seckle / hvilcken er tive Gera. 17 Men den Førstefødde af Fæ / eller den Førstefødde af Faar / eller den Førstefødde af Geeder / skalt du7 icke lade til løse / de ere hellig: Deres Blod skalt du stencke ofver Alteret / oc optænde deres Fedme til et Jldoffer / til en sød Luct for HErren. 18 Oc deres Kiød skal høre dig til / lige som Rørebrystet oc den højre Bov skal det høre dig til. 19 Alle Helliggiørelsis Opløftelse som Jsraels Børn skulle opløfte for HErren / hafver jeg gifvit dig oc dine Sønner / oc dine Døtre med dit / til en ævig Skick : Det skal være dig og djn SÆd med dig en salt Pact for HErrens Ansict ævindeligen.
20 Oc HErren sagde til Aaron : Du skalt ingen Arf hafde i deres Land / oc du skalt ingen deel hafve iblant dem: Jeg er djn deel / oc djn Arf iblant Jsraels Børn. 21 Men anlangendis Levi Børn / see da hafver jeg gifvit (dem) all Tjenden i Jsrael til en Arf / for deres Tiniste som de tiene flittig udi FOrsamlingens Pauluun. 22 Oc Jsraels Børn skulle icke meere komme nær til Forsamlingens Pauluun / ad bære Synd / ad døe. 23 Men Levitten hand skal betiene i Forsamlingens Pauluun Tieniste / oc de skulle bære deres misgierninger til en Ævig Riis hos eders Efterkommere: Oc de skulle intet Arfvegods arfve iblant Jsraels Børn. 24 Thi Jsraels Børns Tjende / som de skulle opløfte for HErren til en OPløftelse / hafver jeg gifvit LEviterne til Arfvedeel / derfor hafver jeg sagt til de / ad de skulle intet Arfvegods arfve iblant Jsraels børn.
25 Oc HERREN talde til Mose / oc sagde: 26 Oc du skalt tale til leviterne / oc sige til dem: Naar J tage den Tjende af Jsraels Børn / som jeg hafver gifvit eder af dem til eders Arfvegods / da skulle J opløfte HErrens opløftelse der af / den tiende deel af Tjenden. 27 Oc det eders opløft Offer / skal regnis eder lige som Korn af Laden / oc lige som Fylde af Vjnperson. 28 Saa skulle J ocsaa opløfte HErrens OPløftelse af all eders Tjende / som J skulle tage af Jsraels Børn : Ad J gifve Aaron Præsten HErrens Opløft Offer der af. 29 J skulle opløfte all HErrens Opløftelse / af alle eders Gafver / ja af alt det beste der af / det som blifver helliget der af. 30 Oc du skalt sige til dem: Naar J saa opløfte det beste der af / da skal det regnis Leviterne til / ligesom en Jndkomme af Laden / oc lige som en indkomme af Vjnperson. 31 Oc J maa æde det paa alle steder / J / oc eders Huus : Thi det er eders Løn for eders Tieniste i Forsamlingens Pauluun. 32 Saa belade J eder icke med Synd der med / naar J opløfte det bestemder af / oc J skulle vanhellige det som Jsraels Børn hellige / ad J skulle icke døe.

XIX. Capitel.
OC HErren talde til Mose oc til Aaron / oc sagde: 2 Denne skal være Lovens SKick / com HErren hafver budit / oc sagt: Sjg til Jsraels Børn / ad de lede en rød Qvje til dig uden lyde / som hafver ingen lyde paa sig / oc som icke er kommen Aag paa. 3 Oc J skulle faae Eleasar Præsten den / oc hand skal føre den uden for Leyren / oc lade den der slacte for sig. 4 Oc Eleasar Præsten skal tage af dens blood paa sin Finger / oc stencke mod Forsamlingens Pauluun af dens blod siu gange: 5 Oc lade Qvjen opbrænde i sin nærværelse / dens Huud oc dens Kiød / oc dens Blood / skal hand brænde paa dens Møg. 6 Oc Præsten skal tage CederTræ og Jsop / oc Rosenrød Uld / oc kaste (det) paa den brændte Qvjge. 7 Oc Præsten skal too sine Klæder / oc bade sit LEgeme i Vand / oc gaa ind i Leyren / oc Præsten skal blifve ureen indtil Aften. 8 Oc den som den opbrænde / skal too sine Klæder Vand / oc bade sit LEgeme i Vand / oc blifve ureen til Aftenen. 9 Oc een Mand som er reen / skal sancke Asken af Qvjen / oc legge den uden for Leyren / paa en reen sted : Ad den kand der blifve forsvarit / for Meenigheden af Jsraels Børn / til Fraskillelsis Vand / det er et Syndvand. 10 Oc den som hafver sanckit Asken af Qvjen / skal too sine Klæder / oc blifve ureen til Aftenen: oc dette skal være for Jsraels Børn /oc for den Fremmede som vandrer iblant eder / til ævig Skick.
11 Hvo som rører ved nogen Død / hvad som heldst det er for et Menniskis Ljg / hand skal oc være ureen i siu Dage. 12 Hand skal her med løse sig af SYnden / paa den tredie Dag / saa blifver hand reen paa den sivende Dag: Oc løser hand sig icke fra Synden / paa den tredie Dag oc paa den sivende Dag / da blifver hand icke reen. 13 Der som nogen rører ved en Død / ved det Menniskis Ljg som er dødt / oc vil icke løse sig af Synden / hand besmitter HErrens Tabernackel / oc den Persoon skal udryddis af Jsrael / fordi ad Fraskillelsis Vand er icke stenckt paa hannem : Hand er ureen / hans ureenhed er endnu paa hannem. 14 Denne er Loven / naar Menniske døør i Pauluunet / hver som gaar ind i Pauluunet / oc alt det som er iPauluunet / skal være ureent i siu Dage. 15 Oc hvert aabet Kaar / som icke er lagt et lidet stycke Klæde ofver / det er ureent. 16 Oc hver som rører ved nogen paa Marcken der slagen med Sverd / eller ved nogen som (ellers) er død / eller ved et Menniskis Been / eller ved en Graf / hand skal være ureen i siu Dage.
17 Saa skulle de nu tage for den ureen af det brænde Syndofferets Aske / oc lade rindende Vand der paa udi et Kar. 18 Oc en reen Mand skal tage Jsop / oc dyuppe i Vandet / oc bestencke ofver Pauluunet / oc ofver alle Kar / oc ofver alle Persooner som vare der / oc ofver den som hafver rørt ved et Been / eller ved en Jhielslagen / eller ved en Død / eller ved en Graf. 19 Da skal den Reene stencke paa den Ureene / paa den tredie Dag oc paa den sivende Dag /oc løse hannem af Synden paa den sivende Dag /c hand skal too sine Klæder /oc bade sig i Vand / saa blifver hand reen om Aftenen. 20 Oc hvo som blifver ureen / oc vil icke lade sig afløse / den Persoon skal udryddis af Meenigheden: Thi hand hafver besmittit HErrens HElligdom / Fraskillelsis Vand er icke stenckt paa hannem / hand er ureen. 21 Oc dette skal være dem til en ævig Skick: Oc den som stencker Fraskillelsens Vand / skal too sine KLæder : Oc den som rører ved Fraskillelsens vand / hand skal være ureen tindtil Aftenen. 22 Oc alt det den ureene rører ved / det glifver ureent / oc hvilcken Persoon som rører (ved hannem/) den skal være ureen indtil Aftenen.

XX. Capitel.
OC Jsraels Børn / ja den gandske Meenighed / kome i den Ørcken Sin / i den første Maaned / oc Foclket laa i Kades : Oc Maria Døde der / oc blef der begrafven. 2 Oc Meenigheden hafde intet Vand / da forsamlede de sig mod Mose oc mod Aaron. 3 Oc Folcket kjfvede med Mose / oc sagde / sigendis: Oc Gud gifve ad vi hafve omkommet der vore Brødre omkomme for HErren. 4 Oc hvor til førde i HErrens Meenighed i denne Ørcken / ad vi skulde her døe / vi oc vort Qveg: 5 Oc hvor til førde i os op af Ægyptin / ad føre os til denne onde Sted / som er icke en sted til Sæd / oc Figen / oc Vjntræ / oc Grantæble / oc her er icke Vand ad dricke. 6 Oc Mose oc Aaron ginge fra Meenigheden til Forsamlingens Pauluuns Dør /oc fulde ned på deres Andict / oc HErrens Herlighed aabenbaredis for dem.
7 Oc HERREN talde til Mose / oc sagde: 8 Tag Kieppen / oc forsaml Meenigheden / du oc Aaron din Broder: Oc taler til Steen klippen for deres Øyen / saa skal den gifve Vand af sig / saa skalt du skicvke dem Vand af Steenklippen / oc gifve Meenigheden dricke oc deres Qveg. 9 Da tog Mose Klieppen fra HErrens Ansict / som hand hafde befalit hannem. 10 Oc Mose oc Aaron forsamlede Meenigheden til Stenklippen / oc sgde til dem: Hører nu J Gienstridige / Monne vi kunde flye eder Vand af denne Klioppe? 11 Oc Mose opløfte sin Haand / oc sloo Klippen med sin Kiep to gange / da flød der meget Vand ud / saa ad Meenigheden drack oc deres Qveg. 12 Oc HErren sagde til Mose oc til Aaron: Fordi J troede icke paa mig /ad helliggiøre mig for Jsraels Børns øyne / derfor skulle J icke indføre denne Meenighed i det Land / som jheg hafver gifvit dem. 13 Dette er KjfveVandet / der som Jsraels Børn kjfvede med HErren / oc hand blev helliggiort i dem.
14 Oc Mose sende Bud af Kades til Edoms Konge / saa siger djn Broder Jsrael : Du veedst all den Møye / som os er vederfaren: 15 Ad vore Forfædre droge ned i Ægypten / oc ad vi boede lang tjd i Ægypten / oc ad Ægypterne handlede ilde med os oc med vore Forfædre. 16 Oc vi raabte til HErren / oc hand hørde vor Røst / oc sende en Engel / oc førde os af Ægypten / oc see: Vi ere i Kades Stad / hos dit yderste Landemercke. 17 Kiere / lad os reyse igiennem dit Land / Vi ville hvercken gaae ofver paa Agger eller i Vjengaard / oc ey heller dricke Vandet af Brøndene : Vi ville drage ad Landveyen / vi ville hvercken bøye til den høyre eller til den venstre side / før vi komme igiennem dit Landemercke. 18 Oc Edom sagde til hannem: Du skalt icke reyse igiennem mit Land / ad jeg icke / maa skee / skal drage imod dit med Sverd. 19 Oc Jsraels børn sagde til hannem: Vi ville reyse den alfare Vey / oc dersom vi dricke af dit Vand / jeg oc mit Qveg / da vil jeg gifve værd derfor: Jeg vil intet giøre / uden drage igiennem alleeniste til fods. 20 Men hand sagde: Du skalt icke drage igiennem / oc Edomiterne drog ud imod dem / med et svaart tall Folck / oc en veldig Haand. 21 Saa formeente Edom Jsrael ad drage igiennem sit Landemercke / oc Jsrael vigede fra hannem.
22 Oc de brøde op af Kades / oc Jsraels Børn / ja all Meenigheden / komme til det Bierg Hor. 23 Oc HERREN talde til Mose oc til Aaron / paa det Bierg Hor / hos Edomitternes Landemercke / oc sagde: 24 Aaron skal samlis til sine Folck : Thi hand skal icke komme ind i det Land / som Jeg hafver gifvit Jsraels Børn / fordi / ad J vare mjn Mund ulydige / hos Kjfvevandet. 25 Tag Aaron oc Eleasar hans Søn / oc leede dem op ppa det Bierg Hor. 26 Oc før Aaron af sine Klæder /oc Føør Eleasar hans Søn i dem: Oc Aaron skal samlis oc døø der. 27 Da giorde Mose som HErren hafde befalit / oc de ginge op paa det Bierg Hor / hvor den gandske Meenigheds Øyne. 28 Oc Mose førde Aaron af sine KLæder / oc førde Eleasar hans Søn i dem: Saa døde Aaron der ofven paa Bierget. Men Mose oc Eleasar ginge ned af Bierget. 19 Oc der alle Meenigheden saa / ad Aaron var død / begræde de Aaron i tredive Dag / de ganskse Jsraels Huus. 

XXI. Capitel
DEr Arad / de Cananiters Konge / som bede i Synden / hørde / ad Jesrael kom ind ad Speydernes Vey / Da flridde hans imod Jsrael/ oc førde Fangne bort af hannem. 2 Da lofvede jsrael HErren et Løfte / oc sagde : Naar du aldeelis gifver dette Folck i mjn Haand / da vil jeg forbande deres Stæder. 3 Oc HErren hørde paa Jsraels Røst / oc gaf ham Cananiterne /oc hand forbandede dem oc deres Stæder / oc kaldede den Steds nafn Horma.
4 Saa droge de fra det Bierg Hor paa Veyen til det røde Haf / ad de kunde drage omkring Edoms Land: 5 Oc Folcket blev kedsomt paa Veyen: Oc Folcket talde imod Gud oc imod Mose: hvorfor førde i os af Ægypten / ad vi skulde døe i Ørcken? Thi her er hvercken Brød eller Vand / oc vore Siæle vemme ofver denne ringe Mad. 6 Da sende HErren gloende Slanger blant Folcket / oc de beede Folcket / saa ad der døde meegt Folck af Jsrael. 7 Da kom Folcket til Mose / oc de sagde : Vi hafde syndet / thi vi hafve talet imod HErren oc imod dig / Bed til HErren / ad hand vil tage Slangerne fra os: Oc Mose bad for Folcket. 8 Da sagde HErren til Mose : Giør dig en brændendis Slange / oc reis den op paa en Stage: Oc det skal skee / ad hver som er bidden / oc seer den / hand skal lefve. 9 Da giorde Mose en Kobber Slange / oc sætte den paa en Stage : Oc det skeede / naar en Slagne beed nogen / da saa hand til den Kaabber Slange / oc blev ved Lifvit.
10 Oc Jsraels Børn droge ud / oc leyrede dem i Oboth. 11 Oc de droge fra Oboth / oc leyrede dem paa de Høye hos Abatim (Bierg) i Ørcken / sopm er mod Moab / fra Solens OPgang. 12 De droge der fra oc leyrede dem hos en Bæck Sared. 13 De droge der fra oc leyrede dem der ofver Arnon / som (ligger) i Ørcken / som gaar ud fra de Amoritters Landemercke / thi Arnon er Moabs Landemercke / imedlem Moab oc de Amoriter. 14 Derfor skal der sigis i HErrens Strjds Bog / Uaeb i Supha / oc Anons Bæcke. 15 Oc Bæckens Vandspring / som recke til Ars Bolig / oc fløde ind paa Moab s Landemercvke. 16 Oc de (droge) der fra til Beer / det er den Brønd / som HErren talde om til Mose : Samle Folcket / oc Jeg vil gifve dem Vand. 17 Da sang Jsrael denne Sang: Stjg op Brønd / Svarer hver andre ofver den/ 18 Fyrsterne grofve den Brønd / de Ædle iblant Folcket hafve udhugget den ved Læremesteren med deres Stafve : Oc de (droge) fra Ørcken til Mathana. 19 Oc fra Mathana til Nahaliel. Oc fra Rahaltel til Bamoth: 20 Oc fra Bamorb til den dal / som (ligger) i Moabs Marck / mod Toppen paa Høyen / oc den strecker sig mod Ørcken.
21 Oc Jsrael sende Bud hen til Sihon Amoriternes Konge / oc lod hannem sige. 22 Jeg vilde reyse igennem dit Land / vi vilde icke bøye bort paa Aggrene eller Vjngaardene / vi ville icke dricke Vandet af Brøndene: Vi ville drage ad Landveyen / til vi komme igiennem dit Lnademercke. 23 Oc Sihon vilde icke tilstede Jsrael ad drage igiennem sit Landemerceke Y/ men Sihos forsamlede alt sit Folck / oc drog ud mod Jsrael i Ørcken : Oc der hand kom til Jaaz / stridde hand imd Jsrael. 24 Men Jsrael sloo hannem moed skarpe Sverd / oc de indtog hans land / fra Arnon indtil Jabok / oc indtil Ammons Børn: Thi Ammons Børns Landemercke var fast. 25 SAaa tog Jsrael alle disse Stæder / oc Jsrael booede i alle Amoriternes Stæder / i Hesbon oc alle dens tilhørige Byer. 26 Thi Hesbon den Stad hørde Sihon Amoritternes Konge til / oc hand hafde før strjdit imod Moabiternes Konge / oc tagit all hans Land fra hannem / indtil Arnon. 27 Derfor sige de som tale Ordsprock / kommer til Hesbon / sihons Stad skal byggis oc beredis. 28 Thi der er faren Jld af Hesbon / en Lue af Sihons Stad / den hafver fortærit Moabs Ar / ja de HErrer af Arnons Hæye. 29 Vee dig Moab / du Camos Folck est fortabt: hand hafver jagit hans Sønner paa fluct / oc hans Døttre lod hand føre fangne bort / til Sihon Amoriternes Konge. 30 Oc deres Aag er blefven til intet / fra Hesbon indtil Dibon : OPc vi hafde ødelagt dem indtil Nopha / som ( recker) indtil Medba. 31 Saa boode Jsrael i de Amoriters Land.
32 Oc Mose sende ud ad bespeyde Jaeser / oc de vunde dens tilhørige Byer /c hand fordref Amoriterne som vare der. 33 Oc de vende dem / oc droge op ad Veyen til Basan: Da drog Og / Kongen af Basan / ud imod dem / hand oc alt hansd Folck / til strjd i Æderi. 34 Oc HErren sagde til Mose: Fryct intet for hannem / thi jeg hafver gifvit hannem i djn Haand / oc alt hans Folck oc hans Land: Oc du skalt giøre mod hannem / lige som du giorde ved Sihon / Amoriternes Konge / som boode i Hesbon. 35 Oc de sloge hannem oc hans Sønner / oc alt hans Folck / saa ad hannem blef ingen igien / oc de indtoge hans Land til Ejendom.

XXII. Capitel.
OC Jsraels Børn droge fræm / oc leyrede dem paa Moabitternes Heed / ofver Jorden mod Jericho. 2 Oc der Belak Zipors Søn saa alt det som Jsrel hafde giort Amoriterne: 3 Oc ad Moabiterne fryctede saare for samme Folck / ad det var saameget / oc ad Moabiterne gruede for Jsraels Børn. 4 Da sagde Moab til de Midinaiters Ældste. Nu skal denne HOb opslicke alt det her omkring os / ligesom en Oxe opslicker Græs paa Marcken : Men Balak Zipors SØn var Moabitternes Konge paa den Tjd. 5 Oc hand sende Bud til Bileam Beors Søn til Pethor / som ligger hos Floden i hans Folckis Børns Land : Ad kalde hannem / oc lod hannem sige / See / der er et Folck Udgaait af Ægypten / see det skiuler JOrdens KRedze / oc det ligger imod mig. 6 Oc nu / kiere kom / forband mig det FOlck / Thi det er mig formæctigt / kand skee / jeg kunde end slaa det / oc fordrifve det af Landet : Thi jeg veed / ad hvem du velsigner / hand er velsignet / oc hvem du forbander / hand skal være forbandet. 7 Oc de ÆLdste af Moabitterne ginge hen med de Ældste af Midianitterne : Oc Spaamæand løn var i deres Haand: Oc de komme til Bileam / oc sagde Balaks Ord til hannem. 8 Oc hand sagde til dem: Blifver her i Nat ofver / saa vil jeg sige eder Svar igien / efter som HErren siger til mig : Saa bleifve Moabitternes Fyrster hos Bileam. 9 Oc Gud kom til Bileam / oc sagde : Hvo ere de Mænd / som ere hos dig? 10 Oc Bileam sagde til Gud / Balak Zipors Søn / Moabiternes Konge / send e(bud) til mig: 11 See / der er et Folck dragit af Ægypten / oc skiuler Jordens Kredz / kom nu / forband mig det / det kand see / jeg kunde end slaa det oc fordrifve det. 12 Oc Gud sagde til Bileam: Du skalt icke gaa med dem / du skalt icke forbande Folcket / thi det er velsignet. 13 Da stod Bileam op om morgenen / oc sagde til Balaks Fyrster: Gaar hen til eders Land / thi HErren vegrer sig / ad lade mig fare med eder. 14 Saa giorde Moasbiternes Fyrster dem rede / oc komme til Balak / oc sagde : Bileam vegrede sig ad fare med os.
15 Da sende Balak end fleere oc herligere Fyrster end de andre. 16 Oc de komme til Bileam / oc sagde til hannem: Saa siger Balak Zipors Søn: Kiere / nect icke ad drage til mig. 17 Thi jeg vil visseligen ære dig meget / oc alt det du siger til mig / vil jeg giøre: Kiere kom / Froband mig dette Fllck. 18 Oc Bileam svarde / oc sagde til Balaks Tienere : Vilde Balak gifve mig sit Huus fuld af SØlf oc Guld / saa kunde jeg dog icke ofvertræde HErrens mjn Guds Ord / ad giøre lidt eller stoort. 19 Saa blifver dog nu her og i denne Nat / ad jeg kand forfare / hvad HErren vil ydermeere tale med mig. 20 Da kom Gud til Bileam om Natten / oc sagde til hannem: Ere de Mænd komne hjd ad kaldelig / ja giør dig rede / far med dem: Oc hvad jeg dog siger til dig / det skalt du giøre. 21 Da stood Bileam op om Morgenen / oc sadlede sin Aseninde / oc drog hen med de Moabiters Fyrster. 22 Men Gud blef saare vred for hand drog hen / Oc HErrens Engel stood i Veyen / ad imodstaa hannem : Men hvad reed paa sin Aseninde / oc hans tvende Drenge (vare) med hannem. 23 Af aseninden saa HErrens Engel slaa i Veyen / oc hans Sverd som var draget i hans Haand / oc Aseninden vigede af Veyen oc gick paa Marcken: men Bileam sloo Aseninden / ad drifve hende i veyen. 24 Da stood HErrens Engel paa den snefre Stj / ud med Vjngaardene / vor der vare Gierde paa baade sider. 25 Oc der Aseninden saa HErrens Engel / da trængde hun sing op til Gierdet / oc kiende Bileams Food til Gierdet : Oc hand sloo hende end meere. 26 Da gick HErrens Engel længer heden / oc stood paa en snefver sted / der som inge Vey var ad vige af / hvercken til høyre eller venstre Sjde. 27 Oc der Aseninden saa HErrens Engel / da falt hun paa Knæ under Bileam / da blef Bileam Saare vred / oc hand sloo Aseninden med Kieppen. 28 Da oplod HErren Asenindens mund / oc hun sagde til Bileam / Hvad hafver jeg giort dig /ad du hafver nu slaget mig tre gange? 29 Oc Bileam sagde til Aseninden: Fordi / ad du hafver vexerit mig:: Ah / hafve jeg nu et Sverd i mjn Haand / da vilde jeg slaa dig ihiel. 30 Oc Aseninden sagde til Bileam: Er jeg icke djn Aseninde som du hafver reedit paa / siden du blef ( mjn HErren) til denne dag? Pleyede jeg oc nogen tjd ad giøre dig saa? Oc hand sagde / Ney7. 31 Da oplod HErren Bileams Øyne / ad hand saa HErrens Engel staa i Veyen / oc hans draget Sverd i hans Haand : Oc hand neyede oc buckede sig paa sit Ansict. 32 Oc HErrens Engel sagde til hannem: Hvi hafver du nu saa slagit djn Aseninde tre gange? See / jeg er udgangen ad imodstaa (dig/) Thi Veyen er mig imod. 33 Oc Aseninden saa mig / oc vigede tre gange for mig: Ellers dersom hun hafde icke vigit for mig / da vilde jeg oc slagit dig nu ihiel / oc ladit hende lefve. 34 Da sagde Bileam til HErrens Engel: Jeg hafver syndit / thi jeg vidste icke / ad du stodst imod mig paa Veyen: Oc der som det nu ilde behager dig / vil jeg vende mig tilbage igien. 35 Oc HErrens Engel sagde til Bileam: Drag hen med Mændene / men alleene det som jeg taler til dig / det skal du tale : Saa foor Bileam med Balaks Fyrster.
36 Der Balak hørde ad Bileam kom / reyste hand ud mod hannem / til een af Moabiternes Stæder / som ligger hos Landemercket Arnon / som er hos det yderste Landemercke. 37 Oc Balak sagde til Bileam: Sende jeg jo icke Bud til dig / ad lade kalde ad dig? Hvi komst du da icke til mig? Meent du / ad jeg kunde icke ære dig? 38 Oc Bileam sagde til Balak: See / jeg er nu kommen til dig / Mon jeg dog kunde tale noget? Ordet som Gud legger i mjn mund / (det skal jeg tale.) 39 Saa foor Bileam med Balack / oc de komme til den Stad Husoth. 40 Oc Balack ofrede Fæ oc Faar / oc sende Bud efter Bileam / oc efter de Fyrster som vare hos hannem. 41 Oc det skeede om morgenen / da tog Balak Bileam / oc førde hannem op paa Baals Høye / ad hand saa der af / det yderste af Folcket.

XXIII. Capitel.
OC Bileam sagde til Balak / byyg mig her siu Altere / oc skick mig hjd siu Stuud / oc siu Vædre. 2 Oc Balak giorde som Bileam sagde / oc Balak oc Bileam ofrede til Brændoffer /een Stuud oc en Væder paa (hvert) Altere. 3 Oc Bileam sagde til Balack / Stat hos dit Brændoffer / c jeg vil gaa hen / om maa vel skee / HErren kunde dog møde mig / oc hvad hand viser mig / ser jeg gifve dig tilkiende: Oc hand gick hasteligen hen op. 4 Oc Gud møtte Bileam / oc hand sgde til hannem: Jeg hafver tilredt siu Altere / oc jo ofrit til Brændoffer een Stuud oc een Væder pa (hvert) Altere. 5 Da lagde HErren Ord i Bileams Mund / oc sagde: Gack til Batack igien / oc saa skalt du tale. 6 Oc hand kom til hannem igien / oc see / han stood hos sit Brændoffer / oc alle Moabiternes Fyrster. 7 Da tog hand til sit Sprock / oc sagde: Af Syrien hafver Balack Moabiternes Konge ladit hente mig / fra Biergene mod Østen / Kom / forband mig Jacob / oc kom / skend paa Jsrael. 8 Hvorldis skal jeg forbande (den som) Gud icke forbander? Hvorledis skal jeg skende paa den / som HErren icke skender paa? 9 Thi jeg skal see hannem af Klippernes Toppe / oc af Høyene skal jeg beskue hannem: See / et Folck som skal boo især / oc icke regnis iblant Hedningene. 10 Hvo kand tælle Jacobs Støf / oc Tallet paa den fierde part af Jsrael? Min Siel døø de Oprictiges Død / oc mit endeligt blifve som hand.
11 Da sagde Balak til Bileam: Hvad giør du imod mig? Jeg lod hente dig / ad forbande mine Fiender / oc see / du aldeelis velsigner (dem.) 12 Oc hand svarde oc sagde : Skal jeg icke holde ved at tale det som HErren legger i mjn Mund? 13 Oc Balack sagde til hannem: Kom dog med mig paa en anden sted / af hvilcken du kand see det: men dog enden der af / saa du icke kand see det gandske / oc forband mig det der. 14 Oc hand førde hannem paa Sophims Marck / paa Høyenes Top / oc bygde siu Altere / oc ofrede til Brændoffer een Stuud oc een Væder paa (hvert) Altere. 15 Oc Bileam sagde til Balack: Stat her hos dit Brændoffer / oc jeg vil løbe djd. 16 Oc HErren møtte Bileam / oc lagde Ord i hans mund / oc sagde : Gack til Balack igien / oc saa skalt du tale. 17 Oc hand kom til hannem / oc see / hand stood hos sit Brændoffer / oc Moabiternes Fyrester med hannem : Oc Balack sagde til hannem: Hvad sagde HErren? 18 Oc hand tog til sit Sprock / oc sagde : Stat op Balack / oc hør til / Gif act paa mig / Zions Søn. 19 Gud er icke et Menniske / ad han liuger / ey heller et Menniskis barn / ad han angrer noget : Hafver hand sagt det / oc skulde icke giøre det? Oc hafver hand talet / oc skulde icke holkde det? 20 See / Jeg hafver tagit mig for ad velsigne / oc hand velsignede / oc jeg kand icke afvende den. 21 Hand actede icke ondskab i Jacob / oc saa icke møye i Jsrael: HErrens hans Gud er hos hannem / oc Kongenes Trometeliud iblant ham. 22 Gud førde dem af Ægypten / hans Styrcke er lige som en Eenhiørnings. 23 Thi der er ingen Toldom i Jacob / oc ingen Spaadomme i Jsrael : J tjde skal mand tale om Jacob oc om Jsrael / hvad Gud hafver giort. 24 See / det Folck skal opreise sig som en stoor Løve : Det skal icke legge sig / for det opæder Rofvet / oc dricker de Slagnes blood.
25 Da sagde Balak til Bileam: Du skal hvercken aldeelis forbande / ey heller aldeelis velsigne det. 26 Oc Bileam svarde / oc sagde til Balack : Hafver jeg ey sagt til dig / sigendis / ad alt det som HErren siger / det skal jeg giøre? 27 Oc Balack sagde til Bileam : Kom dog / jeg vil føre dig til en anden sted / om det kunde der / maa vel skee / behage Gud / ad du der af forbander mig det. 28 Oc Balack førde Bileam paa Peors Top / som er mod Ørcken. 29 Oc Bileam sagde til Balack: Byg mig her siu Altere / oc skick mig her siu Stuud oc siu Vædre. 30 Oc Balack giorde som Bileam sagde / oc ofrede til Brændoffer een Stuud oc een Væder paa (hvert) Altere.

XXIV. Capitel.
Der Bileam nu saa / ad det behagede HErren / ad han velsignede Jsrael / da gick hand icke hen / som de andre / ad søge Spaadomme / men hand vende sit Ansict strax hen mod Ørcken. 2 Oc Bileam opløfte sine Øyen / oc saa Jsrael / som laa efter sine Stammer : Oc Guds Aand var ofver hannem. 3 Oc hand tog til sit Sprock / oc sagde : Dette siger Bileam Beors Søn / oc det siger den Mand / som øyet var tilluckt paa. 4 Det siger den som hører Guds Tale / den som seer den Allmæctigis aabenbarelse / den der falt / oc Øynene blefve obnede paa. 5 Hvordeylige ere djne Pauluune Jacob / ja djne Bolige Jsrael. 6 Lige som Dale ere de udbredde / som Urtegaarde hos en Flood / som Sandeltræer der HErren Planter / som Cederne hos Vandet. 7 Der skal flyde Vand af hans Spand / oc hans Sæd skal blifve i meget Vand / hans Konge skal bnlifve høyre end Agog / oc hans Rige skal ophøye sig. 8 Gud er den som førde hannem af Ægypten / hand hafver styrcke lige som en Eenhgørning : Hand skal opsluge Hedningene / sine Forfølgere / oc fordærfve deres Been / oc skiude dem med sine Pjle. 9 Hand hafver nøyit sig / hand hafver lagt sig ned / som en ung Løve / oc som en stoor Løve / hvor tør opvæcke hannem? Velsignet være hver af dem som dig velsigner / oc forbandet være hver af dem / som dig forbander.
10 Da blev Balack hastig vred paa Bileam / oc sloo sine Hænder tilsammen / oc Balack sagde til Bileam: Jeg lod kalde dig / ad forbande mjne Fiender / oc see / du hafver nu jo tre gange velsignet dem. 11 Oc far nu hen til djn sted : jeg tænckte / ad jeg vilde visseligen ærit dig / men see / HErren hafver forhindrit dig den Ære. 12 Oc Bileam sagde til Balack: Talde jeg ey til djne Bud / som du sendte til mig / oc sagde: 13 Vilde Balack gifve mig sit Huus fuld af Sølf oc Guld / da kunde jeg icke ofvertræde HErrens Ord / ad giøre ont eller got af vmit Hierte : Men hvad som HErren vil sige / det skal jeg sige?
14 Oc see nu / jeg drager til mit Folck / men kom jeg vil raade dig / hvad dette Folck skal giøre dit Folck i den sidste Tjd. 15 Oc hand tog til sit Sprock / oc sagde : Det siger Bileam Beors Søn / oc det siger den Mand / som Øyet var tilluckt paa. 16 Det siger den som hører Guds Tale / oc den som veed den Høyestis Vjsdom / den som seer den Almæctigis aabenbarelse / den der falt / oc Øyenene blefve obnede paa: 17 Jeg skal see hannem / men icke nu / Jeg skal skue hannem / men icke nær hos: Der er en Stierne kommen fræm af Jacob /oc en Spjr opkommen af Jsrael / oc den skal sønderknuse Moabs Hiørner / oc ødelegge alle Seths børn: 18 Oc Edom skal b esættis / oc Seyrs Eydom skal komme til hans Fiender: Men Jsrael skal beholde Seyr. 19 Af Jacob skal Regentern komme / oc ødelegge det som igien er af Stæderne.
20 Oc der hand saa Almelekiterne / tog hand til sit Sprock / oc sagde: Amaleck er Hedningernes begyndelse / men hans ende skal vorede til fordærfvelse. 21 Oc der hand såå Keniterne / da tog hand til sit Sprock / oc sagde : Fast er djn bolig / oc sæt djn rede paa en Klipppe. 22 Men Kain skal vorde til at opæde / indtil Assur fører dig fangen bort. 23 Oc hand tog til sit Sproct / oc sagde : Ah / hvo skal kunde lefve ´/ naar Gud skal sætte hannem? 24 Oc Skib af Chithims Hafn skulle (komme/) oc fordærfve Assur oc fornedre Eber / oc hand skal ocsaa gandske ødeleggis. 25 Oc Bileam giorde sig rede oc foor hen / oc kom til sin sted igien / oc Balack drog oc sin Vey.

XXV. Capitel.
OC Jsrael boode i Sittim / oc Folcket begynte ad bedrifve hoor med Moabitternes Døttre: 2 Oc de bade Folcket til deres Afguders Offer / oc Folcket aab oc tilbad deres Aftuder. 3 Oc Jsrael slog sig til Baal Peor : Da blef HErrens Vrede hastig paa Jsrael. 4 Oc HErrens sagde til Mose: Tag alle de Øfverste for Folcket / oc Tag ophenge dem for HErren imod selen / paa det / ad HErren hastige Vrede maa vendis fra Jsrael. 5 Oc Mose sagde til Jsraels Dommere : Hver slaa sit Folck ihiel / som hafver slaget sig til Baal Peor.
6 Oc see / en Mand af Jsraels børn som / oc lidde en Midinantitiske Qvinde fræm til sine brødre / for Mose Øyen / oc for all Jsraels Børns Meenigheds Øyen / oc de græde for Forsamlingens Pauluuns Dør. 7 Der Pinehas Eleasars Søn / som var Aarons Præstis Søn / det saa / daa stoood hand op fra Meenigheden / oc tog et Spind i sin Haand: 8 Oc gick ind efter den Jsraelitiske Mand i Hooreklippen / oc igiennemstack dem baade / den Jsraelitiske Mand / oc Qvinden i hendis Ljf: Da blef Plagen skillit som var paa Jsraels Børn. 9 Oc der blefve ihielslagne i den Plage fire oc tive tusinde. 10 Oc HErren talde til Mose / oc sagde: 11 Pinehas Eleasars søn / som er Aarons Præstens Søn / hafver vend mjn Vrede fra Jsraels børn / ved hans alvorlig Njdkierhed / for mjn Njdkierhed iblant dem / oc jeg hafver icke fortærit Jsraels børn i mjn Njdkierhed. 12 Derfor sjg / See / Jeg gifver hannem mjn Pact / ja Fred: 13 Oc hand oc hans Sød efter hannem / skulle hafve et ævigt Præstedømmis Pact / Derfor / ad hand var njdkier for min Gud / oc giorde Forligelse for Jsraels børn. 14 Men den slagne Jsraelitiske Mands nafn / som blef slaged med den Midinaitiske Qvinde / (var) Simri / Salu Søn / en Fyrste for Simeoniternes Faders Huus: 15 Oc den slagne Midinatiske Qvindis nafn / var Casbi / Zurs Datter / hand som var en Høfvizmand iblant Hedningene / en synderlig Slect iblant Mideaniterne.
16 Oc HErren talde til Mose / oc sagde: 17 Trænger Mideaniterne / oc slaer dem: 18 Thi de trængde eder med deres Svig / med hvilcke de besvigede eder i Peors Handel / oc i Casdi handel / som var en Midianiters Fyrstis Datter / deres Syster / som blef slagen paa Plagens Dag / for Peors handels skyld.

XXVI. Capitel.
OC det skeede fter Plagen / ad HErren talde til Mose oc til Eleasar / Aarons Præstens Søn / oc sagde: 2 Tag Summen af all Jsraels Børns Meenighed / fra tive Aar gamle oc der offver / efter deres Fædres Huuis / paa hver som kand drage i Strjd udi Jsrael. 3 Oc Mose oc Eleasar Præsten / talede med dem / paa Mobiternes Marck / hos Jorden imod Jericho / oc sagde: 4 Fra tive Aar gammel oc der ofver / lige som HErren hafde beslutit Mose / oc Jsraels børn / som vare dragne af Ægypti Land. 5 Ruben / Jsraels Førstefødde / (Disse vare) Rubens børn: Thil Hanoc / Hanocitters Slect: Til Pallu / Pallutiternes Slect: 6 Til Hezron Hezronitternes Slect: Thil Eharmi / Charmitternes Slect. 7 Disse ere de Rubeniters Slecter: Oc de Talde af dem / vare tree oc fyrretive tusinde / oc siu hundrede oc tredive. 8 Men Pallu børn / var Elkab. 9 Oc Eliabs børn vare / Neumel oc Datan / oc Abiram / det er den Dathan oc Abriam / som mand pleyde ad kaste af Meenigheden / de som kjfvede imod Mose oc imod Aaron i Kore hob / der de kjfvede imod HErren. 10 Oc Jorden oplod sin Mænd / oc opsløg dem oc Korah / der den hob døde / der Jlden opsløg halfierdesinds tive oc to hundrede Mænd / oc blefve til et Tegn. 11 Men Korah børn døde icke. 12 Simeons børn i deres Slecter vare / til Nemuel / Nemueliternes Slect : Til Jamin / Jaminiternes Slect : Til Jachim / Til jachimiternes Slect : 13 Til Sereh / Serehiternes Slect : Til Saul / Sauliternes Slect. 14 Disse ere Simeoniternes Selcter / To oc tive tusinde oc to hundrede. 15 Gads børn i deres Slecter vare / til Zephon / Ziphoniternes Slect : Thil Haggai / haggiternes Slect : Til Suni / Suniternes selct. 16 Til Osni / Osiniternes Slect : Til Eri / Eriternes Slect. 17 Til Arod / Aroditernes Slect : Til Areli / Areliternes Selct. 18 Disse ere Gads børns Slecter / efter deres Talde / fyrretive tusinde oc femhundrede. 19 Juda børn / vare Er oc Onan / oc Er oc Onan døde i Canaans Land. 20 Oc Juda børn i deres Slecter vare : Til Sela / Selaniternes Slect: Til Perez / Pereziternes Slect : Til Sereh / Serahiternes Slect. 21 Men Perez børn vare til Hezron / Hezroniternes Slect : Til Hamul / Hamuliternes Slect. 22 Disse ere Juda Slecter / efter deres Talde / sex oc halffierdesindstive tusinde oc fem hundrede. 23 Jsraels børn i deres Slecter vare / (til) Thola / Pauuaniternes Slect. 24 Til Jasub / Jasubiternes Slect : Til Simeon / Simroniternes Slect. 25 Disse ere Jsrachars Slecter / efter dres Talde / fire oc trediesindstive tusinde oc tre hundrede. 26 Sebulons Børn i deres Slecter vare / til Sared / Sarediternes slect : Til Elon / Eloniternes Slect : Til Jaheleel / Jaheleeteternes Slect. 27 Disse ere Sebuloniternes Slecter / efter deres Talde / tredsindstive tusinde oc fem hudrede. 28 Josephs børn / i deres Slecter vare / manasse oc Ephraim. 29 Men Manasse børn vare / til Machir / Machiriternes Slect: Oc Machir aulede Gilead / til Gilead / Gileaditernes Slect. 30 Disse ere Eleads Børn / (til) Hieser / Hieseriternes Slect : Til Helek / Helekinernes Slect. 31 Oc (til) Sechem / Sechimiternes Slect. 32 (til) Smida / Smidaiternes slect Oc (til) Smida / Smidaiternes slect : Oc (til) Hepher / Hepheriternes slect. 33 Men Zelaphad Hephers Søn / hafde ingen Sønner n/ men Døtre / oc Zelaphaths Døttres nafn var / Mahela / oc Noa / Hogla / Milca oc Thirza. 34 Disse ere Manasse Slecter / oc deres Talde vare / to oc halftrediesindstive tusinde oc siu hundrede. 35 Disse ere Ephraims børn i deres Slecter / til Suthelab / Suthelahitternes Slect : Til Beher / Becheriternes Slect / Til Thadan / Thahaniternes Slect. 36 Oc disse ere Suthela børn / til Eran / Eraniternes Slect. 37 Disse ere Ephraims børns Slecter / efter deres Talde / to oc tredive tusinde oc fem hundrede : Disse ere Josephs børn i deres Slecter. 38 BenJamins Børn i deres Slecter vare / til Bela / Belaiternes Slect / Til Asbel / Asbelitternes Slect: til Abiram / Áhiramiternes Slect : 39 Til Sephupham / Sephuphamiternes Slect / til Hupham / Hupamiternes Slect. 40 Oc Bela børn vare / Ard oc Naaman / (til) Ard / Arditernes Slect : Til Naaman / Naamiternes Slect. 41 Disse ere BenJamins børn i deres Slecter / oc deres Talde vare fem oc fyrretive tusinde oc sex hundrede. 42 Disse vare Dans børn i deres Slecter / til Suham / Suhamiternes Slect : Disse vare Dans Slecter i deres Slecter / 43 Alle Suhamiters Slecter efter deres Talde / vare fire oc tresindstive tusinde oc fire hindre. 44 Asers børn i deres Slecter vare / til Jemna / Jemnaiternes Slect / til Jisui / Jisuiternes slect / til Bria / Britternes Slect. 45 Til Bria børn / til Heber / Hebriternes Slect : Til Malachiel / Malchieliternes Slect. 46 Oc Asers Datters nafn var Sarah. 47 Disse ere Asers børns Slecter / efter deres Talde / tre oc halftrediesindstive tusinde oc fire hindrede. 48 Naphatali børn i deres Slecter vare / til Jazeel / Jahzeeliternes Slect: Til Guni / Giniternes Slect: 49 Til Jezer / Jezeriternes Slect: Til Sillem / Sillemiternes Slect. 50 Disse ere Naphati Slecter / efter deres Slecter / oc deres Talde vare fem oc fyrretive tusinde oc fire hindrede. 51 Disse ere talde af Jsraels børn / sex gange hundrede tusinde / oc et tusind siu hundrede oc tredive.
52 Oc HErren talde til Mose / oc sagde: 53 Du skalt uddeele Landet blandt disse til Arf / efter nafnens tall. 54 Du skalt gifve mange meget af deres Arf / oc faa føye til deres Arf: Hver skal gifvis hans Arf efter de Taldes leylighed af hannem: 55 Dog skal Landet deelis med Lod: de skulle tage Arf efter deres Fædres Stammes nafne. 56 Hver hans Arf skal deelis efter Lod / efter som hand hafver mange eller faa til.
57 Oc disse ere talde af Levitterne efter deres Slecter / til Eerson / Ersoniternes Slect / til Kaath / Kaarhiternes Slect / til Mæri / Meriternes slect. 58 Disse ere Leviternes Slecter / de Libniteers Slect / de Hebroniters Slect / de Mahalitters Slect / de Musiters Slect / de Korahiters Slect: Oc Kaath aulede Aram. 59 Oc Amrams Hustrus nafn var Jochebed / Levi Daatter / vilcken hun fødde Levi i Ægypten: Oc hun fødde Amaram / Aaron oc Mosen / oc Miraiam deres Søster. 60 Men Aaron hafde børn / radam og Abihu / Eleasar oc Jthamar. 61 Oc Radab og Abihu døde / der de ofrede fremmed Jld for HErrens Ansict. 62 Oc de Talde af dem / vare tre oc tive tusinde / alle Mandkiøn / fra en Maaned gammel oc der ofver / thi de blefve icke talde iblant Jsraels børn / thi dem var icke gifvcen Arf iblant Jsraels børn.
63 Disse ere talde af Mose oc Eleasar Præsten / som talde Jsraels børn paa Moabiternes Marck / hos Jordan mod Jericho. 64 Oc iblant dem var ingen af de Talde af Mose oc Aaron Præsten / som talde Jsraels børn i Sinai Ørck. 65 Thi HErren hafde sagt til dem / de skulde visseligen døde i Ørcken / oc der blev ingen igen af dem / uten Caleb Jephunne Søn / oc Josua Nums Søn.

XXVII. Capitel.
OC der komme fræm Zelaphads Døttre / som var Hephers Søns / Gilead Sønss / Naphir søns / manasse Søns / blant Manasse / Johephs Søns Slecter / oc disse vare hans Døttre nafn / Mahela / Noah / oc Hagla / oc Milcka oc Thirza / 2 Oc de stode for Mose / oc for Eleasar Præsten / oc for Fyrsterne oc all Meenigheden / for Forsamlingens Pauluuns Dør / oc sagde: 3 Vor Fader er død i Ørckenen / oc var icke med iblant den Meenighed som giorde oprør mod HErren i Korah hob / Thi hand døde i sin synd / oc hand hafde ingen Sønner. 4 Hvi skal da vor Faders nafn udluckis af hans Selct / for han hafde icke en Søn? Gif os Ejedom iblant vor Faders Brødre. 5 Oc Mose førde deres Sag for HErren. 6 Oc HErren sagde til Mose / sigendis: 7 Zelaphads Døttre hafde talet ræt / Du skalt vist gifve dem Arfvegods iblant deres Faders brødre / oc du skalt vende deres Faders Arf til dem. 8 Oc du skal tale til Jsraels børn / oc sige : Naar nogen Mand døør / oc hafver icke en Søn / da skulle j vende hans Arf til hans Datter. 9 Oc hafver hand icke Datter / da skulle j ifve hans brødre hans Arfvedeel. 10 Oc hafver hand icke brødre / da skulle j gifve hans Faders Brødre hans Arfvedeel. 11 Men hafver hand icke Faderbrødre / da skuille j gifve hans næste Frende af hans Slect / hans Arfvedeel / oc hand skal arfve den : Oc dette skal være Jsraels børn en beskicket Ræt / efter som HERREN hafver befalit Mose.
12 Oc HErren sagde til Mose: Gack op på dette Bierg Abarim / oc besee Landet / som jeg hafver gifvit Jsraels børn. 13 Oc du skalt see det / oc du skalt ocsaa forsamlis til djne Folck / lige som Aro djn broder er forsamled. 14 Efterdi ad j vare mjne Ord ulydige i den Ørcken Sin / den tjd Meenigheden kjfvede der / der j skulde helliget mig ved Vandet for dem: Det er Kjfvevandet i Kades ud i den Ørcken Sin. 15 Oc Mose talde til HErren / oc sagde: 16 Vild eHErren / som er alt Kiøds Aanders Gud / sætte en Mand ofver Meenigheden / 17 Som kand gaa for dem / oc som kand gaa ind for dem / oc som kand føre dem ud / oc som kan føre dem ind / Ad HErrens Meenighed skal icke være / lige som Faar der hafde icke Hyrde. 18 Oc HErren sagde til Mose : Tag dig Josua Nuns søn / som er en Mand i hilcken der er en Aand / oc leg djn Haand paa hannem. 19 Oc skick hannem for Elesar Præsten / oc for den gandske Meenighed / oc gif hannem gefaling for deres Øyen. 20 Oc leg af djn Herlighed paa hannem / ad den gandske Jsraels børns Meeenihged hører hannem. 21 Oc hand skal slasa for Eleasar Præsten / oc hand skal begære Raad paa hans vegne / ved Urims skick for HErren : Efter hans Mund skulle de gaae ud / oc efter hans mund skulle de gaae ind / hand oc alle Jsraels børn med hannem / oc den gandske meenighed. 22 Oc Mose giorde / som HErren hafde befalit hannem / oc tog Josua oc stillede hannem for Eleasar Præsten / oc for den gandske meenighed. 23 Oc lagde sine Hænder paa hannem / oc gaf hannem befaling / efter som HErren hafde talit ved Mose.

XXVIII. Capitel.
Oc HErren talde til Mose / oc sagde: 2 Bind Jsraels børn / oc du skalt sige til dem : Mit Offer / mit brød til mjne Jldofre / ja mjn søde luct skulle J holde / ad j ofre mig (det) i sin visse tjd / 3 Oc sjg til dem: Dette er det Jldoffer som J skulle ofre for HErren / Lam Aar gamle / som ere uden lyde / hver Dag to til et dagligt Brændoffer: 4 Eet Lam skalt du berede om morgenen / oc det andet Lam skalt du berede imedlem tvende Aftener. 5 Der vil tjende parten af en Epha Hvedemeel til et Madoffer / blandet med Olie som er støt / en fierde part af en Hin. 6 Det er et dagligt Brændoffer / som j ofrede paa Sinai bierg / til en sød Luct / et Jldoffer for HErren. 9 Oc Drickoffer der til / en fierde part af en Hjn til et Lam / ofver Drickofferets stercke Drick i Helligdommen for HErren. 8 Oc det andet Lam skalt du rede til imedlem tvende Aftener / ligesom Madofferet om morgnen / oc som Drickofferet der til skalt du berede det / det oc et Jldoffer til en sød Luct for HErren.
9 Men om Sabbaths Dagen to Lam Aar gamle / uden lyde / oc to tjende parter Hvedemeel til et Madoffer / blandet med Olie / od Crickoffer der til. 10 Som er hver Sabbaths Brændoffer / foruden det daglige Brændoffer oc Drickoffer der til.
11 Men de første Dage i eders Maanede / skulle J ofre HErren et Brændoffer / to unge Stuude / oc een Væder / siu Lam / Aar gamle / uden lyde. 12 Oc tre tjende parter Hvedemeel til Madofferet / blandet med Olie / til hver Stuud / oc to tjende parte Hvedemeel til Madoffer blandet med Olie til hver Væder. 13 Oc jo een tjende Hvedemeel til Madoffer / blandet med Olie / til hvert Lam: Det er et velluctendis Brændoffer / et Jldoffer for HErren. 14 Oc Drickofferet der til skal være en half Hjn Vin til Stuuden / oc en tredie part af en Hjn til Væderen / oc en fierde part af en Hjn til Lammet : Det er Brændofferet paa hver Maaned for Maanederne om Aaret. 15 Der til med skal beredis een Geedebuck til Syndoffer for HErren / ofver det daglige Brændoffer / med sit Drickoffer.
16 Men i den første Maaned / paa den fiortende Dag i Maaneden / (er det) Paaske for HErren. 17 Oc paa den fentende Dag i den samme Maaned / er Høytjd / mand skal æde usured brød i siu Dage. 18 Oc j skulle ofre et Jldoffer / ja et Brændoffer for HErren / to unge Stude / oc een Væder / oc siu Lam Aar gamle / ulydte skulle J hafve: 20 Med deres Madoffer / hvedemeel blanded med Olie / tre tjende parter skulle J berede til een Stuud / oc to tjende parter til Væderen: 21 Oc jo een tjende part skal du berede til hvert af de sku Lam. 22 Foruden Brændofferet om morgnen / som er til et dagligt Brændoffer J skulle giøre det. 24 Efter denne maade skulle J giøre hver Dag i siu Dage / der skal beredis brød til er Jldoffer / ja sød Luct for HErren / foruden det daglige Brændoffer oc Drickoffer der til. 24 Oc paa den sivende Dag skal være eder en hellig Forsamling / da skulle J ingen Arbeyds Gierning giøre.
26 Oc paa den første Fructis dag / naar J ofre det ny Madoffer for HErren i eders uger / skal være eder en hellig Forsamling: Da skulle J ingen arbeydis Gierning giøre. 27 Oc j skulle ofre Brændoffer til en sød Luct for HErren / to unge Stuude / een Væder / siu Lam / Aar gamle: 28 Med deres Madoffer / Hvedemeel blandet med Olie / Tre tjende parter til hver Stud / to tjende parter til hver Væder: 29 Ja een tjende part til hvert Lam / af de siu Lamd. 30 Een Gedebuck / til at giøre forljegelse for eder. 31 (Dette) skulle J giøre / foruden det daglige Brændoffer / med sit Madoffer / de skulle være uden lyde/ oc deres Drickoffer.

XXIX. Capitel.
OC i den sivende Maaned / paa den første Dag for Maaneden / skal være en hellig Forsamling / da skulle J ingen Arbeyds Gierning giøre: Det skal være eder Bassunens Liuds dag. 2 Oc j skulle giøre Brændoffer til en sød Luct for HErren / een ung Stuud / een Væder / siu Lam / Aar gamle / uden lyde. 3 Der til deres Madoffer / Hvedemeel blandet med Olie / tre tjende parter til Stuuden / to tjernde parter til Væderen. 4 Oc een tjende part til hvert Lam af de siu Lam. 5 Oc een Gedebuck til Syndoffer / til ad giøre Forljgelse for eder : 6 Foruden den Maanets Brændoffer oc Madoffer der til / oc det daglige brænd offer sit Madoffer / oc deres Drickoffer / efter deres skick / til en sød Luct / et Jldoffer for HErren.
7 Oc paa den tjende Dag i denne sivende Maaned / skal være eder en hellig Forsamling / oc J skulle tvinge eders Siele / da skulle J ingen Gierning giøre. 8 Men j skulle ofre Brændoffer for HErren en sød Luct. En ung Stuud / en Væder / siu Lam / Aar gamle / dem skulle J hafve uden Lyde: 9 blandet med Olie / tre tjende parter til Stuuden / to tjende parter til hver Væder: 10 Ja een tjende part til hvert Lam af de siu Lam. 11 Der til een Gedebuck til Syndoffer / foruden Forljgelsens Syndoffer / oc det daglige Brændoffer / med sit Madoffer / oc deres Drickoffer.
12 Oc paa den femtende Dag i den sivende Maaned / skal være eder en hellig Forsamling : Da skulle J ingen Trældomsgierning giøre / oc J skulle holde høytjd for HErren i siu Dage. 13 Oc J skulle ofre Brændoffer / et Juldoffer / en sød Luct for HErren / tretten Unge Stuude / to Vædre / fiorten Lam / Aar gamle / de skulle være uden Lyyde. 14 Oc deres Madoffer / Hvedemeel blandet med Olie / tre tjende parter til hver Stuud af de tretten Stuud / to tjende parter til hver Væder af de to Vædre: 15 Oc jo een tjende part til hvert Lam af de fiorten lam. 16 Der til een Geedebuck til et Syndoffer / foruden det daglige Brændoffer / sit Madoffer oc sit Drickoffer. 17 Oc paa anden Dagen / tolf unge Stuude / to Vædre / fiorten Lam Aar gamle uden Lyde: 18 Oc deres Madoffer oc deres Drickoffer til Stuudene / til Vædrene / oc til Lammene / i deres tall / efter Skicken. 19 Der til een Geedebuck til Syndoffer / foruden det daglige Brændoffer / oc sit Madoffer / oc deres Drickoffer. 20 Oc paa tredie Dagen / ellefve Stuude / to Vædre / fiorten Lamd / Aar gamle / uden Lyde: 21 Oc deres Madoffer oc deres Drickoffer / til Stuudene / til Vædrene / oc til Lammene / i deres tall efter Skicken. 22 Der til een Buck til Syndoffer / foruden det daglige Brændoffer / oc sit Madoffer oc sit Dricoffer. 23 Oc paa den fierde dag / tj Stuud / to Vædre / fiorten Lam / Aar gamle / uden Lyde : 24 Deres Madoffer oc deres Drickoffer / til Stuudene / til Vædrene / oc til Lammene / i deres tall efter Skicken. 25 Der til een Gedebuck til Syndoffer / foruden det daglige Brændoffer / sit Madoffer oc sit Drickoffer. 26 Oc Paa den femte Dag / nj Stuude / to Vædre / fiorten Lam Aar gamle /den lyde: 27 Oc deres Madoffer oc deres Drickoffer / til Stuudene / til Vædrene / oc til Lammene / i deres tall efter skicken. 28 Der til een Buck til Syndoffer / foruden det daglige Brændoffer / oc sit Madoffer oc sit Dricoffer. 29 Oc paa den siette Dag / otte Stuude / to Vædre / fiorten Lam / Aar gamle / uden Lyde: 30 Oc deres Madoffer oc deres Drickoffer til Stuudene / til Vædrene / oc til Lammene / i deres talle fter skicken. 31 Der til een Buck til Syndoffer / foruden det daglige Brændoffer / sit Madoffer oc sit Drickoffer. 32 Oc paa den sivende Dag / siu Stuude / to Vædre / fiorten Lam / Aar gamle / uden Lyde: 33 Oc deres Madoffer oc deres Drickoffer til Stuudene / til Vædrene / oc til Lammene / i deres tall efter deres skick. 34 Der til een Buck til Syndoffer / foruden det daglige Brændoffer / sit Madoffer oc sit Drickoffer.
35 Paa den ottende Dag / skal være eder Forbud: Da skulle J intet Trældoms Arbeyd giøre. 36 Oc j skulle ofre Brændoffer / et Jldoffer / en sød Luct for HErren / een Stuud / een Væder / siu Lam / Aar gamle /den Lyde. 37 Deres Madoffer oc deres Drickoffer / til Stuuden / til Vædren / oc til Lammene / i deres tall efter Skicken. 38 Der til en Buck til Syndoffer / foruden det daglige Brændoffer /oc sit Madoffer oc sit Drickoffer. 39 Saadan skulle J giøre HErren paa eders bestemte Tjeder / foruden det som J hafve lofvet oc af frj villie gifve til eders Brændoffer / oc eders Tackoffer.

XXX. Capitel.
OC Mose sagde til Jsraels børn efter alt dette / som HErren hafde befalit Mose. 2 Oc Mose talde til Høfvizmændene for Jsraels børns Stammer / oc sagde: Dette er det / som HErren hafver befalit. 3 Naar nogen Mand lofver HErren et Løfte / eller svær en Eed / saa hand saare forpligter sig paa sin Siel / hand skal icke rygge sit Ord / hand skal igøre efter alt det / som er udgangit af hans Mund.
4 Oc naar en Qvinde lofver HErren Løfte / oc forplicter sig saare i sin Faders Huus i sin ungdom: 5 Oc hendis Fader hører hendis Løfte / oc hendis forpliktelse / som hun hafver forplictit sig med paa sin Siel / oc hendis Fader tier der til / da skulle alle hendis Løfter holdis / oc all den forpligtelse / som hun hafver forplictitet sig med paa sin Siel skal holdis. 6 Men giøre hendis Fader det til intet / paa den Dag som hand hører alle hendis Løfter oc hendis Forplictelser / som hun hafde forplectit sig med paa sin Siel : Da skal det icke holdis / oc HErren skal være hende naadig / efterdi ad hendis Fader hafver giort det til intet.
7 Men om hun er i Mands være / oc hun hafver noget Løfte paa sig / eller hende udfalder af hendis Læbe / med hvilcke hun forplicter sig paa sin Siel: 8 Oc hendis Mand hører det / oc tier stille der til / paa den Dag shand hører det / da skulle hendis Løfter holdis / oc hendis Forplictelser / for hun hafver forplictit sig med paa sin Siel / skulle holdis. 9 Men giør hedis Mand det til intet / paa den Dag hand hører det / oc rygger hendis Løfte som er paa hende / oc det som hende er udfalden af Læberne / med hvilcke hun hafver forplicteit sig med sin Sieæ: Da skal HERREN være hende naadig.
10 Men om en Encke eller en udskuden lofver noget / da skal alt det som hun forplicter sig med paa sin Siel / holdis ofver hende. 11 Men lofvede hun det i sin Mands Huus / eller forplictede sig med en Forplictelse paa sin Siel ved en Eed. 12 Oc hendis Mand hørde det oc taugde der til / giorde det icke til intet / da skulle alle hendis Løfter h oldis / oc all den forplictelse som hun forplicter sig med paa sin Siel / skal holdis. 13 Men rygger hendis Huusbond der aldeelis paa den Dag hand hører det / da skal det som er udgangit af hendis Læber / anlangendis hendes Løfte / ocd hendis Siels bespictelse / icke holdis / hendis Mand hafver ryggit det. Oc HErren skal være hende naadig. 14 Alle Løfte oc hver Forplictelsis Eed / ad tvinge en Siel med / det maa hendis Mand stadfæste / oc det maa hendis Mand rygge. 15 Oc om hendis Mand tiger aldeelis der til / den ene Dag efter den anden / da stadfæster hand alle hendis Løfter oc alle hendis Forplicterlser / som hun hafver paa sig / dem stadfæster hand / fordi ad hand taugde tstille der til / den Dag hand sdet hørde. 16 Men rygger hand dem aldeelis / efter ad bære hendis Overtrædelse. 17 Disse ere de Skicke som HErren befalede Mose / imedlem Mand oc hans Qvinde / imedlem Faderen oc hans Datter / den stund hun er ung i sin Faders Huus.

XXXI. Capitel.
OC HErren talde til Mose / oc sagde: 2 Hefn jo Jsraels børn ofver Midianitterne / siden skalt du forsamlis til djne Folck. 3 Da talde Mose til Folcket / oc sagde : Væbner af Folcket iblant eder til Strjd / ad de drage imod Midianitterne / ad de kunde hefne HErren paa Midinaiterne. 4 Et Tusinde af hver Stamme / ja af alle Jsraels Stammer skulle J skicke til Strjd. 5 Oc de toge af Jsraels tusinde / et tusinde for hver Stamme / tolf tusinde Vebnede til strjd. 6 Oc Mose udsendte dem / tusinde for hver Stamme / til strjd / dem oc Pinehas Eleasars Præstis søn til Strjd / oc de hellige Redskab / oc Liudes bausuune i hans Haand. 7 Oc de stridde imod Midianiterne / som HErren hafde befalit Mose / oc de ihielslooo alt Mandkiøn. 8 Der til sloge de Midinaiternes Konger ihiel ofver deres Jhielslagne / (som vare) Evioc Rekam / oc Zur / oc Hur oc Raba / som Midianiters Konger : Oc de sloge Bileam Beors Søn ihiel med Sverd. 9 Oc Jsraels børn toge Midinaiternes Histruer oc deres børn fangne : oc alt deres Qvege / oc alt deres Booskab / oc alt deres Gods røfvede de. 10 Oc alle deres Stæder som de borde udi / oc oc alle deres Slotte / opbrænde de med Jld.
11 Oc de toge alt Rof / oc alt det der var ad tage / af Mennisker oc Qveg: 12 Oc førde til Mose oc til Eleasar Præsten / oc til Jsraels børns Meenighed / konger / oc det som var taget oc røfvet / til Leyren paa Moabiternes Marck / som ligger hos Jordan mod Jerucho. 13 Oc Mose oc Eleasar Præsten / oc alle Fyrsterne for meenigheden / ginge mod dem uden for Leyren. 14 Oc Mose blef vred paa Høfvizmændene ofver samme Hær / paa dem som vare ofver tusinde oc ofver hundrede / som komme af dem Strjds hær. 15 Oc Mose sagde til dem: Hafve J da ladet hver Qvinde lefve? 16 See / disse vare aarsag for Jsraels børn / ved Bileamd raad / ad komme dem til ad synde imod HErren formedelst Peors handels skyld / vorfor Plagen var i HErrens meenighed. 17 Saa slaar alt Mandkiøn ihiel iblant børnene / oc slaar alle Qvinderne ihiel / som hafde bekient Mand / ad ligge hos Mandkiøn. 18 Man alle Børnene af Qvindekiøn / som ikke hafve bekient Mandkiøns beblandelse / lader lefve for eder. 19 Oc leyrer eder uden for Leyren i siu Dage / Alle j som hafve rørt ved nogen som er slagen / skulle reenses paa den tredie dag oc paa den sivende Dag / j oc oeders Fanger. 20 Oc alle Klæder oc alt Redskab af Skind / oc allehonde gierning af Geedeskind / oc allehonde Trækar / skulle J reense. 21 Oc Elasar Præsten sagde til Strjds Folcket / som vare dragne i Strjden / denne er Lovens Skick / som HErren hafver befalit Mose. 22 Guld alleniste /oc Sølf / Kaab ber / Jern / Tin oc Bly / 23 All den ting som kand taale Jlsen / skulle J drage igiennem Jlden ad det reensis / dog skal det blifve reent ved Frastillelsis Vand: Men det som icke kand taale Jlden / skulle J drage igiennem Vand. 24 Oc J skulle toe eders Klæder paa den siuende Dag / oc vorde reene / oc der efter skulle j komme i Leyren.
25 Oc HErren talde til Mose / oc sagde : 26 Tag Summen paa Fangernes Rof / af Mennisker oc af Qveg / du oc Eleasar Præsten / oc de Øfverste Fædre for meenigheden. 27 Oc j skulle skifte det Gods som er taget / i to Parter imedlem Krigsmændene / som vare uddragne i strjd / oc imedlem all Meeenigheden. 28 Oc du skalt løfte en deel for HErren fra Krjgsmændene som vare dragne i striden / en Siel af fem hundrede / af Mennisker / oc af Fæ / oc af Asne / oc af Faar: 29 Oc af deres half deel skulle J tage det / oc antvorde Eleasar Præsten HErren Opløftelse. 30 Oc du skalt tage af Jsraels børns half deel / en part af hver halftrediesindstive / af Mannisker / af Fæ / af Asne oc af Faar / af alt Qveg / oc antvorde Levitterne dem / som tage flittig vare paa HErrens Tabernackel. 31 Oc Mose oc Eleasar Præsten giorde som HErren hafde befalit Mose. 32 Oc Godzet som var taget / det som var til bedste af Rofvet som Strjdsfolcket hafde røfvit / vare Faar sex hundrede tusinde /oc halffierdesindstive tusinde oc fem tusinde: 33 Oc Ørne to oc halffierdesindstive tusinde. 34 Oc Asne een oc tresindstive tusinde. 35 Oc de Personer af Qvindfolk / som icke hafve bekient Mandkiøns beblandelse / til hobe Personer / vare to oc tredive tusinde. 36 Oc halfparten som var deres deel der vare udgangne til strjd / var i tallit / Faar tre hundrede tusinde / oc tredive tusinde / oc siu tusinde oc fem hundrede. 37 Oc den deel til HErren af Faarene / var sex hundrede som oc halffierdesindstive. 38 Oc Øxne sex oc tredive tusinde : Oc den deel af dem til HErren / to oc halffierdesindst tive. 39 Oc Asne tredive tusinde oc fem hundrede: Oc den deel af dem til HErren / een oc tresindstive. 40 Oc Menniskers Persooner / sekxten tusinde : Oc den deel af dem til HErren / to oc tredive Personer. 41 Oc Mose antvordede Eleasar Præsten HErren opløftelses deel / som HErren hafde befalit Mose. 42 Oc af Jsraels børns halfdeel som Mose stifte midt ofver fra Stridsmændene / 43 Ja meenighedens halfdeel / var af Faar tre hundrede tusinde oc tredive tusinde siu tusinde oc fem hundrede: 44 Oc Øxne sex oc tredive: 45 Oc Asne tredive tusinde oc fem hundrede: 46 Oc Menniskers Persooner sexten tusinde. 47 Oc Mose tog af Jsraels halfdeel / en part af halftredisindstive / (baade) af Menniskene oc af Qveget: Oc antvordede Levitterne dem / som toge flittig vare paa HErrens Tabernackel / som HErren hafvde befalit Mose.
48 Oc der ginge fræm til Mose de som vare sætte ofver tusindet i Hæren / Fyrster ofver tusinde / oc Fyrster ofver hundrede: 49 Oc sagde til Mose : Djne Tienere hafve taget Summen paa Strjdsfolcket / som var under vore Hænder / oc der fattedis eicke een Mand der af. 50 Derfor ofre vi HErrens Offer / hver som hand hafde fundit Guldkar / hosebaand / oc Armspan / Ringe / Øreringe oc Hengebelter / til ad giøre Forljgelse i ofver vore Siele for HErren. 51 Oc Mose oc Eleasar Præsten annammede af dem samme Guld / ja alleholde giort Tøy. 52 Oc alt Opløftelsens Guld / som opløfte for HErren / var sexten tusinde siu hundrede oc halftrediesindstive Seckle / af Fyrster ofver tusinde oc Fyrster ofver hindrede. 53 Stridsmændene hafde røfvet det / hver for sig. 54 Oc Mose oc Eleasar Præstin annammede Guldet af Fyrsterne ofver tusinde oc hundrede / oc førde det ind i Forsamlingens Pauluun / Jsraels børn til en amindelse for HErren.

XXXII. Capitel.
OC Rubens Børn oc Gads børn hafde gandske meget Qveg / oc de saae det Land Jaeser oc det Land Gilead / oc see / den sted var en beqvem sted til Qveg. 2 Oc Gads børn oc Rubens børn kommet / oc sagde til Mose oc til Eleasar Præsten / oc till Fyrsterne for Meenigheden / sigendes : 3 Ataroth / oc Dibon / oc Jaesar / oc Nimra / de Hesbon / oc Eleale / oc Sebain / oc Nebo oc Beon / 4 Det Land som HErren hafver slagit for Jsraels Meenighed / det er et Land til Qveg / oc djne Tienere hafde Qveg. 5 Oc de sagde (fræmdelis/) Hafve vi fundet Naade for dig / da gif djne Tienere det Land til Eyedom / ad deu skalt icke føre os ofver Jordanen. 6 Da sagde Mose til Gads børn oc til Rubens børn: Skulle eders brødre drage i Krjg / oc j Jsraels børn Hierte / ad de drage icke hen ofver til det Land / som HERREN hafver gifvit dem? 8 Saa giorde eders Fædre / der jeg udsende dem af Kades Barnea / ad besee Landet: 9 Oc der de var komne hen op til den Beck Eseol / oc faae Landet / da forvende de Jsraels børns Hierte / ad de vilde icke komme i Landet / som HErren hafde gifvit dem. 10 Oc HErrens Vrede blef hastig paa den Dag / oc hand foor / oc sagde: 11 Disse Folck som ere uddragne af Ægypten / fra tive Aar gamle oc der ofver / skulle icke see det Land / som jeg hafver soorit Abraham / Jsaac oc Jacob / thi de hafve icke fuldkommenligen efterfuldt mig. 12 Undertagen Caleb Jephunne Kenisiters søn / oc Josua Nuns søn / thi de hafve fuldkommeligen efterfuldt HErre. 13 J saa maa de blef HErrens Vrede grum ofver Jsrael / oc hand lood dem fare hjd oc djd i Ørcken fyrretive Aar / til all de Slect omkom / som giorde ilde for HErren. 14 Oc see / J ere optraade i eders Fædres sted / eh hob syndige Folck/ ad giøre endnu HErrens hastige Vrede større imod Jsrael. 15 Thi der som J vende eder fra hannem / da skal hand endnu længre lade ham vandre i ørcken / oc /der med ) fordærfve j alt dette Folck.
16 Da ginge de fræm til hannem / oc sagde: Vi ville alleniste bygge Faareftjer her til vort Qveg / oc Stæder for vore Børn. 17 Men vi ville bevægne os fræmmerst for Jsraels børn / indtil vi føre dem til deres sted: Vore børn skulle blifve i de faste Stæder / for Landsens Jndbyggeres skyld. 18 Vi ville icke fare hiem igien / før end Jsraels børn indtage hver sin Arf. 19 thi vi ville icke arfve med dem der ofver Jordanen oc fræm bedre / men vor Arf skal falde os til hver ofver Jordan mod Østen. 20 Oc Mose sagde til dem: Dersom J ville det giøre / ad J ville væbne eder til Strejd for HErren: 21 Oc J ville hver bevæbnet blandt eder drage ofver Jordanen for HErren / indtil hand fordrifver sine Fiender fra sit Ansict: 22 Oc Landet blifver HErren underlagt: Oc der efter vende om igien / da skulle J være uskyldige for HErren oc for Jsrael: Oc saa skulle J hafve dette Land til Eyedom for HErren. 23 Men ville J icke saa giøre / see / da hafve J syndet mo HErren / oc vidner ad eders Synd skal finde eder. 24 (Saa) bygger eder Stæder for eders Børn / oc Stjer for eders Qveg / oc giører som J hafve sagt. 25 Oc hver af Guds børn oc Rubens Børn sagde til mose / sigendis: Dine Tienere skulle giøre som mjn HErre hafver befalit. 26 Vore Børn / vor Hustruer / vor Boohaf / oc alt vore Fæ / skulle blifve i Gileads Stæder. 27 Men vi djne Tienre ville alle drage ofver / væbnede til en Hær til strjd for HErren / for mjn HErre siger. 28 Da bød Mose paa deres vegne Eleasar Præsten oc Josua Nuns Søn / oc de øfverste Fædre for Jsraels Børn Slect. 29 Oc Mose sagde til dem : Naar Gads børn oc Rubens børn drage med eder ofver Jordanen / alle væbnede til strjd for HErren / oc Landet er eder underlagt / Da gifver dem det Land Gilead til Eyedom. 30 Men drage de icke væbnede ofver med eder / da skulle de tage arf med eder i det Land Canaan. 31 Gads børn oc rubens børn svarede / oc sagde : Alt hvis HErren taler til djne Tienere / saa ville vi giøre. 32 Vi ville drage væbnede for HErren ofver id et Land Canaan / oc besidde vort Arfvegods h er ofver Jordanen. 33 Saa gaf Mose dem / det er Gads børn oc Rubens børn / oc halfdeelen af Manasse Josephs søns Slect / Sihons den Amoritiske Kongis Køngerige / oc Ogs Kongis Kongerige / oc Ogs Kongens af Basans Kongerige / Landet med sine Stæder paa Grendzerne / ja Stæder i landet trint omkring. 34 Saa bygde Gads børn / dibon / oc Atharoch / oc Aroer / 35 Oc Athroth / Sophan / oc Jieser / oc Jagbea / 36 Oc Bethnimra / oc Betaran faste Stæder / oc Faare stjer. 37 Oc rubens børn bygde Hesbon / oc Eleale / oc Kiriathaim / 38 Oc de nafne paa / oc Sibema / oc de gafve Stæderne hver sit nafn / som de bygde. 39 Oc Machirs børn Manasse søns / ginge ind i Gilead oc indtoge dem / oc de fordrefve Emoritterne som der vare udi. 40 Da gaf Mose Machir / Manasse Søn / gilead / oc hand boode der udi. 41 Men Jair Manasse Søn gick hen oc tog deres Landsbyer ind / oc kaldede dem Havoth Jair. 42 Oc Nobah gick hen oc tog Kenath ind oc dens tilliggende Stæder / oc kaldede den Nobah / efter sit nafn.

XXXIII. Capitel.
DJsse ere de Reyser som Jsraels Børn giorde / som var uddragne af Ægypti Land / efter deres Hær / ved Mose oc Aaron. 2 Oc Mose beskref deres udfart / forlunde de ryste / efter HErrens befaling : Oc disse ere de Reyser / som de droge. 3 Oc de reyste fra Raemses i den første Maaned / paa den femtende Dag i den første Maaned / paa den Paaske dag / ryste jsraels Børn ud med Haab i Værit / for alel Ægyptens Øyen. 4 Oc de begrofve Ægypterne deres Førstefødde / som HErren hafde ihielslaget iblant dem: Oc HErren hafde end gifvet dom ofver deres Guder. 5 Oc Jsraels børn reyste fra Ramses / oc leyrede dem i Suchoth. 6 Oc de ryste fra Suchoth / oc leyrede dem i Etham / som er yderst i Ørcken. 7 Oc de ryste af Etham / oc vende om til Piahiroch / som ligger mod baal Zephon / oc leyrede dem for Migdol. 8 Oc de ryste fra Ahiroth / oc ginge midt igennem Hafvet bort i Ørcken /oc ryste tre dages ryse i Ethams ørck / oc leyrede dem i Marah. 9 Oc de ryste af marah / oc komme til Elim: Oc i Elim vare tolf Vandkilder / oc halffierdesindstive Palmetræer: Oc de leyrede dem der. 10 Oc de reyste fra Elim / oc leyrede dem hod det røde Haf. 11 Oc de reyste fra de røde haf / oc leyrede dem i den Ørcken Sin. 12 Oc de ryste fra den ørck Sin / oc leyrede dem i Dephka. 13 Oc de reyste fra Dophka / oc leyrede dem i Allus. 14 Oc de ryste fra Allus / oc leyrede dem i Rephidim: Oc der hafde Folcket icke Vand ad dricke. 15 Oc de reyste af Rephidim / oc leyrede dem i Sinai Ørck. 16 Oc de reyste af Sinai Ørck / oc leyrede dem i Begierligheds Grafverne. 17 Oc de reyste fra Begierligheds Grafverne / oc leyrede dem Hazereth. 18 Oc de reyste fra Hazereth / oc leyrede dem i Rithma. 19 Oc de ryste fra Ritthma / oc leyrede dem i Rimen Parez / oc leyrede dem i Rimen Parez. 20 Oc de ryste fra Rimen Parez/ oc leyrede dem i Libna. 21 Oc de ryste fra Libna og leyrede dem i Rifsa. 22 Oc de reyste fra Rifsa / oc leyrede dem i Keelath. 23 Oc de reyste fra Keelath / oc leyrede dem paa det Bierg Sapher. 24 Oc de reyste fra det Bierg Sapher / oc leyrede dem i Harada. 25 Oc de reyste fra Harada / oc leyrede dem i Makeeloth. 26 Oc de reyste fra makeeloth / oc leyrede dem i Tahath. 27 Oc de reyste fr Tahrath / oc leyrede dem i Tahrah. 28 Oc de ryste fra Tahrah / oc leyrede dem i Mitthka. 29 Oc de reyste fra Mithka / oc leyrede dem i Hasmona. 30 Oc de reyste fra Hafmona / oc leyrede dem i Moseroth. 31 Oc de reyste fra Moseroth /oc leyrede dem i Bne Jaakan / oc leyrede dem i Horgidgad. 33 Oc de reyste fra Horgidgad / oc leyrede dem i Joihbaiba. 34 Oc de reyste fra Jothbatha / oc leyrede dem i Abrona. 35 Oc de reyste fra Abrona / oc leyrede dem i Ezeongaber. 36 Oc de reyste fra Ezerongaber / oc leyrede dem i den Ørck Sin : det er Kades. 37 Oc de reyste fra Kades / oc leyrede dem hos det bierg Or / Hos Edoms Lands yderste Landemercke. 38 Der gick Præsten Aron op paa den bierg Or / efter HErrens befaling / oc døde der / i det fyrretivende Aar / efter ad Jsraels børn drog af Ægypti Land / i den femte Maaned / paa den første (Dag) i Maaneden. 39 Oc Aaron var hundrede oc tre oc tive Aar gammel der hand døde paa det bierg Or. 40 Oc Arad / Cananiternes Konge / hørde (det/) oc hand boode Synder paa / i det Land Canaan / ad Jsraels børn komme. 41 Oc de reyste fra det bierg Ord / oc leyrede dem i Zalmona. 42 Oc de reyste fra Zalmona / oc leyrede dem i Phunon. 43 Oc de reyste fra Phunon / oc leyrede dem i Oboth. 44 Oc de reyste fra Oboth / oc leyrede dem i Jse Abarim i Moabiternes Landemercke. 45 Oc de reyste fra Jjim / oc leyrede dem i Dibon Gad. 46 Oc de reyste fra Dibon Gad / oc leyrede dem i Almon Diblathaim. 47 Oc de reyste fra Almon Diblathaim / oc leyrede dem paa Abrims Bierge mod Nebo. 48 Oc de reyste fra Abrims bierge / oc leyrede dem paa Moabiternes marck hos Jordan mod Jerucho. 49 Men de leyrede dem hos Jordanen fra Beth-Jesimoth / til Abel Sittim paa Moabiternes marck.
50 Oc HErren talde til Mose paa Moabiternes marck hos Jordan mod Jerucho / oc sagde : 51 Tal til Jsraels børn / oc sjg til dem : Naar J ere gangne ofver Jordanen ind i Land Canaan: 52 Da skulle J fordrifve alle Jndbyggere i Landet for eder / oc ødelegge alle deres malede Billeder / oc ødelegge alle deres støbte billeder / oc ned ryde alle deres Høyte: 53 Oc J skulle indtage Landet til Arf oc boe der udi / Thi jeg hafver gifvit eder Landet / ad eye det. 54 Oc J skulle deele Landet ved Lodder iblant eders Slecter: Den som hafver mange / hans Arf skalt du (formeere/) oc den som hafver faa / hans Arf skalt du formindske / som Loddet falder eder der hver til / saa skal hand beholde det : Efter eders Fædres Stammer skulle J arfve. 55 Oc det er saa / ad J icke fordrifve Landsens Jndbyggere fra eders Ansict / da skulle de / som J lade blifve igien af dem / vorde til Torne i edres Øyne / oc til Gadde i eders Sjder / oc de skulle tvinge eder i det Land / som J boe udi. 56 Saa skal det skee / ad ligesom jeg tæncke ad giøre dem / skal jeg giøre eder.

XXXIV. Capitel.
OC HErren talde til Mose / oc Sagde: 2 Biud Jsraels børn / oc sjg til dem: Efterdi J komme til Canaans Land / da skal det Land som eder skal falde til Arf / (være) Canaans Land med sine Grendzer. 3 Oc det Syndre Hiørne skal være eder fra den Ørck Sin hos Edoms side / oc eders Landemercke skal være i Synder fra enden paa det salte Haf / som ligger Øster ud. 4 Oc Landemercke fra Synden skal gaa eder omkring / hen op mod Akrabbim / oc gaa igiennem til Sin / oc hafve sin udgang fra synden til Kades Barnea / oc strecke sig til Hasar Adar / oc gaa ofver til Azmon : 5 Oc Landemerckit skal recke omkring fra Azmon til Ægypti Beck / oc enden der paa skal være til H afvet. 6 Oc der skal være et Landemercke Vesten / oc det skal være eder det stoore Haf / det Landemercke skal være eder Landemercke Vester d. 7 Oc dette skal være eder et Landemercke i Nør /j skulle maale fra det stoore Haf / til det bierg Or. 8 Fra det bierg Or skulle J maale / indtil mand kommer til Hamath / ad Landemercket skal endis til Zedat. 9 Oc (siden) skal Landemercket gaa ud til Siphron / oc det skal endis hos Hasar Enan: Det skal være eders landemercke Nør ud. 10 Oc J skulle maale eders Landemercke Øster ud / fra Ehasar Enan til Sepham. 11 Oc Landemercket skal gaa ned fra Sepham til Ribla fra Østen til Ain / oc (der efter) skal Landemercket gaa ned oc høye sig til siden paa Cinereths Haf Øster ud: 12 Oc Landemercket skal løbe ned til Jordanen / ad det skal endis ved det salte Haf: Dette skal være eder det Land med sine Landemercke trint omkring. 13 Oc Mose bød Jsraels Børn / oc sagde : Dette er det Land / som J skulle tage til Arf efter Lod / hvilcket HErren befool ad gifve de nj Stammer oc den halfve Stamme. 14 Thi de Rubeniters Børns Stamme efter deres Faders Huus / oc de Gaditerns Børns Stamme efter deres Faders Huus / oc Manasse halfve Stamme / halfve faaet deres Arfvedeel. 15 De to Stammer oc den halfve stamme hafve faaet deres Arfvedeel borte / her ofver Jordan mod Jericho / for an mod Østen.
16 Oc HErren talde til Mose / oc sagde : 17 Disse ere Nafnene paa de Mænd / som skulle deele eder Landet / Eleasar Præsten / oc Josua Nuns søn. 18 Oc een Fyrste af hver Stamme skulle J tage til ad uddeele Landet. 19 Oc disse ere nafnene paa samme Mænd / af Juda Stamme / Caleb Jephunne søn. 20 Oc af Simeons børns stamme / Semuel Ammiuds søn / 21 Af BenJamins Stamme / Elidad Chislens søn. 22 Af Dans børn Stamme en Fyrste Buki Jogli søn. 23 Af Josephs børn / af Manasse Børns Stamme / en Fyrste haniel Ephons søn. 24 Oc af Ephraims børns stamme / en Fyrste Kemuel Sipheans søn. 25 Oc af Sebulons børns Stamme en Fyrste Elizaphan Parnach søn. 26 Oc af Jsachars børns Stamme / en Fyrste Paltiel Asans søn. 27 Oc Asers børns Stamme / en Fyrste Ahiud Selomi søn. 28 Oc af Naphthali børns Stamme en Fyrste Pedael Ammiuds søn. 29 Disse ere de / som HErren bød ad deele Arfven imedlem Jsraels børn i Canaans Land.

XXXV. Capitel.
OC HErren talde til Mose paa de Moabiters marck / hos Jordan mod Jerucho / oc sagde: 2 Biud Jsraels børn /ad de gifve Levitterne deres Arfvegods / Stæder ad boe udi. Der til skulle j oc gifve Levitter Forstæder til Stæder trint omkring dem: 3 Ad de kunde hafve Stæder ad boe udi / oc deres Forstæder kunde være for deres Qveg / oc deres Fæ / oc alle deres Beester. 4 Oc Stædernes Forstæder / somJ sulle gifve Levitterne / skulle være fra Stadsmuuren oc der udenfore / tusinde Alne trint omkring. 5 Saa skulle J nu maale uden for Staden / for det Hiørne Øster ud / to tusinde Allne / oc fra det Hiørne Synder ud / to tusinde Alne / oc fra det Hiørne Vester ud / to tusinde Alne / oc fra det Hiørne Nør ud / to tusinde Alne / oc Staden skal være der midt udi : Det skal være dem Stædernes Forstæder. 6 Oc (af) Stæderne som J skulle gifve Leviterne / (skulle være) sex Frj Stæder / som J skulle gifve to oc fyrretive Stæder: 7 Alle Stæder som j skulle gifve Levitterne / (skulle være) otte oc fyrretive Stæder / dem oc deres Forstæder ( skulle J gifve dem.) 8 Oc anlangendis de Stæder som j skulle gifve af Jsraels børns Eyedom / da skulle j tage meget fra den / som hafver meget / oc lidet fra den / som hafver lidet : Hver efter sin Arfvedeels leilighed / som de skulle arfve / skal gifve Leviternes af sine Stæder.
9 Oc HErren talde til mose / oc sagde : 10 Tal til Jsraels børn / oc sjg til dem / Naar j komme ofver Jordanen i Canaans Land: 11 Da skulle J udvæle eder Stæder / J skulle hafve Frjsteæder / ad en Manddraber kand fly djd / som slaar nogen Persoon ihiel uforvarendis. 12 Oc J skulle hafve disse Frjstæder for en Bloodhefvnere / Oc Manddraberen skal icke døø / indtil hand hafver skaalit for Meenigheden for Dom. 13 Oc de Stæder som J skulle gifve / skulle være eder for sex Frjstæder. 14 Tre Stæder skulle j gifve her ofver Jordan / oc tre Stæder skulle j gifve i Canaans Land / de skulle være Frjstæder. 15 For Jsraels Børn oc den Fremmede oc for Jndbyggerne iblant dem / skulle disse sex Stæder være til Frj fluct: Ad hver den knde fly der hen / som staar nogen Persoon uforvarendis.
16 Oc om nogen slaar hannem med Jerntøy / oc hand døør / hand er en Manddrabere / den Manddrabere skal visseligen døø. 17 Oc slaar han hannem med en Haandsteen (som nogen kand døø udaf) oc hand døør / da er hand en Manddrabere / den Manddrabere skal visseligen døø. 18 Eller slaar hand hannem med noget Trætøy i Haanden / (som nogen kand døø udaf/) oc hand døør / da er hand en Manddrabere / den manddrabee skal visseligen døø. 19 Bloodhefneren skal lade døde samme Manddrabere: Naar hand kand betræde hannem / da maa hand lade døde hannem. 20 Oc støder hand hannem af Had / eller kaster noget paa hannem med svjg / ad hand døør: 21 Eller slaar hannem ihiel af Fiendskab med sin haand / ad hand døør: Da skal den som sloo / vsseligen døø / hand er en Manddrabere: Blodhefneren skal lade døde hannem / naar hand betræder hannem. 22 Men dersom hans uforvarendis støder hannem / uden Fiendskab / eller kaster noget Tøy paa hannem uden svjg: 23 Eller (det skeer) med nogen Steen (der mand kan døø af / oc saa det icke/) oc lod det falde paa hannem / ad hand døør / oc hand (var) icke hans Fiende / oc ey søgte hans ulycke: 24 Da skulle de i Meenigheden dømme imedlem den som sloo / oc Blodhefneren efter denne Ræt. 25 Oc de i Meenigheden skulle frje Manddraberen af Blodhefnerens Haand / oc de i Meenigheden skulle lade hannem ikomm eigien til sin Frjstad / som hand flydde til: Oc hand skal blifve der inde til den ypperste Præst dør som mand hafver salvit med den hellige Olie. 26 Men om Manddraberen gaar jo uden sin tilfluctis Stads marckeskel / som hand flydde til: 27 Oc Blodhefneren finder hannem uden hand Tilflucts Stads Marckeskel / oc Blodhefvneren slaar Manddraderen ihiel / da skal hand icke være skyldig i hans blod. 28 Thi hand skulde blefvit i sin Tilfluctis Stad / indtil den ypperste Præst døde: men efter den ypperste Præstis død / skal Manddraberen komme til sit Eyedoms Land igien. 29 Oc det skal være eder til Doms skick hos eders Efterkommere / i alle eders Bolige. 30 Hver som slaar nogen Persoon efter Vidnisbyrdis liudelse / som ere jo flere end eet / den manddrabere skal mand slaa ihiel / oc eet Vidne skal icke svare imod nogen Persoon til Døde. 31 Oc J skulle icke tage Forljegelse for nogen Manddraberis Ljf / som (for hva er ond) er værd at døø / thi hand skal visseligen døø. 32 Oc J skulle ingen Forljgelse tage for den som flyer / for ad fly til sin Frjstad / ad hand skulde komme igen ad boo i Landet / før end Præsten døør. 33 Oc j skulle icke ilde besmitte Landet / som j boe udi / thi det Blood skal ilde besmitte Landet / oc for Landet kand icke skee Forljgelse for det blood / som der udflyrits paa /den ved hans blood / som udstyrte det. 34 Oc du skalt icke besmitte Landet / der j boe udi /i hvilcket jeg boer midt udi : Thi jeg er HErren / som boer midt iblant Jsraels Børn.

XXXVI. Capitel.
OC der ginge fræm de ypperste Fædre af Gileads børns Slect / Machir Søns / som var Manasse Søn / af Josephs Børns Slect / oc de talde til mose / oc til Høfvizmænde / Jsraels Børns ypperste Fædre / oc sagde: 2 HErren hafver budit mjn HErre / ad mand skal gifve Jsraels Børn Landet til Arf ved Lod / oc mjn HErre er befalit af HErren / ad mand skal gifve vor Broders Zelaphads Arfvedeel hans Døttre. 3 Oc (dersom) de blefve / nogen af de Sønner som høre til (de andre) Jsraels Stammer til Hustruer / da skulde deres Arfvedeel tagis fra vore Fædres Arfvedeel / oc leggis til den Stammis Arfvedeel / som de komme til / oc formindskis fra vor Arfvedeels Lod. 4 Oc naar Frydens Aar kommer nu for Jsraels Børn / da leggis deres Arfvedeel hen til den Slectis Arfvedeel som de skulle komme til / oc der med skulde deres Arfvedeel tagis fra vore Fædres Stammes Arfvedeel.
5 Oc Mose bød Jsraels Børn / efter HErrens Befaling / oc sagde: Det er ret som Josephs børns Stamme hafver sagt: 6 Dette er det som HErren biuder om Zelaphads Døttre / oc siger : De maae gifte dem / med hvem dem got siunes / dog saa ad de skulle gifte dem udi deres Fædres Stammis Frendskab: 7 Ad Jsraels Børns Arfvedeel skal icke komme omkring fra en Stamme til en anden / fordi / ad hver iblant Jsraels Børn skal henge hart ved sine Fædres Stammis Arf. 8 Oc hver Datter som hafver Arfvedeel af Jsraels børns Stammer / hun skal gifte sig med een af sin Faders Stammis Frendskab: Paa det / ad Jsraels Børn kunde arfve hver sine Fædres Arfve. 9 Oc ad een Arfvedeel icke skal komme omkring fra een Stamme til en anden / med ad hver kand blifve ved sin Arf iblant Jsraels Børns Stammer. 10 Som HErren hafde befalit Mose / saa gjorde Zelaphads Døttre / 11 Mahela / Thirza / oc Hagla / oc Milea oc Noah / Zelaphads Døttre / gifte dem med deres Fædres Broders Søner. 12 Ja (med dem) af Manasse Stammis / Josephs Søns Slect / giftede dem / oc deres Arfvedeel blef i deres Faders Frendskabs Stamme.
13 Disse ere de Bud oc Ret / som HErren bød ved Mose til Jsraels børn / paa Moabiternes marck / Jordan (mod) Jericho.
Ende på Mose IV. Bog.

Den femte Mose Bog / kaldit Deuteronomium.
I. Capitel.
DJsse (ere) de Ord / som Mose hafver talit til all Jsrael / ofver Jordanen / i Ørckenen paa Marcken / imod Suph / imedlem Paran oc Tophel / oc laban / oc Hazeroth oc Disahab: 2 Ellefve Dage reyste fra Horeb / paa Seirs Biergis Vey / hen til Kades Barnea. 3 Oc det skeede i det fyrretivende Aaar i den ellefvte Maaned paa den første Dag i Maaneden / daa talde Mose til Jsraels Børn / efter alt det / som HErren ahfde budit hannem til dennem: 4 Efter hand hafde slaget Sihon de Emoriters Konge / som boode i Hesbon / oc Og Kongen af Basan / som booede i Aftharoth udi Edrei. 5 Ofver Jordanen i Moabiternes Land begynte Mose ad udlegge denne lov / oc sagde: 6 HErren vor Gud talde med os paa Horebs Bierg / oc sagde: J hafve længe nock været paa dette Bierg: 7 Vender eder om oc drager hen oc kommer til Edomiternes bierg / oc til alle Naboer derhos i Marcken paa Bierget / oc i Slecten /oc i Synden oc mod Strandsiden i Canaans Land / oc til Libanon / indtil den store Flod / (det er) den Flod Phzat. 8 See / jeg hafver gifvit Landet for eder / dragee djd hen oc tager det Land ind til Eyedom som HErren hafver soorit eders Forfædre / Abraham / Jsaac oc Jacob / ad hand vilde gifve dem oc deres Afkom efter dem.
9 Da talde jeg til eder samme tjd / oc sagde : Jeg kand icke aleene opholde eder : 10 HErren eders Gud hafver saa formeeret eder / oc see / J eere i Dag saa mange som Stiernerne paa Himmelen. 11 HErren eders Fædres Gud giøre eder endnu / saa som j ere / til mange tusindefold fleere / oc velsigne eder / som hand hafver sagt eder: 12 Hvorledis kand jeg alleene bære saadan eders Møye / oc eders Tynge / oc eders Kjf? 13 Forskaffer mig Vjse oc Forstandige / oc velforsøgte Mænd af eders Stammer / oc jeg vil sætte dem tl Høfvizmænd ofver eder. 14 Da svarede j mig: Det er en god ting som du siger ad du vilt giøre. 15 Saa tog jeg eders Stammers Høfdinger / vjse oc velforsøgte Mænd / oc sætte dem til Høfvizmænd ofver eder / ofver tusinde / oc ofver hindrede / oc ofver halftrediesindstive / oc ofver tj / oc Fogeder af eders Stammer. 16 Oc jeg bød eders Dommere samme tjd / oc sagde : Hører Sager imedlem eders Brødre / oc dømmer ræt imedlem hver Mand / oc hans Broder / oc de Fremmede hos hannem. 17 J skulle ingens Persoon ansee i Dommen / men j skulle høre den mindste saa vel som den største / J skulle icke frycte for nogen mands Persoon / thi Dommen de hør Gud til: men naar en Sag blifver eder for svaar / da lader den komme for mig / ad jeg kand høre den. 18 Da bød jeg eder paa den tjd at det som j skulde giøre.
19 Saa droge vi ud fra Horeb / oc reyste all Ørckenen igiennem / den stoore oc forfærdelige / som j saae paa Veyen til det Emoritiske Bierg / som HErren vor Gud befalede os / oc vi komme til Rades Barnea. 20 Der sagde jeg til eder / J ere komne hjd til dette Emoritiske Bierg / hvilcket HErren vor Gud vil gifve os. 21 See / HErren djn Gud hafver gifvit det Land for dig / Drag hen op / (Eye det/) som HErren dine Fædres Gud hafver sagt dig / fryct icke oc rædis icke. 22 Da komme J alle til mig / oc sagde : Lader os sende nogle Mænd for os / som kunde bespeyde os Landet / oc sige os Tjeden igien /ad hvilcken Vey vil skulle drage djd ind / oc de Stæder som vi skulle komme til. 23 Det behagede mig vel / saa tog jeg tolf Mænd af eder / eenn Mand for (hver) Stamme. 24 Oc de vende sig oc droge op paa Bierget / oc komme til Esois Dal / oc de bespeydede den: 25 Oc toge med dem af Landets Fruct / oc førde ned til os / oc førde os Svar igien / oc sagde : Det er et got Land / som HErren vor Gud hafver gifvit os. 26 Men j vilde icke drage djd op / oc J vare HErrens eders Guds Mund ulydige: 27 Oc knurrede i eders Pauluner / oc sagde / HErren er os vred / hand hafver ført os af Ægypti Land / ad hand vilde gifve os i Emoriternes Haand / ad legge os øde. 28 Hvort skulle vi den op? Vore Brødre hafve Mistrøstet vort Hierte / oc sagt: Det Folck er større oc høyre end vi / Stæderne ere stoor eoc befæstede op imod Himmelen: Der vtil med hafve vi seet Anakims Børn her. 19 Da sagde jeg til eder : Lader eder icke forfærde / oc frycter ey for dem. 30 HErren eders Gud drager for eder hen / hand skal strjde for eder / efter alt det som hand giorde med eder i Ægypten / for eders Øyne / 31 Oc i Ørckene / som du hafver seet / hvorledis HErren djn Gud hafver baaret dig / lige som en Mand bær sin Søn / paa all den Vey j vandrede / indtil ad j ere komne ind til denne sted. 32 Men for den Sags skyld / troede J icke paa HErren eders Gud / 33 Som gick for eder paa Veyen / ad vise eder steden hvor j skulde leyre eder: Ved Jlden som Natten / ad hand kunde vise eder paa hva Vey J skulde vandre: Oc ved en Sky om Dagen.
34 Men der HErren hørde eder Skrjg / blef hand vred / oc foor / oc sagde : 35 Der skal ingen af disse / denne vanartige Selctis Mænd / see det gode Land / som jeg foor ad gifve eders Fædre: 36 Uden Caleb Jephunne søn / hand skal see det : Oc jeg vil gifve hannem det Land som hand hafver traadit paa oc hans Børn / fordi / ad hand hafver fuldkommeligen efterfuldt HErren. 37 Oc HErren blef end vred paa mig for eders skyld / oc sagde : Du skalt oc icke heller komme der ind. 38 Josua Nuns søn / som staar for dig /hand skal komme der ind / styrck hannem / thi hand skal uddeele Arf iblant Jsrael. 39 Oc eders børn om hvilcke J sagde / De skulle blifve et Rof / oc eders Sønner / som icke endnu paa denne Dag kunde forstaae got eller ont / de skulle komme djd ind / oc jeg vil gifve dem det / oc de skulle arfve det. 40 Men J vender eder / oc drager hen til Ørckenen på Veyen til det røde Haf.
41 Da svarede J oc dagd etil mig: Vi hafve syndet imod HErren / vi ville hen op / oc strjde /efter alt det som HErren vor Gud befalede os. Der J nu væbnede eder hver med sit Strjdsvaaben / oc vare ferdige til ad drage hen op på Bierget: 42 Da sagde HErren til mig: Sjg dem / j skulle icke drage op / oc J skulle icke strjde / thi Jeg er icke blant eder / Ad J skulle icke blifve slagne for eders Fiender. 43 Der jeg sagde eder det / da ville J icke lyde mig / oc J vare HErrens Mund gienstridige / oc fordristede eder / oc droge op paa Bierget. 44 Da droge Emoritterne ud / som boede paa det bierg imod eder /oc de jagede eder / som Bjer giøre / oc sloge eder i Seir indtil Horma. 45 Der j komme nu igien oc græde for HErren / da vilde HErren icke høre paa eders Røst / oc icke bøye sine Øren til eder. 46 Saa blefve j udi Kades en lang tjd / efter den tjd j blefve (der.)

II. Capitel.
DU vende vi os / oc droge hen til ørcken paa Veyen til det røde Haf / som HErren sagde til mig / oc vi droge omkring Seir bierg en lang tjd. 2 Oc HErren talde til mig / oc sagde: 3 j hafve nock farit omkring dette Bierg / vender eder om imod Norden. 4 Oc biud Folcket / oc sjg: J skulle drage igiennem eders Brødres Esaus Børns Landemercke / som boe i Seir / oc de skulle frycte for eder / men tager eder vel vare. 5 J skulle icke strjde imod dem / Thi jeg vil icke gifve eder af deres Land en Food bred: Fordi / ad jeg hafver gifvit Esau Seir Bierg til Eyedom. 6 J skulle kiøbe Mad af dem for Pendinge oc æde / oc j skulle ocsaa kiøbe Vand af dem for Pendinge oc dricke. 7 Thi HErren djn Gud hafver velsignit dig i alle djne Hænders Gierninger / hand kiender djne Reyser / igiennem denne stoore Ørcken: Det er nu fyrretive Aar / HErren djn Gud (hafver værit) med dig / dig fattedis intet. 8 Der vi vare nu dragne fra vore Brødre / Esaus børn / som boede paa Seir (Bierg/) paa Veyen ad marcken fra Elath oc fra Ezeongaber / da vende vi os / oc ginge hen ad Veyen til Moabiternes Ørcken. 9 Da sagde HErren til mig / Du skalt icke trænge Moab / oc ey strjde imod dem / thi jeg vil intet gifve dig af deres Land til Eyedom: Thi jeg hafver gifvit Loths Børn Ar til Ejedom. 10 De Emiter boede i fordum tjd der udi: Det var et stoort oc sterckt oc høyt Folck / lige som Anakim. 11 De holdtis oc for Kemper / lige som Anakim / oc Moabiterne kaldede dem Emim. 12 Oc Horiterne boede i fordum tjd i Seir / oc Esaus Børn for drefve oc ødelagde dem for sig / oc blefve der boendis i deres sted / lige som Jsrael giorde ved det Land som de besidde / hvilcket HErren gaf dem. 13 Saa giører eder nu rede / oc drager ofver Sareds Beck. 14 Men Tjden som vi drog af Kades Barnea / indtil vi komme ofver den Beck Sared / var otte oc tredive Aar / indtil all den slect af Strjdsmændene blef ødelagt udaf Leyren / som HErren hafde soorit dem. 15 Der til med var oc HErrens Haand imod dem / ad ødelegge dem af Leyren / indtil der blev ende paa dem.
16 Oc der alle Strjdsmændene hafde ende / saa ad de vare hendøde af Folcket: 17 Da talde HErren til mig / oc sagde : 18 Du skalt i dag drage igennem Moabiternes Landemercke hos Ar / 19 Oc komme hart fræm for Amons Børn: Du skalt icke trænge dem / oc ey heller strjde imod dem / thi jeg vil intet gifve dig af Ammons Børns Land ad eye: Thi jeg hafver gifvit Lots Børn det til Ejedom. 20 Det er oc actet for et Kempe Land / der boede i fordum tjd kemper udi / oc Ammoniterne kaldede dem Samfumim. 21 Det var et stoort oc mangfoldigt oc høyt Folck / com Anakim / oc dem lagde HErren øde for dem / oc de ofvervunde dem / oc boede i deres sted: 21 Det var et stoort oc mangfoldigtoc høyt Folck / som Anakim / oc dem lagde HErren øde for dem /oc de ofvervundne dem / oc boede i deres sted: 21 Ligesom hand giorde ved Esaus Børn / som boe paa Seir (Bierg/) der hand lagde Horiterne øde for dem / oc de ofvervundne dem / oc boede i deres sted indtil Aza / (men) Caphithorim som drog ud af Caphryer / ødelagde dem /oc boode i deres sted.
24 Giører eder rede drager ud / oc gaar ofver den Beck Arnon : See / Jeg hafver gifvit den Emoritiske Konge Sihon af Hesbon i djne Hænder / oc hans Land / begynd / tag det ind til Eyedom / oc strjd imod hannem. 25 Jeg vil begynde paa denne Dag / ad alle Folck under all Himmelen skulle frycte oc forfærdis for dig / saa / ad naar de høre om dit rycte / da skulle de befve oc blifve bange for dit Ansict. 26 Da sende jeg bud af Ørckenen Kedemoth til Sihon Kongen i Hiebon / med fredsommelige Ord / oc lod hannem sige: 27 Jeg vil drage igiennem dit Land / jeg vil vandre alleeniste paa Veyen / jeg vil icke vige til den høyre eller venstre Sjde. 28 Mad skalt du selge mig for Pendinge / ad æde / oc Vand skalt du gifve mig for Pendinge ad dricke / Jeg vil ickun gaa til foods der igennem. 29 Ligesom Esaus børn bevjste dem imod mig / som boe i Seir / oc Moabiterne / som boe i Ar / indtil jeg kand komme ofver Jordanen / til det Land / som HErren vor Gud gifver os. 30 Men Sihon / Kongen i Hesbon / vilde icke lade os drage der igiennem: Thi ad HErren djn Gud forhærdede hans Aand / oc strjfgiorde hans Hierte / paa det / ad hans vilde gifve hannem i djne Hænder / som (mand seer) paa denne Dag. 31 Oc HErren sagde til mig: See / jheg hafver begynt ad gifve dig Sihon oc hans Land / begynd / indtag ad besidde hans Land. 32 Oc Sihon drog ud imod os / hand oc alt hans Folck / ad strjde i Jaaz. 33 Men HErren vor Gud gaf hannem under os / ad vi slo9ge hannem oc hans Børn / oc alt hans Folck. 34 Da indtoge vi alle hans Stæder samme tjd / oc ødelagde hver Stad / Mænd oc Qvinder oc Børn / vi lode ingen lefve igten. 35 Uden Qveget vi røfvede til os / oc Byttet af Stæderne som vi hafde taget / 36 Fra Aroer / som ligger hos brædden hos Arnons Beck / oc fra den Stad hos Becken oc indtil Gilead: Der var icke een Stad som kunde verie sig for os / HErren vor Gud gaf dem alle under os. 37 Uden alleene ad du motte icke komme til Ammons Børns Land / (ey heller) til noget af det som ligger hos den Beck Jabok / ey heller til de Stæder paa Bierget / eller til noget som HErren vor Gud hafde forbødet os.

III. Capitel.
OC vi vende os / oc droge hen op ad Veyen til Basan / Saa drog Og / Kongen af Basan / ud imod os / hand oc halt sit Folck / til strjd i Edret. 2 Oc HErren sagde til mig / Fryct intet for hannem / thi jeg hafver gifvit hannem oc alt hans Folck oc hans Land / i djn Haand / oc dit skalt giøre ved hannem / lige som du giorde ved Sihon Emoriternes Konge / som boode i Hesbon. 3 Saa gaf HErren vor Gud ocsaa Kong Oc af Basan i vor Haand / oc alt hans Folck / oc vi sloge hannem / indtil ad der blev ham ingen igien. 4 Da indtoge vi alle hans Stæder paa den tjd / der var icke een Stad som vi jo toge fra dem / tresindstive Stæder / den gandske Egn Argob / i Ogs Kongerige i Basan. 5 Alle disse Stæder vare faste / med høye Muure / Porte oc Stænger / foruden andre saare mange Byer / som icke hafde muur. 6 Oc vi ødelagde dem / lige som vi giorde ved Sihon / Kongen af Hesbon : Vi ødelagde alle Stæderne / Mænd / Qvinder oc Børn: 7 Men alt Qveget oc Rof som var i Stæderne / det røfvede vi til os. 8 Saa toge vi paa den tjd Landet / fra de to Emoriters Kongers Haand / som var ofver Jordanen / fra den Beck Arnon / indtil det bierg Hermon: 9 (De Sidonier kalde Hermon Strion / men Emoniterne kaldede det Senir.) 10 Alle Stæderne paa Sletten / oc all Gilead / oc al Basan / indtil Salcha oc Edret / Stæderne i Ogs Kongerige i Basan. 11 Thi Kong Og af Basan / var endnu alleene ofverblefven af Kemperne / See / hans Seng / nemlig / hans Jernseng / er den icke i Rabbath hos Ammons Børn? Nj Alne lang oc fire Alne breed / efter en Mands Albue ad regne.
12 Oc vi toge det Land ind samme tjd / fra Aroer som ligger som Aarons Beck / oc halfdeelen af Gileads Bierg med sine Stæder / gaf jeg Ribenitterne oc Gaditerne. 13 Oc det ofver blefne af Gilead oc al lBasan / Ogs Kongerige / Gaf jeg Manasses halfve med ald Basan / det er kaldet KempeLandet. 14 Jair Manasses søn / tog den gandske Egn Argob / indtil Eessuri oc Maachathi Landemercke / oc hand kaldede dem efter sit nafn / Basan / Jairs Byer / indtil denne Dag. 15 Men jeg gaf Machir Gilead. 16 Oc jeg gaf Rubeniterne oc Gadditerne / fra Gilead / oc indtil Arnons Beck / mdt i Becken som landemercket er / oc indtil Jacobs Beck/ som er Ammons Børns Landemercke. 17 Oc Marcken / oc Jordanen (oc Landemercket) fra Cinereth oc indtil Hafvet hos marcken / som er det salt Haf / neden Vandspringen af Høyen imod Østen.
18 Oc jeg bød eder samme Tjd / oc sagde: HErren eders Gud hafver gifvit eder dette Land / ad eye det: J skulle drage vebnede hen for eders Brødre Jsraels Børn / saa mange som stercke see: 19 Undertagendes eder Hustruer / oc eders Børn / oc eders Qveg /) de maae blifve i eders Stæder / som jeg hafver gifvet eder: 20 Jndtil ad HErren skicker eders Brødre Rolighed / som eder / ad de oc kunde eye det Land som HErren eders Gud gifver dem / ofver Jordanen : Saa skulle J da vende tilbage / hver til sin Eyedom / som jeg hafver gifvit eder. 21 Oc jeg befool Josua samme tjd / oc sagde : Djne Øyen hafve seet / alt det / som HErren eders Gud hafver giort disse to Konger: Saa skal oc HErren giøre ved alle Kongeriger / som du drager hjd ofver ti. 22 Frycter icke for dem: Thi ad HErren eders Gud hand strjder for eder.
23 Oc jeg bad HErren om Naade samme tjd / oc sagde: 24 HErre / HErre / du hafver begynt ad bevjse djn Tienere djn Mæctighed oc djn stercke Haand: Thi hvo er en Gud i Himmelen oc paa Jorden / som kand gøre efter djne Gierninger / oc efter djn styrcke? 25 Kiere lad mig fare ofver / oc see det gode Land som er ofver Jordan / det gode Bierg oc Libanon. 26 Men HErren var saare vred paa mig / for eders skyld / oc vilde icke høre mig / men HErren sagde til mig : Lad dig nøye / sjg med intet ydermeere deraf. 27 Gack øfverst op paa Høyen / oc oplad djne Øyen imod Vesten / oc Norden / oc Synden / oc Østen / Oc see (det) med djne Øyne: Thi du skalt icke gaa ofver denneJordan. 28 Oc biud Josua / oc styrck hannem / oc giør hannem modig: Thi hand skal reyse for dette Folck / oc hand skal skifte Landet imedlem dem til Eyedom / hvilcket du skalt see. 29 Oc saa blifve vi i den Dal imod Peors Huus.

IV. Capitel.
OC nu Jsrael hør paa de Bud oc de Rætte / som jeg lærer eder / ad giøre (der efter/) paa det J maa lefve / oc komme ind / oc eye Landet / som HErren eders Fædres Gud gifver eder. 2 J skulle intet legge til det ord som jeg biuder eder / Oc J skulle intet tage derfra / ad J maa bevare HErrens eders Guds Bud / som jeg befaler eder. 3 Eders Øyen hafve seet / hva HErren hafver giort for Baal Peor (skyld): Thi hver mand iblant eder / som vandrede efter Baal Peor / den hafver HErren djn Gud ødelagt af dig. 4 Men J som blefve hart hos HErren eders Gud / J lefve alle paa denne Dag. 5 See / jeg hafver lært eder Skicke oc Domme / efter som HErren mjn Gud befalede mig / ad J skulle giøre lige saa i Landet / hvor hen J skulle komme ad eye det. 6 Saa holder det nu oc giører det: Thi det skal være eders Vjsdom oc eders Forstand hos alle Folck / som skulle høre alle disse Skick / oc sige: Dette stoore Folck er alleene et vjst oc forstandig Folck. 7 Thi hvilcket er saadant et stoort Folck / som Guderne holde dem saa nær til / som HErren vor Gud / saa tjdt som vi kalde paa hannem? 8 Oc hvilcket er saa stoort et Folck / som hafver saa retfærdige Skicke oc Domme / som all denne Lov er / som jeg fræmsætter for eder i Dag? 9 Alleene tag vare oc bevar djn Siel vel/ ad du icke / maa skee / forglemmer de Ting / som djne Øjn hafve seet oc ad de icke / maa skee / vige fra dit Hierte alle djne Ljfvis Dage / Oc du skalt kundgiøre dem for djne Børn oc Børnebørn: 10 Ja den Dag / som du stoodst for HErren djn Gud hos Horeb / der HErren sagde til mig: Forsaml mig Folcket / oc jeg vil lade dem høre mjne Ord / som de skulle lære / ad frycte mig alle de Dage som de lefve paa Jorden / oc lære deres børn. 11 Oc J traadde fræm / oc stoode neden hos Bierget / oc Bierget brænde med Jld / indtil midt op i Himmelen / (der var) mærck Sky oc Taag. 12 Oc HErren talde til eder midt af Jlden : J hørde hans Ordis Røst / men J saae der ingen Lignelse uden Røsten. 13 Oc da forkyndede hand eder sin Pact / hvilcken hand bød eder ad giøre / (som vare) de tj Ord / oc hand skref dem paa de to Steen Tafler. 14 Oc HErren bød mig samme tjd / ad jeg skulde lære eder / Skicke oc Ræt / ad J skulde giøre der efter / i det Land hvor hen J fare / ad eye det.
15 Saa bevarer eders Siele nu vel / fordi J fare ingen Lignelse den Dag / der HErren talde med eder paa Horeb (Bierg) midt af Jlden. 16 Ad J skulde icke / maa skee / fordærfves / oc giøre eder noget udskaaret Billede / som er en Lignelse efter noget Billede / en Mands eller Qvindis skickelse. 17 Nogit Diurs skickelse som er paa Jorden / nogen Fugls skickelse som kand flue under Himmelen: 18 Nogen Orms skickelse paa Jorden / nogen Fiskis skickelse som er i Vandet under Jorden. 19 Oc ad du icke / maa skee / skulde opløfte djne Øyen imod Himmelen / oc see Solen oc Maanen / oc Stiernerne / den gandske Himmelske Hær / oc tilskyndis ad tilbede dem oc tiene dem / hvilcke HErren djn Gud hafver meddeelt alle Folck under den gandske Himmel. 20 Men eder tog HErren (til sig/) oc udførde eder af den JernOen af Ægypten /ad J skulde være hans arfve Folck / som paa denne dag. 21 Oc HErren blef vred paa mig / for eders Handels skyld / oc hand soor / ad jeg skulde icke gaa ofver Jordanen / ey heller komme ind i det gode Land / som HErren din Gud gifver dig til Arf: 22 Thi jeg døør i dette Land / jeg gaar icke ofver Jordanen / men j skulle gaae hen ofver / oc eye det gode Land. 23 Tager eder vare /ad J icke / maa skee / forglemme HErrens eders Guds Pact / som hand hafver giort emed eder / oc icke giøre eder udskaared Billede efter nogen Lignelse / som HErren djn Gud hafver befalit dig. 24 Thi ad HErren djn Gud hand er en fortærendis Jld / en njdkier Gud. 25 Naar du auler Børn oc Børnebørn / oc J længe boe i Landt / oc j fordærfve eder / oc giøre Billede (eller) nogen Efterlignelse / ad J giøre ilde for HErren eders Guds Øyne / ad operse hannem. 26 Da kalder jeg i Dag Himmelen oc Jorden til Vidnisbyrd ofver eder / ad J skulle visseligen snart ødelegges af Landet / hvor hen j nu fare ofver Jordanen / ad eye det / J skulle icke længe blifve der udi / thi J skulle blifve aldeelis ødelagde. 27 Oc HErren skal bortsyrede eder iblant Folckene / saa ad J skulle blifve en liden hob iblant Hedningene / hvort hen HErren skal drifve eder. 28 Oc der skulle J tiene Guder / som ere giorde med Menniskers Hænder / Træ oc Steen / som hvercken kunde see eller høre / eller æde eller lucte. 29 Oc du skalt der fra søge HErren djn Gud / oc du skalt finde / (hannem) om du leder efter hannem i djnt gandske Hierte / oc i djn gandske Siel. 30 Naar du faar Angist / oc alle disse Ting komme paa dig i de sidste Dage / da skalt du omvende dig igien til HErren djn Gud / oc høre paa hans Røst. 31 Thi ad HErren djn Gud er en barmhiertig Gud / hand skal icke forlade dig eller fordærfve dig: Hand skal icke heller forglemme den Pact / med djn Forfædre / som hand foor dem. 31 Thi bespør dig nu om de fræmfarne Dage / som for dig hafve været / fra den Dag / der Gud skabte Menniskene paa Jorden / oc fra den eene Himmelens ende til den anden Himmelens ende / Om der er skeet noget som denne stoore Ting / eller om der er hørt noget som dette: 33 Om noget Folck hafver hørt Guds Røst tale midt af Jlden / som du hafver hørt / oc det lefvit (alligevel?) 34 Eller om Gud hafver nogen tjd forsøgt ad gaa ind / ad tage sig et Folck midt af Folcket / ved Forfølgelse / ved Tegn / oc ved underlige Gierninger / oc ved Strjd / oc ved en veldig Haand / oc ved en udrackt Arm / oc ved stoore Forskreckelser / efter alt det som HErren eders Gud hafver giort eder i Ægypten for djne Øyen. 35 Dette hafver du seet / ad du skalt vide / ad HErren hand er Gud / ja end ingen uden hand. 36 Hand hafver ladit dig høre sin Røst af Himmelen / ad hand vilde lære dig / oc hand hafver ladit dig see sin stoore Jld paa Jorden / oc du hafver hørt hans Ord midt af Jlden. 37 Oc fordi / hand elskte djne Fædre / da udvalde hand hvers Afkom efter hannem / Oc hand udførde dig af Ægypten med sit Ansict / ved sin stoore Kraft: 38 Ad hand vilde fordrifve for dig stoore Folck / oc sterckere / end du est / ad indføre dig / ad gifve dig deres land til Arf / som paa denne Dag. 39 Saa skalt du vilde i Dag / oc tage dig til Hierte / ad HErren hand er Gud / ofven i Himmelen / oc nedre paa Jorden / ingen anden. 40 Oc du skalt bevare hans Skick oc hans Bud / som jeg befaler dig i Dag: Ad det skal gaa dig vel oc djne Børn efter dig / Land som HErren djn Gud gifver dig / alle Dage.
41 Saa stilde Moses tre Stæder af ofver Jordanen / imod Solens opgang: 42 Ad en Manddrabere som slaar sin Næste ihiel uforvarendis / skulde fly der hen / om hand var icke hans Fiende tilforn / da maatte hand fly til een af samme Stæder / oc beholde sit Ljf/ 43 (Som var) Bezer i Ørcken paa den slette Marck for Rubeniterne / oc Ramoth i Gilead for Gadditerne / oc Golon i Basan for Manassiterne. 44 Oc denne er Loven / som Mose sætte for Jsraels Børn: 45 Ja / det er Vidnisbyrdet / oc Skick oc Ræt / som Mose sagde til Jsraels Børn / der de vare udfarne af Ægypten / 46 Ofver Jordanen / i den Dal imod Peors Huus / i Sihors den Emoriters Kongis Land / som boode i Hesbon / hvilcken Mose oc Jsraels børn sloge / der de vare uddragne af Ægypten: 47 Oc eyede hans Land / oc Kong Ogs Land af Basan / de to Emoeriters Konter / som vare ofver Jordanen mod Solens Opgang / 48 Fra Aroer / som ligger hos Arnons Beckis bredde / oc indtil Sions Bierg / det er Hermon: 49 Oc all den Marck ofver Jordanen mod Øster / oc indtil Hafvet i Ørcken / neden Høyens Vandspring.

V. Capitel.
OC Mose kaldede ad all Jsrael / oc sagde til dem : Hør Jsrael / de Bud / oc de Ræt / som jeg taler for eders Øren i Dag / oc lærer dem oc bevarer dem / ad giøre der efter. 2 HErren vor Gud giorde en Pact med os i Horeb. 3 HErren ahfde icke giort denne pact med vore Forfædre / men med os / ja med os self / som her ere alle lefvendes paa denne Dag. 4 HErren talde med eder Ansict til Ansict paa bierget midt i Jlden. 5 Jeg stood imedlem HErren oc eder samme tjd / ad jeg skulle gifve eder HErrens Ord tilkiende / Til ad J fryctede for Jlden oc ginge icke op paa Bierget / Oc hand sagde: 6 Jeg (er) HErren djn Gud som udførde dig af Ægypti Land / af Trælles Huus. 7 Du skalt icke hafve andre Guder for mit Ansict. 8 Du skalt intet Billede giøre dig efter nogen Lignelse / som er i Himmelen her ofven / eller som er paa jorden her neden / eller oc som er i vandet under Jorden. 9 Du skalt icke tilbede dem / ey heller tiene dem: Thi Jeg (er) HErren djn Gu7d / en njdkier Gud / som hiemsøger Fædres Ondskab ofver Børnene / oc ofver dem i tredie / oc ofver dme fierde Led / for dem som mig hade. 10 Oc som giøre Miskundhed mod de Tusinde / som elske mig oc holde mjne Bud. 11 Du skalt icke tage HErrens djn Guds Nafn forfængeligen: Thi HErren vil icke lade (hannem) være uskyldig / som tager hans nafn forfængelig. 12 Holt Sabbaths Dagen / ad du helliger den / som HErren djn Gud hafver budit dig. 13 Sex Dage skalt du arbeyde oc giøre all djn Gierning: 14 Men den sivende Dag er det Sabbat for HErren djn Gud : Da skalt du intet Arbeyde giøre / Du eller djn Søn / eller djn Datter / eller djn Svend / eller djn Tieniste Pige / eller djn Oxe / eller djn Asen / eller noget djt Qveg / eller den Fremmede / som er inden djne Porte / paa det ad djn Svend oc djn Pige maa hvile dem / som du. 15 Oc du skalt komme i hu / ad du varst en Træll i Ægypti Land / oc HErren djn Gud udførde dig der fra med en veldig Haand oc med en udract Arm: Derfor hfver HErren djn Gud budit dig / ad du skalt holde Sabbaths Dagen. 16 Ær djn Fader oc djn Moder som HErren djn Gud hafver gudit dig / paa det / ad djne Dage skulle forlænges / oc ad det maa gaa dig vel i Landet / som HErren djn Gud gifver dig. 17 Du skalt icke ihielslaa. 18 Oc du skalt icke bedrifve Hoor. 19 Oc du skalt icke stiæle. 20 Oc du skalt icke bære falskt Vidne imod djn Næste. 21 Oc du skalt icke begære djn Næstis Hustru: oc du skalt ey begære djn Næstis huus / hans Agger / eller hans Svend / eller hans Pige / hans Oxe / eller hans Asen / eller noget som hør djn Næste til.
22 Disse Ord talde HErren til eders gandske Meenighed / paa bierget: Midt af Jlden / Skyen oc Mørcket / med stoor Røst /oc lagde intet der til / oc hand skref dem paa to SteenTafler / oc fick mig dem. 23 Oc det skeede / der J hafde hørt Røste midt af Mørcket / oc Bierget som brænde med Jld / da traadde J til mig / alle Øfverste iblant edres Slecter / oc eders Ældste / 24 Oc sagde: See / HErren vor Gud hafver ladit os see sin Herlighed oc sin Majestæt / oc vi hafve hørt hans Røst midt af Jlden / vi saae paa denne Dag / ad Gud vilde tale med Mennisket / oc det blef ved Ljfvet. 25 Oc hvorfor skulle vi nu døe / ad denne stoore Jld skal fortære os? Høre vi meere HErrens vor Guds Røst / da døe vi. 16 Thi hva er noget Menniske / ad det kan høre den lefvende Guds Røst som taler midt af Jlden / som vi / oc blifve lefvende? 27 Gack du fræm / oc hør alt det som HErren vor Gud vil sige / oc sjg du os alt det som HErren vor Gud vil sige til dig / oc vi ville høre os giøre (det.) 28 Der HErren hørde eders Ords Røst / der J talede med mig / da sagde HErren til mig: Jeg hafver hørt dette Folckis Ords Røst / som de hafde talet til dig / det er alt got som de hafve talet. 29 Ah / afde de saadant et Hierte / ad frycte mig / oc bevare alle mjne Bud / alle Dage / ad det maatte gaa dem vil / oc deres Børn ævindeligen. 30 Gack sjg dem / Gaar hiem i eders Pauluun. 31 Oc du skalt her hos mig /ad jeg kand tale med dig alle Bud / oc Skick / oc Ræt hvilcke du skalt lære dem / ad de skulle giøre ( derefter) i Landet / som Jeg gifver dem ad besidde. 32 Saa holder (det) ad J (det) giøre / som HErren eders Gud hafver budit eder / J skulle icke vige til høyre eller venstre Sjde. 33 Paa all den Vey / som HErren eders Gud hafver budit eder / skulle J vandre / ad j maa lefve / oc det kand gaa eder vel / oc J kunde længe lefve i det Land / som J skulle besidde.

VI. Capitel.
OC det er det Bud / de Skicke oc de Rætte / som HErren eders Gud hafver budit / ad mand skal lære eder at giøre i Landet / hvor hen j skulle drage / ad besidde det. 2 Ad du skalt frycte HErren djn Gud / ad holde alle hans Skick oc hans Bud / som jeg biuder dig / du oc djn Søn / oc djn Sønne søn / alle dine Ljfvis Dage / oc ad du maat længe lefve. 3 Oc du Jsrael skalt høre oc bevare (dette/) ad giøre (der efter) Ad det maa gaa dig vel / oc ad du maa blifve meget mangfoldig / som HErren djne Fædres Gud hafver sagt dig / i et Land som flyder med Melck oc Honnig. 4 Hør Jsrael / HErren vore Gud / ere eene HErren. 5 Oc du skalt elske HErren djn Gud af dit gandske Hierte / oc af djn gandske Siel / oc af alldjn Formue. 6 Oc disse Ord skal jeg biuder dig i Dag / (skulle være) paa dit Hierte. / Oc du skalg igientage dem for djne Børn / oc tale om dem / naar du sidder i dit Huus / oc naar du gaar paa Veyen / oc naar du ligger dig ned / eller naar du opstaar. 8 Oc du skalt binde dem til et Tegn paa djn Haand / oc de skulle være dig til Spand medlem djne Øyne. 9 Oc du skalt skrifve dem paa Dørtræene af dit Huus / oc paa djne Porte. 10 Oc det skal skee / naar HErren djn Gud fører dig ind i det Land / som hand hafver soorit djne Forfædre / Abraham / Jsaac oc Jacob / ad gifve dig Stæder / stoore oc skiøne / som du hafver icke bygd / 11 Oc Huus fulde af alt got / som du hafver icke opfyldti / oc udhugne Brønde / som du hafver icke udhuggit / Vjngaard oc Oliebierge / som du hafver icke plantit / ad du maat æde oc blifve mæt: 12 (Saa) tag dig vare / ad du icke / maa skee / forglemmer HErren / som udførde dig af Ægypti Land af Trælles Huus. 13 Du skalt frycte HErren djn Gud / oc tiene hannem / oc du skalt svære ved hans Nafn.
14 J skulle icke gaae efter andre Gud / af de Folckes Guder / som ere omkring eder: 15 Thi HErren djn Gud er den njdkier Gud iblant dig : Ad HErrens djn Guds Vrede / maa skee / skal icke lifve grum ofver dig / oc hand skal lade ødelegge dig af Jorderige. 16 J skulle icke friste HErren eders Gud / som j fristede hannem i Massa. 17 (Men) J skulle flitteligen holde HErrens eders Guds Bud / oc hans Vidnisbyrd oc hans Skick / som hand hafver budit dig. 18 Ad du giør det som er ret oc got for HErrens Øyne / paa det ade det skal gaa dig vel / oc ad du skalt indgaa / oc indtage det gode Land / hvilcket HErren hafver soorit djne Forfædre. 19 Ad hand skal fordrifve eder djne Fiender for dig / som HErren hafver sagt.
20 Naar djn Søn spør dig da ad her efter / oc siger: Hva er det for Vidnisbyrd / oc Skick oc Rætte / som HErren vor Gud hafver budit eder? 21 Da skalt du sige til djn Søn: Vi vare Pharais Trælle i Ægypten / oc HErren udførde os af Ægypten / med en veldig Haand. 22 Oc HErren giorde Tegn / oc stoore underlige Gierninger oc ulycke i Ægypten / paa Pharao / oc paa alt hans Huus / for vore Øyne. 23 Oc hand førde os der fra / paa det ad hand vilde indføre os / ad gifve os det Land / som hand hafde soorit vore Forfædre. 24 Oc HErren hafver budit os ad giøre efter alle disse Skicke / ad vi skulle frycte HErren vor Gud / ad det maa gaae os vel alle Dage / ad holde os ved Ljfvet / som paa denne Dag. 25 Oc det skal vorde os Retfærdighed / naar vi tage vare paa ad holde alle disse Bud for HErrens vor Guds Ansict / som hand hafver budit os.

VII. Capitel.
NAar HErren djn Gud faar indført dig i Landt / hvort hen du skalt komme / arfveligen ad besidde det / oc fordrefvit mange Folck for dig / de Hethiter / oc Girasiter oc Emoriter / oc Cananiter / oc Pheresiter / oc Heviter oc Jebusiter / siu Folck/ som ere mangfoldige oc sterckere end du. 2 Oc HErren djn Gud hafver gifvit dem for dig / oc du hafver slagit dem / Da skalt du aldeelis ødelegge dem / Du skalt icke giøre Pact med dem / oc ey bevjse dem Naade. 3 Du skalt icke giøre dig Svogreskab med dem / Du skalt icke gifve hans Søn djn Daatter / oc hans Daatter skalt du icke tage til djn Søn. 4 Thi hand skal komme djn Søn til ad vige fra mig / oc ad de skulle tiene fremmede Guder: Saa blifver da HErrens Vrede grum ofver eder / oc hand skal snart ødelegge eder. 5 Men saa skulle J giøre ved dem: J skullenedbryde deres Altere / oc slaa deres Støtter sønder / oc afhugge deres runde / oc opbrænde deres uskaarne Billeder med Jld. 6 Thi du elst et helligt Folck for HErren djn Gud / Gud djn HErren ahfver udvalt dig / ad være hannem til en Eyendoms Folck / Fræm for alle Folck som (ere) Paa Jorderige.
7 HErren hafver icke haft lyst til eder oc udvalt eder / ad J vare mangfoldigere end alle Folck / Thi J ere det mindste iblant alle Folck. 8 (Men) for HErren hafver elsket eder / oc for hand vilde holde den Eed / som hand hafde soorit eders Forfædre / hafver HErren udført eder med en veldig Haand / oc hafver frelst dig af Trælles Huus / Af pharais Haand / kongens af Ægypten. 9 Saa skalt du vide / ad HErren djn Gud hand er een Gud / en trofast Gud / som holder pacten oc Miskundheden / med dem som hannem elskede oc holde hans Bud / i tusinde Leed. 10 Oc betaler dem som hannem hade aabenbarlig / ad lade fordærfve dem / hand skal icke forsømme sig med dem som hader hannem / hand jo skal betale hannem aabenbarlig. 11 Saa holt nu det Bud / oc de Skicke oc de Rætte / som jeg biuder dig i Dag / ad du giør der efter. 12 Oc det skal skee derfor / (ad naar) J faar hørt disse rætte / oc huldet (dem) oc giørt der efter / Da skal HErren djn Gud oc holde dig den Pact oc den Barmhiertighed / som hand hafver sorrit dine Forfædre. 13 Oc skal elske dig oc velsigne dig oc mangfoldiggiøre dig / oc hand skal velsigne dit Ljfs Fruct / oc dit Lands Fruct / dit Kortn / oc djn ny Vjn / oc dn ny Olie / dit Fæis Affedning / oc djne Faar-Hiorde / i det Land / som hand hafver soorit djne Forfædre ad gifve dig. 14 Du skalt være velsignet fræm for alle Folck: Der skal ingen ufructsommelig hand eller hun være iblant dig / eller iblant dit Qveg. 15 Oc HErren skal tage alle Siugdomme fra dig / oc alle de Ægyptiske onde plager / som du veedst / dem skalt hand icke ligge paa dig / men hand skal legge dem paa alle dem som hade dig. 16 Oc du skalt ødelegge alle de Folck / som HErren djn Gud gifver dig: Dit Øye skal icke spare dem / oc du skalt icke tiene deres Guder / Thi det skulde blifve dig (til) en Snare.
17 Naar du siger i dit Hierte : Disse Folck ere fleere end jeg / hyvorledis kand jeg fordrifve dem? 18 Da fryct dig intet for dem : Kom fliteligen i hu / hva HErren djn Gud giorde Pharao oc alle Ægypterne / 19 De stoore Fristelser / som djne Øyne saae / oc de Tegn oc underlige Gierninger / oc den mæctige Haand oc udstracte Arm / ved hvilcken HErren djn Gud udførde dig : Saa skal HErren djn Gud giøre imod alle de Folck som du frycter for. 20 Oc HErren djn Gud skal end sende Geedehamser paa dem / indtil de blifver ødelagt / som lefnet er / oc hafver skiult sig for dig. 21 Fryct intet for dem / thi ad HErren djn Gud er med dig / den stoore oc forfærdelige Gud. 22 HErren djn Gud skal ødelegge disse Folck for dig efter haanden: Du kand icke hasteligen legge dem øde / ad vilde Diur paa Marcken skulle icke / maa skee / blifve for mange imod dig. 23 Oc HErren djn Gud skal gifve dem for dig / oc forstyrre dem med en stoor Forstyrrelse / indtil de ødelegges. 24 Oc hand skal gifve deres Konger i djn Haand / oc du skalt ødelegge deres Nafn under Himmelen: Der skal ingen kunde slaa imod dig / indtil du hafver ødelagt dem. 25 Du skalt opbrænde deres Guders udskaarne Billeder med Jld / Du skalt icke begære Sølf eller Guld / som (der er) paa dem / eller tage (noget) til dig ( der af/) ad du icke maa skee / besneris der med: Thi det er HErrens djn Guds Vederstyggelighed. 26 Oc du skalt icke bære Vederstyggelighed i dit Huus / ad du skalt blifve en Forbandelse / som det (er:) Du skalt hafve en stoor vemmelse derfor / oc stoor vederstyggelighed der til / thi det er en Forbandelse.

VIII. Capitel.
J Skulle holde alle de Bud / som jeg bider i Dag / ad giøre (der efter/) ad J kunde lefve oc mangfoldiggiøres / oc komme ind oc arfveligen besidde det Land / som HErren hafver soorit eders Forfædre. 2 Oc du skalt ihukomme al den Vey / som HErren djn Gud hafver leedt dig igiennem / nu fyrretive Aar / i Ørcken / ad ydmyge dig / ad forsøge dig / ad kiende hvad der var i dit Hierte / om du vilde hodle hans Bud eller ey. 3 Oc hand ydmygede dig oc lod dig hungre / oc gaf dig Man ad æde / hvilcket du icke kiende / oc ey djne Fædre kiende / ad hand vilde lade dig vide / ad Mennisket lefver icke ved Brødet alleene / Men mennisket lefver ved alt det som gaar ud af HErrens Mund. 4 Dit Klædebon blef icke gammelt paa dig / oc djn Food blef icke hofven udi fyrretive Aar. 5 Saa kant du jo kiende i dit Hierte / ad lige som en Mand kunde tucte sin Søn / hafver HErren djn Gud tuctet dig. 6 Saa holt HErrens djn Guds Bud / ad vandre i hans Veye oc ad frycte hannem. / Thi HErren djn Gud fører dig i et godt Land / et Land som Vandbecke / Kilder oc dybe Vandføring (ere udi/) som udflyde udi Dalene oc hos Biergene: 8 Et land med Hvede / oc Byb / oc Vjntræ / oc Figentræ/ oc Granat Æble : Et Land der Olie Træ oc Honnig (er udi:) 9 ET Land hvort du skal icke æde brød med Armod / hvor dig skal icke fattis noget : Et Land / hvis Steene ere jern / oc af hvis Bierge du kand udhugge Kabber. 10 Oc du skalt æde oc blifve mæt / oc lofve HErren djn Gud for det gode Land / som hand hafver gifvit dig.
11 Var dig / ad du / maaske / icke forglemmer HErren djn Gud / ad du icke holder hans Bud / oc hans Ræt / oc hans Skick / som jheg biuder dig i Dag. 12 Ad du icke / maa skee / skalt æde oc blifve mæt / oc opbygge skiøne Huus / oc boe (der i:) 13 Oc dit Fæ oc djne Faar skulle mangfoldiggiøres dig. 14 Oc dit Hierte skulle ophefvis / oc du skulle forglemme HErren djn Gud / som udførde dig af Ægypti Land af Trælles Huus. 15 Som lidde dig igiennem den stoore oc forfærdelige Ørcken / hvor der vare gloende Hugorme oc Scorpioner / oc tørre Steder uden Vand : Som lod dig Vand udflyde af en haard Steenklippe : 16 Som fødde dig med Man i Ørcken / hvilcket djne Forfædre kiende icke : Ad hand kunde ydmyge dig / oc giøre vel mod dig i djn sidste Tjd. 17 Oc du maatte ellers sige i dit Hierte / Mjen Mact oc mjne Hænders Styrcke / hafve udret mig denne mectige Gierninger. 18 Men ad du skulde tæncke paa HErren djn Gud / Thi hand er den som gifver dig Kraft / ad giøre mectige Gierninger / paa det ad hand vilde holde sin Pact / som hand soor djne Forfædre / som paa denne Dag. 19 Oc det skal skee / om du forglemmer HErren djn Gud / oc vandrer efter andre Guder / oc tiener dem / oc tilbeder dem : Da vidner jeg ofver eder i Dag / ad J skulle plat ødelegges. 20 Lige som Hedningene / hvilcke HErren ødelegger for eders Øyne / saa skulle J oc ødelegges / fordi J hørde icke paa HErrens eders Guds Røst.

IX. Capitel.
HØr Jsrael / du gaar i Dag ofver Jordanen / ad komme / ad indtage Folck / større oc sterckere end du / stoore Stæder oc befæstede til Himmelen: 2 Et stoort oc høyt Folck / Anakims Børn / som du hafver kiendt oc du hafver hørt (tale om/) Hvo kand staa mod Anaks Børn? 3 Saa skalt du vide i Dag / ad HErren djn Gud hand gaar fræm for dig / en fortærendis Jld / hand skal ødelegge dem / oc hand skal kaste dem ned for dig / oc du skalt fordrifve dem oc ødelegge dem snart / som HErren talde til dig. 4 Naar HErren djn Gud hafver nu udstøt dem for dig / da skalt du icke sig i dit Hierte / sigendis: For mjn Retfærdigheds skyld / hafver HErren ført mig hjd ad besidde dette Land / oc for disse Hedningers ugudeligheds skyld uddrifver HErren dem for dig. 5 Icke for djn Retfærdigheds skyld / eller for dit Hiertis Opricktigheds skyld / komer du / ad indtage deres Land : Men for disse Hedningers ugudeligheds skyld / fordrifver HErren djn Gud dem for dig / oc for ad stadfærste det Ord / som HErren soor djne Forfædre Abraham / Jsaac oc Jacob. 6 Saa skalt du vide / ad HErren djn Gud icke for djn Retfærdigheds skyld gifver dig dette gode Land / ad besidde det / Thi du elst et haardnacket Folck. 7 Kom i hu / glem icke / ad du fortørnede HErren djn Gud i Ørcken / fra den Dag du uddrogst af Ægypti Land / indtil J ere komne til denne Sted / hafve J været HErren ulydige.
8 Oc J fortørnede HErren i Horeb / oc HErren blef forbittret paa eder / ad ødelegge eder: 9 Der jeg var opgangen paa Bierget / ad annamme de SteenTafler / Pactens Tafler / som HErren giorde med eder / oc jeg blef paa Bierget Fyrretive Dag oc fyrretive Nætter / jeg aad icke Brød / oc ey drack Vand. 10 Oc HErren gaf mig to Stentafler / skrefne med Guds Finger / oc paa dem (var skrefvit) efter alle de Ord som HErren talde med eder paa Bierget / midt af Jlden / paa Forsamlingens Dag. 11 Oc der de fyrretive Dag oc fyrretive Nætter vare ude / da gaf HErren mig de to Steen Tafler / (som vare) Pactens Tafler: 12 Oc HErren sagde til mig / Giør dig rede / gack hasteligen ned her fra / Thi dit Folck som du udførde af Ægypten / hafver fordærfvit det / De ere snarligen vigede af den Vey / som jeg bød dem / De hafve giort dem et støbt Billede. 13 Oc HErren sagde til mig / sigendis: Jeg hafver seet dette Folck / oc see / det er et haardnacket Folck. 14 Lad mig bestemme / oc jeg vil ødelegge dem / oc udslette deres nafne under Himmelen / oc jeg vil giøre dig til et sterckere oc mangfoldigere Folck / end dette. 15 Oc jeg vende mig / oc gick ned ad Bierget / oc hafde de to Pactis Tafler i baade mjne Hænder : 16 Oc jeg saa / oc see / Da hafde J syndet imod HErren eders Gud / J hafde giort eder en støbt Kalf / i vare snarligen vigede af den Vey / som HErren hafde bødit eder. 17 Da tog jeg begge Tafler / oc kaste dem af baade mjne Hænder / oc sloo dem sønder for eders Øyne. 18 Oc falt ned for HErren / som tilforn fyrretive Dage oc fyrretive Nætter / jeg aad icke Brød oc ey drack Vand / for alle eders Synders skyld / som J syndede / ad giøre det onde for HErrens Øyen / ad opperre hannem. 19 Thi jeg fryctede for den Vrede og Hastighed / med hvilckenHErren var fortørniet ofver eder / ad ødelegge eder / men HErren hørde mig ocsaa den gang. 20 Men HErren var oc saare vred paa Aaron / ad ødelegge hannem / men jeg bad oc for Aaron paa den Tjd. 21 Men eders Synd / den Kalf som J hafde giort / tog jeg oc opbrænde den med Jld / oc støtte den ad den blef knust smaa / indtil den blef til Støf / oc jeg kaste den Støf i Bæcken / som flyder ned af Bierget.
22 Disligest giorde i HErren oc vred i Thabeera oc i Massa oc hos Biegerlighedens Grafver. 23 Oc der HErren sende eder af Kades Barnea / oc sagde: Gaar hen op oc indtager Landet / som jeg hafver gifvit eder: Da blefve J HErrens eders Guds Mund gienstridige / oc troede icke paa hannem / oc lydde ey heller paa hans Røst. 24 J hafve været HErren gienstridige / saa længe som jeg hafver kiende eder. 25 Da falt jeg ned for HErren fyrretive Dag oc fyrretive Nætter / i hvilcke jeg laa der / Thi HErren sagde / ad han vilde ødelegge eder. 26 Oc jeg bad til HErren / oc sagde / HErre / HErre / fordærf icke dit Folck oc djn Arfvedeel / som du igienløste med djn stoore kraft / som du udførde af Ægypten med en veldig Haand. 27 Tænck paa djne Tienere / paa Abraham / paa Jsaac oc paa Jacob / See icke til dette Folckis haard hed / oc dets ugudelige Væsen oc dets Synd: 28 Ad det Land icke skal sige / af hvilcket du udførde os / For HErren kunde icke føre dem ind i det Land / som hnad hafde sagt dem / oc der hand hadde dem / førde hand dem ud / ad slaa dem ihiel i Ørcken. 29 Oc de (ere) dit Folck oc djn Arfvedeel / hvilcke du udførde med djn stoore Mact oc med djn udracte Arm.

X. Capitel.
PAa den Tjd sagde HErren til mig: Udskær dig to Steentafler / som de forrige / oc skjg op til mig paa Bierget / oc giør dig en Arck af Træ: 2 Saa vil jeg skrifve de Ord paa Taflerne / som var paa de forrige tafler / som du sloost sønder / oc du skalt legge dem i Arcken. 3 Saa giorde jeg en Arck af Fyrretræ / oc udskaar to SteenTafler / som de forrige / oc gick op paa Bierget / oc de to Tafler var i mjn Haand. 4 Da skref hand paa Taflerne / efter den forrige Skrift / de tj Ord / som HErren talde til eder paa Bierget / midt af Jlden / paa Forsamlingens Dag / oc HErren gaf mig dem. 5 Saa vende jeg mig / oc gick ned af Bierget /oc lagde taflerne i den Arck som jeg hafde giort / oc de blefve der / som HErren gød mig.
6 Oc Jsraels Børn drog fra Beroth / som var Jaakans Børns i Moser / der døde Aaron / oc blef begrafven der / oc hans Søn Eleasar blef Præst i hans sted. 7 Saa droge de der fra til Gudgoda / oc fra Gudgoda til Jatahbath / et Land hvor Vandbæcke edre. 8 Paa den Tjd frastillde HErren levi Stamme / ad bære HErrens Pactis Arc / ad staa for HErrens Ansict /ad tiene hannem oc ad velsigne i hans Nafn / indtil denne Dag. 9 Derfor skulde Levi ingen Deel eller Arf hafve mede sine Brødre / HErren hand er hans Arf / som HErren djn Gud sagde hannem.
10 Oc jeg stood paa Bierget efter de forrige Dage / fyrretive Dage oc fyrretive Nætter / oc HErren hørde mig oc end den gang / (ja) HErren vilde icke fordærfve dig. 11 Oc HErren sgde til mig / Stat op / gac hen / oc drage for Folcket /ad de mue komme ind / ad besidde Landet / hvilcket jeg love deres Forfædre / ad gifve dem. 12 Oc nu jsrael / hva begærer HErren djn Gud af dig? Uden ad du skalt frycte HErren djn Gud / ad vandre i alle hans Veye / oc ad elske hannem / oc ad tiene HErren djn Gud af dit gandske Hierte / oc af djn gandske Siel: 13 Ad holde HErrens Bud oc hans Skick / som jeg biuder dig i Dag / ad det skal gaa dig vel. 14 See / himlene / oc alle Himmelens Himle i oc Jorden / oc alt det som der er i / høre HErren djn Gud til: 15 Dog hafver HErren alleeniste holdit sig til djne Forfældre / ad elske dem / oc hafver udvalt deres Afkom efter dem / ja eder af alle Folck / som paa denne Dag. 16 Derfor omskærer eders Hiertis Forhuud / oc blifver icke længre haardnackede. 17 Thi HErren eders Gud er en Gud ofver alle Guder / oc en HErre ofver alle HErrer / en stoor Gud / mæctig oc forfærdelig / som acter icke Persoone / oc tager ey Gafve: 18 Som skicker Faderløse Børn oc Encker Ræt / oc elsker Fremmede / ad hand gifver dem Brød oc Klæder. 19 Derfor skulle J oc elske Fremmede / thi ad J hafve været Fremmede i Ægypti Land. 20 Du skalt frycte HErren djn Gud / du skalt tiene hannem / Du skalt hænge hart ved hannem / oc svære ved hans Nafn. 21 Hand er djn Lof / oc hand er djn Gud / som hafver giort disse stoore oc forfærdelige Ting mod dig / som djne Øyne hafve seet. 22 Djne Forfædre droge ned i Ægypten ved halffierdesindstive Persooner / men nu hafver HErren djn Gud sat dig som Stierner paa Himmelen i mangfoldighed.

XI. Capitel.
Saa skalt du elske HErren djn Gud / oc vare paa hans Varetæct / oc hans Skick / oc hans ræt / oc hans Bud / alle Dage. 2 Oc J skulle vide i Dag / ad jeg taler icke med eders Børn / som icke vide / oc som icke hafve seet HErrens eders Gud Tuctelse / hans Herlighed / hans veldige Haand oc hans udracte Arm. 3 Oc hans Tegen aoc hans Gierninger / som hand girde iblant Ægypterne / paa Pharao / Kongen i Ægypten / oc paa alt hans Land. 4 Oc hva hand giorde paa Ægypternes Mact / paa deres Heste oc deres Vogne /der hand førde Vandet i det røde Haf ofver dem / der de jagede efter eder / oc HErren ødelagde dem / indtil paa denne Dag. 5 Oc hva hand hafver giort paa eder i Ørcken / indtil J ere komne til denne Sted.
6 Oc hva hand giorde Dathan oc Abriam Eliabs Sønner / som var Rubens Søn / ad Jorden oplood sin Mund / oc opsløg dem / oc deres Huus / oc deres Pauluuner / oc alt det Gods / som de hafde forhverfvet midt iblandt den gandske Jsrael. / Thi ad eders Øyne hafve seet alle HErrens stoore Gierninger / som hand hafver giort. 8 Derfor skulle J holde alle de Bud / som jeg biuder eder i Dag /ad J mue blifve stercke / oc komme ind / oc besidde Landet / hvor hen j drage ad besidde det. 9 Oc ad J mue længe lefve i samme Land / hvilcket HErren soor eders Forfædre / ad gifve dem oc deres Afkom / et Land som flyder med Melck oc Honnig.
10 Thi det Land hvor hen du kommer / ad besidde det / deet er icke som Ægypti Land / hvor fra J ere uddragne / der som du saade djn Sæd / oc maatte selv faa oc vande den / som en Urtehave. 11 Men det samme Land / hvor hen J nu vandre ad besidde det / det er et Land med Bierge oc Dale / af Himmelens Regn skalt du dricke Vand : 12 Et Land som HErren djn Gud gifver act paa / (ja) HErren djn Guds Øyne see stedze der paa / fra Aarsens begyndelse oc indtil Aarsens ende. 13 Oc det skal skee / dersom J nu alvorligen høre til mjne Bud / som jeg biuder eder i Dag / ad J elske HErren eders Gud / oc tiene hennem / af eders gandske Hierte / oc af eders gandske Skiel : 14 Da vil jeg gifve eders Land Regn paa sin rette Tjd / baade aarle oc silde / ad du sancker din Korn / oc djn ny Vjn / oc djn Olie. 15 Oc jeg vil give dit Qveg Græs paa Marcken / oc du skalt æde oc blifve mæt. 16 Tager eder vare / ad eders Hierte icke / maa skee / blifver bedaaret / ad J vige af oc tiene fremmede Guder / oc tilbede dem. 17 Oc ad HErrens Vrede blifver da grum ofver eder / oc lucker Himmelen til / ad der kommer ingen Regn / oc Jorden / ad den gifver icke sin Grøde / oc J da snarligen ødelegges af det gode Land / som HErren hafver gifvit eder. 18 Saa legger nu disse Ord paa eders Hierte / oc paa eders Siele / oc biender dem til et Tegn paa eders Haand / ad du kunde være til Span mellem eders Øyne. 19 Oc lærer eders Børn dem / ad tale der om / naar du sidder i dit Huus / eller gaar paa Veyen / oc naar du legger dig ned / oc naar du staar op: 10 Oc skrif dem paa djne Dørstolper / i dit Huus / oc paa djne Porte. 21 Ad J oc eders Børn maae længe lefve / i det Land som HErren soor eders Forfædre / ad gifve dem / saa længe som Dagene af Himmelen (vare) paa Jorden.
22 Thi om J flitteligen holde alle disse Bud / som jeg bviuder eder / ad giøre der efter / ad elske HErren eders Gud / ad vandre i alle hans Veye / oc ad henge ved hannem: 23 Da skal HErren fordrifve alle disse Folck for eder / ad J skulle besidde større oc sterckere Folck end J ere. 24 Ja hver den Sted / som J sætte eders Fødder paa / den skal høre eder til: Fra Ørcken oc Libanon / fra Floden / den Flod Phrath / oc indtil det yderste Haf skal eders Landemercke være. 25 Der skal ingen Mand kunde staa eder imod: HErren skal lade eders Fryct oc eders Forfærdelse komme ofver hvert Land / hvorst hen j reyse / som hand hafver sagt eder.
26 See / Jeg legger eder i Dag fore / Velsignelser oc Forbandelse : 27 Velsignelse / naar J lyde HErrens eders Guds Bud / som jeg biuder eder i Dag. 28 Men Forbandelsen / om J icke lyde HErrens eders Guds Bud / oc vige af den Vey / som jeg biuder eder i Dag / ad vandre efter fremmede Guder / som J icke kiende. 29 Oc det skal skee / naar HErren djn Gud fører dig i det Land / hvort hen du kommer / ad eye det / Da skalt du gifve Velsignelsen paa det Bierg Erizim / oc Forbandelsen paa det Bierg Ebal / 30 Ere de icke ofver Jordanen / bag Veyen / imod Solens nedgang / i Cananiternes Land / som boe paa Marcken / tvert ofver fra Gilgal / hos More Slette. 31 Thi J gaae ofver Jordanen / ad komme ind ad besidde Landet / som HErren eders Gud gifver eder / oc J skulle beidde det / oc boe i det. 32 Saa tager nu vare paa / ad J giøre efter alle de Skick oc Ræt / som jeg legger eder for i Dag.

XII. Capitel.
DJsse ere de Skick oc rætte / som J skulle holde / ad J giøre der efter / i det Land / som HErren djne Fædres Gud hafver gifvit dig ad besidde det alle Dage / som J lefve paa Jorden. 2 J skulle aldeelis ødelegge alle de Stæder / hvor Hedningene / hvilcke J skulle indtage / hafve tient deres Guder / paa høye Bierge oc paa Høye / oc under alle grønne Træer . 3 Oc J skulle slaa deres Altere ned / oc bryde deres Støtter sønder / oc opbrænde deres Lunde med Jld / oc sønderknuse deres Afguders udskaarne Billeder i stycker / oc ødelegge deres Nafn af samme sted.
4 J skulle icke giøre HErren eders Gud saa: 5 Men paa den sted / som HErren eders Gud udvæler af alle eders Stammer / ad sætte sit Nafn der / ad hand vil boe der / skulle J spørge efter / oc komme djd. 6 Oc djd skulle J føre eders Brændoffer / oc eders andre Offer / oc eders Tjende / oc eders Hænders Opløftelsis Offer / oc eders Løfte / oc eders frjvillige Offer / oc de Førstefødde af eders Fæ oc eders Faar. / Oc der skulle J æde for HErren eders Gud / oc være glade / i alkt det som J med eders Hænder oc eders Huusfolck bære djd / med hvilcket HErren djn Gud hafver velsignet dig. 8 J skulle icke giøre noget saadant / som vi giøre her i Dag / hver som hannem selkf tyckis ræt ad være. 9 Thi ad J ere icke endnu komme til Rolighed / ey heller til den Arf / som HErren djn Gud gifver dig. 10 Men J skulle gaae ofver Jordanen / oc boe i Landet / som HErren eders Gud gifver eder til Arf / hand skal gifve eder Rolighed for alle eders Fiender trint omkring / oc J skulle boe tryggeligen. 11 Oc der skal være den sted / som HErren eders Gud skal udvælde / ad lade sit Nafn boe der / djd skulle J føre alt det som jeg biuder eder / eders Brændoffer / oc eders andre Offre / eders Tjende / oc eders Hænders Opløftelsis Offer / oc alle eders udvalde Løfdte hvilcke J skulle love HErren. 12 Oc J skulle være glade for HErren eders Gud / J oc eders Sønner / oc eders Døttre / oc eders Svenne / oc eders Tienistepiger / oc Levitten / som er inden eders Porte / thi hand hafver ingen Deel eller Arf med eder. 13 Tag dig vare / ad du icke maa skee ofver dit Brændoffer paa nogen af de steder som du seer: 14 Men paa den sted / som HErren udvælder iblnt een af djne Stammer / der skalt du ofre dit Brændoffer / oc der skalt du giøre alt det som jeg biuder dig. 15 Dog maat du slacte oc æde Kød / efter all djn Siels Lyst / efter HErrens djn Guds Velsignelse / som hand hafver gifvit dig inden alle djne Porte hafver gifvit dig inden alle djne Porte : baade den reene oc ureene maa æde det / som en Raa oc som en Hiort. 16 Dog saa ad J æde icke Blodet / paa Jorden skulle J udslaae det som Vand. 17 Du maat icke æde inden djne Porte af Tjenden af dit Korn / af djn ny Vjn / af djn ny Olie / ey heller af det Førstefødde / af dit Fæ eller dit Faar / eller af noget dit Løfte / som du hafver lofvit / eller af dit frjvillige Offer / eller af djn Haands opløftelsis Offer. 18 Men du skalt æde det for HErren djn Gud / som den sted / som HErren djn Datter / oc djn Svend / oc djn Tienistepige / oc Levitten / som er inden djne Porte / oc du skalt være glad for HErren djn Gud / af alt det djne Hænder bære fræm. 19 Tag dig vare / ad du icke / maa skee / forlader Levitten / alle djne Dage i dit Land. 20 Naar HErren djn Gud giør djne Landmercke vjdere / som hand hafver sagt dig / oc du siger: Jeg vil æde Kiød / thi ad djn Siel hafver lyst ad æde Kiød / saa ad Kiød / som djn Siel aldeelis begærer. 21 Men er Steden langt fra dig / som HErren djn Gud hafver udvaldt / ad sætte sit Nafn der / Du slact af dit Fæ eller af djne Faar / som HErren hafver gifvit dig Lige som jeg hafver budit dig / oc ad det inden djne Porte / efter all djn Sielis begiering. 22 Dog lige som mand æder en Raa eller en Hiort / saa maat du æde det / den ureene oc reene maa æde det tilljge. 23 Alleene holt dig fast / ad du icke æder Bloodet / thi Bloodet det er Sielen: Derfor skalt du icke æde Sielen med Kiødet / 24 Du skalt icke æde det / du skalt udøse det paa Jorden som Vand. 25 Du skalt icke æde det / Ad det maa gaa dig vel / oc djne Børn efter dig / naar du hafver giort det / som ræt er for HErren Øyne. 26 Dog naar du vilt helliggiøre noget som dig tilhør / eller giøre noget som dig tilhør / eller giøre noget Løfte / da skal du tage det / oc komme til den sted / som HErren skal udvælde. 27 Oc ofver dit Brændoffer / Kiødet oc Bloodet / paa HErrens djn Guds Altere : Oc bloodet af dit Offer skal udøsis paa HErrens djn Guds Altere / oc du skalt æde Kiødet. 28 See til oc hør alle disse Ord / som jeg biuder dig / ad det maa gaa dig vel / oc djne Børn efter dig ævindeligen / naar du hafver giort det / som got oc ret er for HErren djn Guds Øyne.
29 Naar HErren djn Gud faar ødelagt Hedningene for dig / hvor hen du drager ad indtage dem / oc du eyer dem oc boer i deres Land : 30 Da forvar dig / ad du icke / maa skee / falder i Snaren efter dem / efter de ere ødelagde for dig / oc du icke / maa ske / støtter om deres Guder / oc siger / Ligesom disse Folck tiente deres Guder / saa vil jeg ocsaa giøre. 31 Du skalt icke saa bære dig ad for HErren djn Gud: Thi de giorde deres Gud er alt det som er vederstyggeligt for HErren / som hand hader: Thi ad de hafve end brændt deres Sønner oc deres Døttre op i Jld for deres Guder. 32 J skulle holde alt det jeg biuder eder / ad giøre (der efter:) Du skalt icke legge der til / oc ey tage der fra.

XIII. Capitel.
OM nogen Prophete eller den som drømmer en Drøm / staar op iblant eder / oc gifver dig et Tegn eller noget underligt: 2 Oc det Tegn eller underlige ting kommer / som hand sagde til dig / sigendis : Lader os efterfølge de andre Guder / som du kiende icke / oc tiene dem: 3 Da skalt du icke lyde paa den Prophetis Ord / eller paa Drømmeren som drømdte det: Thi HErren eders Gud frisker eder / ad hand vil forfare / om J elske HErren eders Gud / i eders gandske Hierte / oc i eders gandske Siel. 4 J skulle efterfølge HErren eders Gud oc frycte hannem / oc holde hans Bud / oc høre paa hans Røst / oc tiene hannem / oc henge hart ved hannem. 5 Men den Prophete eller den som drømdte den Drøm / skal dø / fordi / ad hand hafver talt / ad vende eder fra HErren eders Gud / som udførte eder af Ægypti Land / oc forløste dig af Trælles Huus / ad forføre dig af den Vey / som HErren din Gud hafver befalit dig ad vandre paa / Oc du skalt afskille det onde fra dig.
6 Naar djn Broder / djn Moders Søn / eller din Søn / eller din Datter / eller din Hustru i din Arm / eller din Ven / som du elsker som din Siel / råder dig lønligen / oc siger : Lad os gaa oc tiene andre Guder / som du eller dine Forfædre icke kiende / / Af Folckenes Guder som ere omkring eder / hvad heller de ere nær ved dig / eller langt fra dig / fra den eene Jordens ende oc til den anden Jordens ende. 8 Da samtyck icke med hannem oc lyd hannem icke ad / oc dit Øye skal icke spare hannem / oc du skalt icke forbarme dig ofver hannem / oc ey skiule hannem: 9 Men du skalt slaa hannem endeligen ihiel / Din Hand skal være den første paa hannem / til ad døde hannem / oc siden det meenighede Folckis Haand. 10 Oc du skalt steene hannem / oc hand skal døø / thi hand søgte efter ad forføre dig fra HErren din Gud / som førde ig af Ægyupti Land / af Trælles Huus. 11 Paa det ad gandske Jsrael maa det høre oc frycte / oc icke meere tage dig for / ad giøre saadant Ont iblant eder.
12 Oc du hører i nogen af dine Stæder / som HErren din Gud gifver dig ad boo der udi / ad mand siger: 13 Der ere nogle Beltals børn udgangne af dig / oc forførde deres Stads Jndbyggere / oc sagde : Lader os gaae bort oc tiene andre Guder / som J icke tiene til: 14 Da skalt du flitteligen randsage / oc søge / oc spørge der om: Oc om det findis i Sandhed / ad det saa visseligen er / ad den Vederstyggelighed er skeet iblant eder: 15 Da skalt du endelige slaa Borgerne is amme Stad med skarpe Svérd / ja fordærfve den / med alt det som er der inde / oc Qveg der af med skarpe Sverd. 16 Oc du skalt samle alt Rof der af / midt paa dens Gader / oc brænde op med Jld / baade Staden oc alt Rof der af / ja altsammen for HErren din Gud / ad det blifver en Diunge ævindelig / den skal icke opbyggis meere. 17 Oc lad inter af det forbandede henge ved din Haand / ad HErren maa bortvendis fra sin Vredis hastighed / oc gifve dig Barmhiertighed / oc misunde sig ofver dug / oc formeere dig / lige som hand hafver soorit dine Forfædre. 18 Thi du hafver hørt HErrens din Guds Røst / ad holde alle hans Bud / som jeg befaler dig i Dag / ad du giør det som ræt er for HErrens din Guds Øyne.

XIV. Capitel.
J Ere HErrens eders Guds børn J skulle icke saare eder / eller rage eder imedlem eders Øyne for en Død: 2 Thi du est HErren din Gud et helligt Folck / oc HErren hafver udvalde dig / ad du skalt være hannem et Guddoms Folck / fræm for alle Folck som ere paa Jorderige.
3 Du skalt intet vederstyggeligt æde. 4 Disse ere de Diur som J skulle æde / Oxe / Lam af Faarene / oc Kjd af Gedderne / 5 Hiort oc Raa / oc Bøffel / oc Steenbuck / oc Daadiur / oc Urnød / oc Kameel / oc Parder. 6 Oc alt Qveg som hafver Kløfver / oc adskiller tvende Kløfvers kløfve / som tygger Drof iblant Qveg / det skulle J æde. / Men J skulle æde dette af det som tygger Drøf / oc af dem som hafver adskilde Klofver : Cameelen / oc Haren / oc Caninen / thi de tygge Drøf / oc de stille dog icke Kløfven ad / de skulle være eder ureene. 8 Men Svinet / endog ad de adskiller Klofven / dog for det rygger icke Drøf / skal det være eder ureent : J skulle icke æde af dem – Ørnen / oc Høgen / 13 Oc Strandørnen / oc kragen / oc Skaden / oc Glenten / efter sin art. 14 Oc allehonde Rafne efter deres art. 15 Oc Sirudzuglen / oc Natugle / oc Mogen / oc Spurhøgen med sin art / 16 Oc Falcken / oc Hornuglen / oc Viben / oc Rørdrum / 17 Oc Pelicanen / oc Dyken / 18 Oc Storcken / oc Heyren med sin art / oc Urhanen / oc Aftenbacken. 19 Oc alle Fugle som krybe / de skulle være ureen for eder / de skulle icke ædes. 20 Men j skulle æde allehonde reene Fugle. 21 J skulle intet Aadzel æde / men du skalt gifve den Fremmede det som er inden dine Porte / oc hand maa æde det / eller selge dem fremmede det / Thi du est HErren din Gud et helligt Folck: Du skalt icke kaage Kjddet i sin Moders Melck. 22 Du skalt redelig tjende all din Sæd Grøde / som kommer af Marcken hvert Aar. 23 Oc æde det for HErren din Gud / paa den sted som hand udvæler ad hans Nafn skal boo der / Tjende af dit Korn / af din ny Vjn / oc af din ny Olie / oc de Førstefødde af dit Fæ oc dine Faar: Ad du maat lære ad frycte HErren din Gud / alel Dage. 14 Men naar Veyen er dig for lang / ad du kand icke bære saadant der hen / Thi den sted er forlangt fra dig / som HErren din Gud hafver udvaldt / ad sætte sit Nafn der / (naar HErren din Gud hafver velsignet dig/) 25 Saa selg det for Pendinge / oc tag Pendinge i din Haand / oc gack til den sted / som HErren din Gud hafver udvaldt: 26 Oc kiøb igien for samme Pendinge / hvad dun Siel hafver lyst til / af Fæ / oc af Faar / af Vjn / oc af anden sterck Drick / eller af alt det som din Siel begærer / oc ad der for HErren din Guds Ansict / oc vær glad / du oc dit Huus.
27 Men Levitten som er inden dine Porte / hannem skalt du icke forlade / Thi hand hafver ingen Deel eller Arf med dig. 28 Sidst hvert tredie Aar / skalt du forstille all Tjenden af din Jndkomme i samme Aar / oc den skalt du ligge inden dine Porte. 19 Saa skalt Levitten komme / thi hand hafver ingen Deel eller Arf med dig / oc den Fremmede / oc den Faderløse / oc Encken / som ere inden dine Port e/ oc de skulle æde oc mættes / ad HErren din Gud skal velsigne dig / i alle dine Hænders Gierninger / som du skalt giøre.

XV. Capitel
NAar siun Aar ere ude / skalt du holde Efterladelse / 2 Oc denne er Efterldelsens handel / Ad hver den som hafver laant noget ud af sin Haand / skal efterlade det / Hvo som hafver laant sin Næste / skal icke trænge sin Næste / eller sin Broder / Thi mand hafver kaldit det Efterladelse for HErren. 3 Den Fremmede maa du trænge / men der som du hafver hos din Broder / skal din Haand efterlade. 4 Alleeniste / ad der skal icke være en Tiggere iblant eder / thi HErren skal meget velsigne dig i det Land / som HErren din Gud gifver dig til Arf / ad eye det. 5 Dersom du dog jo lyder paa HErren din Guds Røst / ad holde oc giøre alle disse Bud / som jeg biuder dig i Dag. Thi HErren din Gud hafver velsignit dig / som hand hafver talit till dig / 6 Oc du skalt laane mange Folck / men du skalt icke tage til laans / oc du skalt regiere ofver mange Folck / men de skulle icke regere ofver dig.
7 Om der vorder en Fattig iblant eder / af een af dine Brødre / i nogen af dine Stæder i dit Land / som HErren din Gud gifver dig / Da skalt du icke forhærde dit Hierte / oc ey lucke din Haand for din Fattige Broder : 8 Men du skalt jo lade din Haand op for hannem / oc jo laane hannem / efter som hand hafver behof / det hannem fattis. 9 Tag dig vare / ad der icke / maa skee / er Beltals handel i dit hierte / ad du skalt sige / det sivende Forladelsens Aar er nær / oc du skalt skee ude paa din fattige Broder / oc icke gifve hannem / Da skal hand raade ofver dig til HErren / oc det skal blifve dig til synd. 10 Du skalt jo gifve hannem / oc lade dit Hierte icke fortryde / ad du gifver hannem : Thi HErren din Gud skal der imod velsigne dig / i alle dine Gierninger / oc i alt det som du tager dig for. 11 For der skal vel icke fattis Fattige i Landet : Thi biuder jeg dig / oc siger: Ad du skalt jo o9plade din Haand for din Broder / oc for den / som trænger hos dig / oc for din Fattig i dit Land.
12 Om din Broder / en Hebræer eller en Ebræerinde / selger sig til dig / da skal den tiene dig i sex Aar / oc paa det sivende Aar skalt du lade hannem frj fra dig. 13 Oc naar du lader hannem frj fra dig / da skalt du icke lade hannem tomhændet: 14 Du skalt hannem rjgelig begafve af dine Faar / oc af dn Lade / oc af din Vjnperse / med hvilcket HErren din Gud velsigner dig / skalt du gifve hannem. 15 Oc du skalt komme ihu / ad du varst en Træl i Ægypti Land / oc ad HErren din Gud frelste dig / derfor biuder jeg dig dette i Dag. 16 Oc det skal skee / om hand siger til dig / Jeg vil icke gaa ud fra dig / thi hand hafver dig oc dit Huus kier / (for hannem lider vel hos dig/) 17 Da tag Sylen / oc stick i hans Øre oc i Dørren / oc hand skal blifve dig en ævig Svend: Oc saaledis skalt du oc giøre ved din Tienistepige. 18 Oc lad det icke være dig for svaart / naar du lader hannem frj fra dig: Thi det er en Daglønners dobbelt Løn / hand hafver tient dig sex Aar : Oc HErren djn Gud skal velsigne dig i alt det du skalt giøre.
19 Alt det Førstefødde som skal fødis af dit Fæ / oc af dine Faar / som er en han / skalt du hellige for HErren din Gud / Du skalt icke arbeyde med dit Fæis Førstefødde / oc icke klippe dine Faars Førstefødde: 20 Men du skalt æde det Aarligen for HErren din Gud / paa den sted som HErren skal udvæle / du oc dit Huus. 21 Men er der nogen lyde paa / (saa ad det er) lamt eller blind / hvad som heldst ond lyde det er / Da skalt du icke ofre det for HErren din Gud: 22 Jnden dine Porte skalt du æde det / (hvad heller du est ureen eller reen) lige som en Raa / oc lige som en Hiort: 23 Dog skalt du icke æde Bloodet der af / du skalt udøse det paa Jorden som Vand.

XVI. Capitel.
TAg vare paa den første Aaris Maaned / Ad du holder Paaske for HErren din Gud / Thi i den første Aaris Maaned udførde HErren din Gud dig af Ægyupten / om Natten, 2 Oc du skalt slacte Paaske for HErren djn Gud / Faar oc Fæ / paa den sted som HErren skal udvæle / ad lade sit Nafn boe der. 3 Du skalt icke æde suret der hos / Siu Dage skalt du æde usured der hos / tvangs Brød / Thi med hast drogst du ud af Ægypti Land / ad du skalt tæncke paa den Dage som du uddrogst af Ægypti Land / alle dine Lifs Dag. 4 Oc der skal intet siuret feis af dig / inden alle dine Landemercke / i siu Dage : Oc der skal intet af Kiødet / som slactis om Aftenen paa den første Dag / blifve ofver til om Morgenen. 5 Du kand icke slacte Paasken inden nogen af dine Porte / som HErren djn Gud gifver dig. 6 Men paa den sted som HErren djn Gud skal udvæle / ad sætte dit Nafn / der skalt du slacte Paasken / om Aftenen mod Solen gaar ned / paa den bestemte Tjd som du drogst ud af Ægypten! / Oc du skalt kaage oc æde det paa den sted / som HErren djn Gud skalt utvæle / oc der efter vende dig om Morgnen / oc gaa hiem til djn Bolig. 8 Sex Dage skalt du æde usured / Men paa den sivende Dag er Forbud for HErren djn Gud / da skalt du intet Arbeid giøre. 9 Du skalt tælle dig siu Uger / fra mand begynder med Segelen i Kornet skalt du begynde ad tælle siu Uger. 10 Oc du skalt holde Ugernes Høytid for HErren djn Gud / djn Haands frjvillig Gafve som du skalt gifve / efter som HErren djn Gud skal velsigne dig. 11 Oc var glad for HErren djn Gud / du oc djn Søn / oc djn Datter / oc djn Svend / oc djn Tienistepige / oc Leviten som er inden dine Porte / oc den Fremmede /oc Faderløse / oc Encken / som er hos dig / paaa den sted som HErren djn Gud skal udvæle / ad lade sit Nafn boo der. 12 Oc du skalt komme ihu / ad du hafver oc værit en Træl i Ægypten / ad du holder oc giør disse Skicke. 13 Du skalt holde Tabernackelens Høytjd siu Dage / naar du hafver samlit af din Lade oc af djn Vjnperse. 14 Oc du skalt være glad i din Høytjd / du oc din Søn / oc din Daatter / oc din Svend / oc din Tienistepige / oc Leviten / oc den Fremmede / oc den Faderløse / oc Encken / som er inden dine Porte. 15 Siu Dage skalt du holde Høytjd for HErren din Gud / pa den sted som HErren skal udvæle : Naar HErren din Gud skal velsigne dig i alt din Jndkomme / oc i alle dine Hænders Gierninger : Derfor skalt du være glad. 16 Tre gange om Aaaret skalt alt dit Mandkiøn lade sig see for HErren djn Gud / paa den sted / som HErren skal udvæle : Paa de usurede Brøds høytjd / oc paa Ugernes høytjd : Oc der skal ingen sets tomhænded for HErren: 27 Hver efter sin Haands Gafve / efter den Velsignelse / som HErren din Gud hafver gifvit dig.
18 DU skalt sætte dig Dommere oc Fogeder i alle dine Porte / som HErren din Gud gifver dig / for dine Stammer / oc de skulle dømme Folcket med retfærdig Dom. 19 Du skalt icke bøye Rætten / Du skalt oc icke ansee nogens Persoon / icke heller tage Gafve : Thi Gafven forblinder de Vjse Øyne / oc forvender de Retfærdiges Ord. 20 Ræt Ræt skalt du efterfølge / ad du maa lefve / oc besidde det Land / som HErren din Gud gifver dig. 21 Du skalt icke plante dig en Lund / af nogen slags Træ / hos HErren din Guds Altere / som du skalt giøre dig. 22 Du skalt oc icke opreise dig nogen Støtte / hvilcken HErren din Gud hader.

XCII. Capitel.
DU skat icke ofre HErren djn Gud Oxe eller Lam / som er Lyde paa / (eller) nogen ond Ting : Thi det er HErren djn Gud en Vederstyggelighed. 2 Naar der findis bland dig / inden for nogen af dine Porte som HErren djn Gud gifver dig / mand eller Qvinde / som giør ilde for HErrens din Guds Øyne / ad ofvertræde hans Pact: 3 Oc gaar den oc tiener fremmede Guder / oc tilbeder dem / inten Sool eller Maane / eller noget af den himmelske Hær / som jeg icke hafver budit: 4 Oc det bliver sagt til dig / oc du hører det: Da skalt du det vel udspørge: Oc see / er det fanden / er det vist / ad saadan Vederstyggelkighed er skeet i Jsrael : 5 Da skalt du udføre den Mand eller Qvinde (siger jeg/) oc du skalt stene dem ihiel / oc de skulle døe. 6 Efter to eller tre Vidners liudelse skal den dødis som er skyldig ad dø / men der skal ingen dødis efter eens Vidnis liudelse. / Deres Haand som hafve vidnet / skal være først paa hannem / ad slaa hannem ihiel / oc siden alt Folckets hand / saa skalt du afskaffe det Onde fra dig.
8 Om nogen Sag er dig for underlig ad dømme paa / imedlem Blood oc Blood / imedlem Sag oc Sag / oc imellem Skabe oc Skabe / i hvad trætactige Sager som ere inden dine Porte: Da skalt du giøre dig rede / oc gaa ey til den sted / som HErren din Gud skal udvæle: 9 Oc komme til Præsten / Levitterne / oc til den Dommer / som blifver i de Dage / oc spørge dig for / saa skulle sige dig Dommen af. 10 oc du skalt giøre efter det ords liudelse som de skulle sige dig for / af den sted / som HErren skal udvæle / oc du skalt tage vare paa / ad du giør efter alt det som de skulle lære dig. 11 Efter Lovens liudelse som de skulle lære dig / oc efter den Dom som de skulle sige dig / skalt du giøre / Du skalt icke vige fra det ord som de skulle sige dig / til høyre eller til venstre Sjde. 12 Oc om nogen Mand handler redoligen / ad hand icke vil lyde Præsten / som slaar ad tiene der for HErren din Gud eller Dommeren / da skal den Mand døø / oc du skalt afskaffe det Onde af Jsrael: 13 Ad det meenighede Folck kand det høre / oc frycte / oc icke meere handle troligen.
14 Naar du kommer i det Land som HErren din Gud gifver dig / oc besidder det / oc boer der / oc siger: Jeg vil sætte en Konge ofver mig / lige som alle Folck der ere omkring mig: 15 Da skalt du jo sætte den til Konge ofver dig / som HErren din Gud skal udvæle : Du skalt sætte een af dine Brødre til Konge ofver dig / du kand icke sætte en fremmed Mand efter dig / som icke er djn Broder 16 Alleeniste ad hand skal icke holde mang Heste / oc icke komme Folcket til ad fare til Ægypten igien / ad hente mange Heste / efterdi ad HErren hafver sagt eder / ad J skulle icke der efter drage tilbage igien ad denne Vey. 17 Hand skal icke heller tage mange Hustruer / ad hans bierte skal icke vende sig : hand skal icke heller samle sig formeget Sølf oc Gud. 18 Oc det skal skee / naar hand sidder paa sit Kongerigis Stool / Da skal hand lade strifve sig denne Lovs Copj i en Bog / af (den som er ) for Præsterne / Leviterne. 19 Oc den skal være hos hannem / oc hand skal læse i den / alle sine Ljfvis dage / paa det ad hand kand lerre ad frycte HErren sin Gud / ad holde alle Ordene af denne Lov oc disse Skicke / ad giøre der efter. 20 Ad hans Hierte skal icke ophøyis ofver sine Brødre / ey heller vige fra Budene / til høyre eller venstre side / ad hand maa forlænge sine Dage i sit Kongerige / hand oc hans Børn i Jsrael.

XVIII. Capitel.
Præsterne / Levitterne / ja den gandske Levi Stamme / skal icke hafve Deel eller Arf med Jsrael: De skulle æde HErrens Jldofre oc hans Arfvedeel. 2 Derfor skal hand icke hafve nogen Arf iblant sine Brødre / HErren hvad er hans Arf / eller som hand hafver sagt hannem. 3 Men der skal være Præstens rættighed af Folcket / af dem som ofre Offer / enten Oxe eller Lam / ad mand skal gifve Præsten / Bouen oc baade Kiæbbene oc Kallunet. 4Det første af dit Korn / djn ny Vjn / oc din Olie / oc den første Uld du klipper af dine Faar / skalt du gifve hannem. 5 Thi HErren din Gud hafver udvalt hannem af alle dine Stammer / ad staa oc tiene i HErrens nafn / hannem oc hans Sønner alle dage. 6 Oc naar en Levite kommer af nogen dine Porte / af alle Jsrael / der som hand vandrer / oc kommer efter all sin Siels begæring / til den sted / hvilcken HErren skal udvæle. / Da skal hand giøre Tieniste i HErrens sin Guds nafn ligesom alle hans brødre Levitterne / som slaae der for HErrens Ansict. 8 De skulle æde lige Deel / foruden det som hand hafver af sine Forældres sold Gods.
9 Naar du kommer til det Land / hvilcket HErren djn Gud gifver dig / Da skalt du icke lerre / ad giøre efter disse Folckes Vederstyggeligheder. 10 Der skal icke siundis hos dig / den som lader sin Søn eller sin Daatter gaa igiennem Jlden / eller en Spaamand / en Dagvælere / eller nogen som acter paa Fugleskrig / eller Troldkarl / 11 Eller Manere / eller nogen Sandsigere / eller Tegns udleggere / eller nogen som giør Spørgsmaal til de Døde. 12 Thi hver som saadant giør / er en Vederstyggelighed for HErren / oc for saadanne Vederstyggeligheders skyld fordrifver HErren din Gud dem bort for dig. 13 Du skalt vorde fuldkommen; For HErren din Gud. 14 Thi disse Folck / som du skalt uddrifve / de lyde Dagvælere oc Spaamænd / ad men du icke saa hafver HErren din Gud gifvit dig.
15 En Prophete af dig / af dine Brødre / lige som mig / skal HErren djn Gud opvæcke dig / hannem skulle J høre. 16 Efter alle de Ting du badst af HErren din Gud i Horeb / paa Forsamlingens Dag / oc sagde : Jeg kand icke længer hørre HErrens min Guds Røst / oc icke meere see den storre Jld / ad jeg skal icke døø. 17 Da sagde HErrens til mig / De hafve vel talet. 18 Jeg vil opvæcke dem en Prophete af deres brødre / ljge som du est / oc jeg vil legge mine Ord i hans Mund / oc hand skal sige dem alt det som jeg vil befale hannem. 19 Oc vorder der nogen som icke vil høre paa mine Ord / som hand skal tale i mit Nafn / da skal jeg udkræfve det af hannem.
20 Men den Prophete som handler hofferdelkig / det hand taler i mit Nafn / det som jeg hafver icke befalit hannem ad talt / elkler den som taler i fremmede Guders nafn / den Prophete skal døø. 21 Oc du siger i dit Hierte / Hvorledis kunde vi kiende det Ord som HErren icke hafver talit? 22 Naar Prohpeten taler i HErrens Nafn / oc der blifver intet af / oc det skeer icke / Det er det Ord / som HErren icke talde / (Men) den Prophete hafver det talit af Hofferdighed / Du skalt icke frycte for hannem.

XIX. Capitel.
NAar HErren din Gud hafver udryddit Hedningene / hved Land HErren din Gud gifver dig / ad du indtager dem / oc boer i deres Stæder oc deres Huus: 2 Da skalt du afskille dig tre Stæder i dit Land / hvilcket HErren djn Gud gifver dig / ad besidde det. 3 Du skalt giøre dig Vey (til dem) oc du skalt deele i tre Deele det Lands Landemercke / som HErren djn Gud gifver dig til Arf / oc det skal skee / ad høre Manddrabere kand fly der hen. 4 Oc denne skal være den Manddraberes Sag som maa fly der hen / oc blifve ved Ljfvet: Den som slaar sin Næste ihiel / uforvarendis / oc hand hafde icke had til hannem tilforn: 5 Oc den som gaar med sin Næste udi Skoven / ad hugge Træ / oc hand recker Haanden ud med Øxen / ad hugge Træet / oc Jernet falder af Skaftet / oc rammer paa hans Næfte / ad hand døør: Hand skal fly til een af disse Stæder / ad hand maa blifve ved Ljfvet: 6 Paa det ad Bloodhefneren skal icke / maa skee / forfølge Manddraberen / men hans hierte er saa optændt / oc gribe hannem / naar Veyen er langt fra / oc slaa hannem ihiel / enddog hand var icke skyldig ad døø / thi hand hafde icke had til hannem før. / Derfor biuder jeg dig / sigendis / du skalt afstille dig tre Stæder. 8 Oc der som HErren djn Gud giør dine Landemercke vjdere / som hand hafver sorrit dine Forfædre / oc gifver dig alt det Land / som hand skagde ad ville gifve dine Forfædre / 9 (Om du ellers holder alle disse Bud / ad giøre der efter / som jeg befaler dig i dag / ad elske HErren djn Gud / oc ad vandre i hans vey / elle Dage ) Da skalt du end legge tre Stæder til disse tre: 10 Ad der skal icke utflyetis uskyldige Blood i dit Land / som HErren djn Gud gifver dig til Arf / ad du skulle blifve bloodskyldig. 11 Men hafver nogen had til sin Næste / oc lurer efter hannem / oc ofverfalder hannem / oc slaar hannem ad hand døøer / oc flyer saa hen til een af disse Stæder: 12 Da skulle de Ældste af hans Stad sende hen / oc lade hannem hente der fra / oc antvorde hannem i Blodhefnerens haand / oc haand skal døø. 13 Dine Øyne skulle icke skone hannem / oc du skalt tage det uskyldige Boood af Jsrael / ad det maa gaa dig vel. 14 Du skalt icke forflytte djn Næstis Marckeskell / som de forrige sætte til stell i djn Arfvedeel / som du faar til Arf i det Land / som HErren djn Gud gifver dig ad eye det. 15 Det skal icke eet Vidne elleene gaa fræm ad vidne imod nogen / for nogen Misgierning eller for nogen synd / i hvad honde Synd nogen hafver syndit / eller to Vidneisbyrd liudelse eller efter tre Vidnesbyrds liudelse skal en Sag bekræftis. 16 Om noget falske Vjdne gaar fræm imod nogen/ ad sige hannem noget Fald ofver: 17 Da skulle de to Mænd / som hafve trætte / staae for HErrens Ansict / som skulle være i de Dage. 18 Oc Dommere skulle flitteligen randsage der om / oc see / Er det Vidne et falskt Vidne (som) hafver sagt Løgn paa sin Broder: 19 Da skulle j giøre ved hannem / som hand hafde actit ad giøre imod sin Broder / ad du skiller det onde fra dig: 20 Ad de andse maa høre det / oc frycte / oc icke meere fare fræm / ad giøre efter det onde iblant eder : 21 Oc dit Øye skal icke spare (hannem:) Ljf for Ljf / Øye for Øye / Tand for Tand/ Haand for Haand / Food for Food.

XX. Capitel
NAar du drager ud til Krjg imod dine Fiender / oc du seer Heste oc Vogne / ja Folck / fleere end du / Da skalt du icke frycte for dem: Thi HERren djn Gud er med dig / som opførte dig af Ægypti Land. 2 Oc det skal skee / naar J komme nu nær hen til Strjden / da skal Præsten gaa fræm / oc tale til Folcket / 3 Oc sige til dem: Hør Jsrael / J gaae fræm i dag til strjd imod eders Fiender / eders hierter skulle icke mistrøstis / frycter intet / oc forfærdis icke / oc gruer intet for dem: 4 Thi HErren eders Gud gaar med eder / ad strjde med eder imod eders Fiender / ad frelse eder., 5 Men Høfvizmændene skulle tale til Folcket / oc sige : Hvo er den Mand som hafver bygd et nyt Huus / oc hafver icke viet det? Den gaa sig hen oc vende til sit Huus / ad hand skal icke / maa skee / døø i Krjgen / oc en anden Mand skal vie det. 6 Oc hvo er en Mand / som hafver plantit en Vjngaard / oc hafver icke endnu giort den almindelig / Den gaa sig hen oc vende til sit huus / ad hand icke / maa ske / skal døø i Krjgen / oc en anden Mand skal giøre den almindelig. / Oc hvo er den Mand / som hafver trolofvit en Hustru / oc hafver icke tagit hende / Den gaa sig hen oc vende til sit huus / ad hand icke maa skee / skal døø i Krjgen / oc en anden Mand skal tage hende. 8 Oc Fogederne skulle ydermeere tale til folcket / oc sige / Hvilcken Mand der er ræd oc blødhiertig / den gaa sig hen oc vende til sit hus / ad hand skal icke giøre sine Brødres hierter rædde / som Hans hierte er. 9 Oc naar Fogederne hafve fuldkommet ad tale til Folcket / da skulle de skicke de Øfverste for Hæren fræmmerste for Folcket.
10 Naar du drager fræm til en Stad ad strjde imod den / da skalt du tilbiude den Fred. 11 Oc det skal skee / om den da svarer dig fredsommelig / oc lader op for dig / Da skal alt det Folck som findis i den / være dig Skat skyldig oc tiene dig. 12 Men vil den icke giøre Fred med dig / men strjder imod dig / Da beleg den: 13 Oc HErren djn Gud skal gifve den i djn Haand / oc du skalt slaa alt Mandkiøn der udi med skarpe Sverd. 14 Alleene Qvinderne / oc Børn oc Qveg / oc alt det som der er i Staden / ja alt Rofvet der af / skalt du beholde dig til Bytte / oc du skalt æde dine Fienders rof / som HErren djn Gud hafver gifvit dig. 15 Saa skalt du giøre med alle Stæder / som ere saare langt fra dig / som icke ere af disse Hedningers Stæder. 16 Alleeniste af disse Folckes Stæder / som HErren djn Gud gifver dig til Arf / skalt du intet lade lefve som drager Aande. 17 Thi du skalt slet øde dem / (som ere) de Hethiter / oc Emoriter / de Cananiter / oc de Phresiter / de Heviter oc de Jebusiter / som HErren djn Gud hafver budit dig: 18 Ad de skulle icke lre eder at giøre efter alle deres vederstyggeligheder / som de hafve giort for deres Guder / oc J skulle synde imod HErren eders Gud. 19 Naar du maat ligge længe for nogen Stad / ad strjde mod den ad indtage den / Da skalt du icke fordærve dens Træer / ad du icke afhugger dem med Øxe / thi du skalt æde deraf / oc icke afhugge dem /(Thi et Træ paa Marcken (er) Mennisket til Spjse) ad de skulle komme for dig til et Bulverck. 20 Men det træ alleene / som du kand vide / ad det er icke Træ til søjfe / det skalt du fordærfve oc afhugge / ad du kand bygge Bulverck imod Staden / som strjder imod dig / indtil du faar mact ofver den.

XXI. Capitel
NAar der blifver funden nogen som er ihielslagen / i Landet / som HErren djn Gud gifver dig ad eye det / som ligger paa Marcken / oc mand veed icke / hvo hannem hafver slagit. 2 Da skulle dine Ældste oc dine Dommere udgaae / oc maale til de Stæder som ere runt omkring den slagne. 3 Oc det skal skee / ad de Ældste af den Stad som er næst ved den slagne / skulle tage en Qvige / som mand hafver icke arbeydit med / som hafver icke dragit med Aag. 4 Oc skulle de Ældste af samme Stad lede Qvien ned til en skarp Dal / som icke kand arbeydis eller saais udi / oc der i Dalen skulle de hugge halsen af Qvjen. 5 Saa skulle Præsterne / Levi Sønner / gaae til /(thi HErren djn Gud hafver udvaldt dem ad tiene sig / oc ad velsigne i HErrens Nafn / oc all Sag oc all Skade skal være efter deres Ord /) 6 Oc alle de Ældste af samme Stad / som ere næst ved den Jhielslagne / de skulle toe deres Hænder ofver Qvjen / som Halsen er afhuggen i Dalen. / Oc de skulle svare oc sige : Vore Hænder hafve icke udstyrt dette Blood / oc vore Øyne hafve icke see (det.) 8 Vær dit Folck Jsrael naadig / som du HErren hafver forløst / oc leg icke dette uskyldige Blood paa dit Folck Jsrael: Saa blifver Bloodet forljgt for dem. 9 Oc du skalt tage det uskyldige Blood fra dig / thi du skalt giøre det som ræt er for HErrens Øyne.
10 Naar du drager i Krjgen imod dine Fiender / oc HErren din Gud gifver dennem i din Haand / ad du fører dennem fangne bort. 11 Oc seer du da en deylig Qvinde iblant Fangerne / oc du faar villie til hende / ad du vilt tage hende til Hustru: 12 Da føør hende ind i dit Huus / oc hun skal lade rage sit Hofvet / oc lade sine Negle voxe: 13 Oc føre sin Fængsels Klæder af sig / oc hun skal blifve i dit Huus / oc begræde sin Fader oc sin Moder een Maaneds tjd: Oc siden maat du gaa til hende / oc blifve hendis Mand / oc hun skal blifve dig til Hustru. 14 Men det skal skee / om du hafver icke villie til hende / Da skalt du lade hende fare / hvort hende lyster / oc jo icke selge hende for Pendinge / eller lee hende ud / thi du hafver beliggit hende.
15 Om nogen Mand hafver to Hustruer / een som hand elsker / oc een som hand hader /oc de den Førstefødde Søn er hendios som hand hader: 16 Oc den tjd kommer / ad hand skal lade sine Børn arfve det hand hafver / Da kand hand icke giøre hendis Søn / som han hafver kier / til den Førstefødde / for hendis Førstefødde søns Ansict som hand hader. 17 Men hand skal kiende hendis Søn / som hand hader / for den Førstefødde / ad gifve hennem dobbelt / af alt det der siundis hos hannem: Thi hand er hans første Kraft / hannem hør Førstefødsels Ræt til.
18 Om nogen Mand hafver en eegenvillig oc ulydig Søn / den som icke lyder sin Faders Røst oc sin Moders Røst /oc de ræfse hannem / oc hand vil icke lyde dem ad. 19 Da skal hans Fader oc hans Moder tage fat paa hannem / oc udlede hannem til de Ældste i hans Støad / oc til Porten i hians Stad: 20 Oc sige til de Ældste i hans Stad / denne vor Søn er eegenvillig oc ulydig / had vil icke lyde vor Røst / en Slemmere oc Dranckere. 21 Saa skal den meenige Mand i hans Stad / steene hennem / oc hand skal døø / oc du skalt borttage det onde fra dig / ad all Jsrael maa det høre oc frycte sig.
22 Oc naaar nogen Mand hafver giort en Synd / ad han er skyldig ad døø / oc aflifvis / oc du henger hannem paa et Træ. 23 Da skal hans Legeme icke blifve om Natten paa Træet / men du skalt jo begrafve hannem paa samme Dag: Thi hand er en Guds Forbandelse / som blifver hengt: Oc du skalt icke besmitte dit Land / som HErren djn Gud gifvre dig til Arf.

XXII. Capitel.
DU skalt icke see din Broders Oxe eller hans smaa Qveg fare vild / oc vende dig der fra / Du skalt jo lede dem igien til djn Broder. 2 Men er din Broder icke nær hos dig / oc du kiender hannem icke / Da skalt du tage det i dit Huus / oc det skal være hos dig / indtil din Broder spør der efter / oc du skalt faa hannem det igien. 3 Oc saa skalt du giøre med hans Asen / oc saa skalt du giøre med hans Klæder / oc saa skalt du giøre med alt det / som din Broder hafver mist / det som blifver borte for hannem oc du finder det / du maat icke undslaa dig. 4 Du skalt icke see din Broders Asen / eller hans Oxe / være faldne paa Veyen / oc undslaa dig fra dem / du skalt jo hielpe dem op med hannem.
5 Der skal intet Mandstøy komme paa en Qvinde / oc en Mand skal icke føre sig i Qvindeklæder: Thi hver den som giør det / er en Vederstyggelihged for HErren din Gud.
6 Nåår du finder en Fugle rede for dig paa Veyen / enten i noget Træ eller paa Jorden / oc der ere Unger eller Æg / oc Moderen ligger paa Ungerne eller paa Æggene / da skalt du icke tage Moderen med Ungerne: / Men du skalt jo lade Moderen fare / oc tage Ungerne til dig / ad det maa gaa dig vel / oc du maat længe lefve.
8 Naar du bygger et nyt Huus / da giør et Ræck der om paa dit Tag / ad du ligger icke Bloodskyld paa dit Huus / om nogen falder der af.
9 Du skalt icke saae djn Vjngaard med to slags Sæd / ad din Sæds Fyolde som du monne saa / oc Vjngaardens (egn) Jndkomme / skal icke / maa skee / vanhelligis. 10 Du skalt icke pløye med en Oxe oc en Asen tilljge. 11 Du skalt icke føre dig i Klæder som ere giorde af uldet oc linnet tilljge. 12 Du skalt giøre dig Snorer paa de fire sliger af djn Kaabe / som du skiuler dig med.
13 Naar en Mand tager en Hustru oc gaar ind til hende / oc faar had til hende: 14 Oc ligger hende Sager til / oc udfører et ont Rycte om hende / oc siger: Denne Qvinde tog jeg / oc holt mig til hende / oc fant icke Jomfrudom hos hende: 15 Da skal Pigens Fader oc hendis Moder / tage oc udføre Pigens Jomfruelige Tegn / for de Ældste i Staden til Porten. 16 Oc Pigens Fader skal sige til de Ældste: Jeg gaf denne Mand mjn Daatter til Hustru / oc hand hafver faait had til hende: 17 Oc see / hand ligger hende Sager til / oc siger: Jeg hafver icke fundit djn Datters Jomfrudom: Oc disse ere mjn Daatters Jomfruelige Tegn: Saa skulle de udbrede det Klæde for de Ældste af Staden. 18 Oc de Ældste af den Stad skulle tage den Mand / oc ræfse hannem: 19 Oc straffe hannem paa hundrede Sølfpendinge / oc gifve Pigens Fader / for hand hafver udført ont Rycte om en Jomfru i Jsrael : Saa skal hand hafve hende til sin Hustru / hand maa icke forlade hende i alle sine Dage. 20 Men er det sanden som sigis / ad Pigen blef icke befunden ad vare Jomfru: 21 Da skulle de lede Pigen ud til Dørren af hendis Faders huus / oc Folcket af hendis Stad skulle steene hende / oc hun skal døø / fordi hun giorde en daarlighed i Jsrael / ad bedrifve hoor i hendis Faders huus: Oc du skalt borttage det onde fra dig.
22 Om nogen Mand befindis / ad hand ligger hos en Qvinde / som er gift med sin Mand / da skulle de ocsaa baade døe / Manden som laa hos Qvinden / oc Qvinden / Oc du skalt borttage det onde af Jsrael.
23 Om en Pige som er en Jomfru / er trolofvit med en Mand / oc en Mand finder hende i Staden / oc ligger hos hende: 24 Da skulle J udføre dem baade til hendis Stads porte / oc steene dem / oc de skulle døe / Pigen for den Sags skyld / ad hunicke raabte i Staden : Oc Manden for den Sags skyld / ad hand kræncked sin Næstis hustru : Oc du skalt borttage det onde fra dig . 25 Men finder nogen Mand en trolofvit Pige fra Marcken / oc hand griber fat paa hende oc ligger hos hende / Da skal Manden / som laa hos hende / alleene dø: 26 Men Pigen skalt du intet giøre / Pigen giorde icke synd / som er død værd : Thi lige som nogen Mand vilde opsætte sig imod sin Næste / oc slog hannem ihiel / saa er oc dette. 27 Thi hand fant hende paa Marcken / den trolofvede Pige raabte oc der var ingen som frelste hende.
28 Naar nogen finder en Pige som er en Jomfru / som icke er trolofvit / oc tager sat paa hende oc ligger hos hende / oc de blifve befundne der med : 29 Da skal den Mand som laa hos hende / gifve Pigens Fader halftredisindstive Sølfpendinge / oc hafve hende til Hustru / fordi / ad hand krænckede hende : Hand maa icke forlade hende alle sine Dage. 30 Jngen Mand skal tage sin Faders Hustru / oc ey opslaa sin Faders slige.

XXIII. Capitel.
DEr skal ingen Brøst eller Skaaren komme ind i HErrens Meenighed. 2 Der skal oc intet HooreBarn komme ind i HErrens Meenighed / icke end i det tiende Led / hand skal icke komme i HErrens Meenighed. 3 Ammonitter oc Moabiter skulde icke komme ind i HErrens Meenighed / end i det tiende Led / de skulle icke komme i HErrens Meenighed ævindelig. 4 Fordi / ad de vilde icke møde eder med Brød oc med Vand paa Veyen / der J foore ud ad Ægypten / oc fordi / ad de leyede Bileam Beors Søn / af Pethor i Mesophothania / imod dig / ad forbande dig. 5 Men HErren djn Gud vilde icke høre Bileam / oc HErren djn Gud vende dig Forbandelsen om til Velsignelse / Thi / HErren djn Gud hafde dig kier. 6 Du skalt icke søge deres Lycke eller deres Gode / alle dine Dage ævindeligen.
7 Du skalt icke hafve vederstyggelighed til en Edomit / Thi hand er djn Broder : Du skalt icke hafve vederstyggelighed til en Ægypter / Thi du hafver værit udlændig i hans Land : 8 De Børn som de aulede i det redie Led / skulle komme i HErrens Meenighed.
9 Naar du gaar ud af Leyren / 8imod dine Fiender / Da tag dig vare for all ond handel. 10 Er der nogen iblant eder / som icke er reen / for det som hannem kunde hende om Natten / hand skal gaa hen uden for Leyren / hand skal icke komme ind igien i Leyren / 11 Oc naar det er mod Aften / skal hand too sig i Vand / oc naar Solen gaar ned / skal hand gaa i Leyren. 12 Du skalt hafve en Sted uden for Leyren / oc du skalt gaa djd ud / ad giøre dit behof. 13 Oc du skalt hafve en liden Spaade / foruden dine Vaaben / oc naar du vilt sætte dig der ude / da skalt du grafve der med / oc vende dig om oc skiule det som er gaait fra dig. 14 Thi HErren djn Gud gaar iblant dine Leyre / ad udfrj dig / oc gifve dine Fiender for dig: Oc din Leyr skal være hellig / ad hand skal icke see noget skammelig hos dig / oc vende sig fra dig. 15 Du skalt icke antvorde en Svend i sin HErris hænder / som flyde fra sin herre til dig. 16 Hand skal blifve hos dig paa den Sted / som hand udvæler sig til gode i een af dine Poste / du skalt icke giøre hannem vold.
17 Der skal ingen Skøge være af Jsraels Døttre / oc ingen skændet Skalck af Jsraels Sønner. 18 Du skalt icke indføre nogen Skøgeløn eler Hunde være i HErrens djn Guds Huus / for noget Løfte : Thi de ere HErren djn Gud ocsaa baade en vederstyggelighed.
19 Du skalt icke tage Aager af djn Broder / Pendinge Aager / MadAager / hva som heldst /Aager der aagris kand. 20 Af en Fremmed maa du tage Aager / Men af djn Broder maat du icke tage Aager / ad HErren djn Gud skal velsigne dig / i alt det som du tager dig for / i det Land / hvori hen du kommer / ad eye det.
21 Naar du lofver HErren djn Gud et Løfte / da skalt du icke fortøfve at holde det / Thi HErren djn Gud vil Visseligen det udkræfve af dig / oc det skal blifve dig til synd. 22 Men lofve du intet / da est du uden Synd. 23 Det som er udgangit af dine Læber / det skalt du holde / oc giøre lige saa / som du hafver lofvit HErren djn Gud frjvillig med djn Mund som du hafver talit.
24 Naar du gaar i djn Næstis Vjngaard / da maat du æde saa mange Vjndruer som dig lyster / indtil du est mæt / Men du skalt intet legge i dit Kar. 25 Naar du gaar i djn Næstis Korn / da maat du plocke Ax af med djn Haand / Men du skalt icke opløfte Segl ofver djn Næstis Korn.

XXIV. Capitel.
OM nogen tager en Qvinde oc blifver hendis Mand / oc det skeer om hun icke behager hannem / Thi hand fant nogen Skam hos hende / da skal hand skrifve hende et Skilsmisbref / oc faa hende i sin haand / oc lade hende faare af sit Huus. 2 Naar hun er saa udgangen af hans huus / oc gaar bort / oc blifver en anden Mands Hustru : 3 Oc den samme anden Mand faar oc had til hende / oc skrifter hende et Skilsmisbref / oc faar hende i sin haand / oc lader hende gaa af sit huus / eller oc om den samme anden Mand døør / som tog sig hende til Hustru : 4 Da kand icke hendis første Mand / som lod hende fare fra sig / tage hende ad være sin Hustru / siden hun er besmittet / Thi hun er en vederstyggelighed for HErren / oc du skalt icke giøre det Land syndig / som HErren djn Gud gifver dig til Arf.
5 Naar nogen hafver tagit sig en ung Hustru / hand skal icke drage udi Krjg / oc mand skal ingen Tynge legge paa hannem / hand skal være frj i sit Huus eet Aar / oc glæde sin Hustru som hand hafver tagit.
6 Mand skal icke tage begge Møllesteene eller den øfverste Møllesteen til Pant / Thi hand tager saa Sielen til Pant.
7 Om nogen findis / som stiæler en Persoon fra sine Brødre af Jsraels Børn / oc leyer den ud eller selger den / Da skal samme Tyf døø / oc du skalt borttage det onde fra dig.
8 Tag dig vare for Spedalsk plage / ad du tager flittig vare / ad giøre efter alt det som Præstene / levitterne / skulle lære eder: Efter som jeg hafver dødit dem / skulle J holde dem ad giøre. 9 Kom i hu / hva HErren djn Gud giorde ved Maria paa Veyen / der i droge ut af Ægypten.
10 Der som du faar djn Næste noget til laans / da skalt du icke gaa ind i hans huus / oc tage Pant af hannem : 11 Du skalt slaa uden for / oc den som du hafver borget noget / skal bære pant ud til dig: 12 Men er hand fattig / da skalt du/ icke legge dig ad sofve med hans Pant : 13 Men du skalt jo faa hannem sit Pant igien / naar Solen gaar ned / ad hand kand sofve i sine Klæder / oc velsigne dig / Oc det skal være dit en Retfærdighed for HErren djn Gud.
14 Du skalt icke fortrycke en usel Daglønnere eller en Fattig / (være sig) af dine Brødre eller af de udlændige / som ere i dit Land / inden dine Porte. 15 Men du skalt gifve hannem sin Løn hver Dag / oc Solen skal icke gaa ned ofver den: Thi hand er usel / oc der med opholder hand sit Ljf : Ad hand icke skal raabe ofver dig til HErren / oc det skal vorde dig til synd.
16 Forældre skulle icke døe for børn / oc Børn skulle icke døe for Forældrene / de skulle døe hver for sin Synd. 17 Du skalt icke bøye Rætten for den Fremmede / den Faderløse /oc ey heller tage nogen Enkis Klæder til pant. 18 Oc du skalt komme i hu / ad du varst en Træl i Ægypten / oc HErren djn Gud forløste dig der fra / Thi biuder jeg dig /ad giøre dette. 
19 Naar du hafver høstit djn Høst paa djn Agger / oc glemt en Neg paa Aggeren / Da skalt du icke vende om ad tage den: Den skal høre den Fremmede / den Faderløse /oc Encken til / Ad HErren djn gud skal velsigne dig / i alle dine Hænders gierning. 20 Naar du hafver rystit dit Olietræ / da skalt du icke see tilbage til Greenene / Der skal høre den Fremmede / den Faderløse / oc encken til. 21 Naar du hafver plockit djn Vjngaard / da skalt du icke plocke den igien : Det skal høre den Fremmede / den Faderløse oc Encken til. 22 Oc kom i hu / ad du varst en Træl i Ægypti Land / derfor biuder jeg dig / ad giøre dette.

XXV. Capitel.
NAar der er trætte imedlem Mænd / oc de komme fræm for Dom / da skulle de dømme dem / oc de skulle dømme den Retfærdige ad være retfærdig / oc den ugudelige ad være ugudelig. 2 Oc det skal skee / om den ugudelige hafver fortient Hug / Da skal Dommeren lade hannem falde ned /oc lade hannem slaa for sig / efter som hans Misgierning er meget til. 3 Mand skal slaa hannem fyrretive Slag / mand skal icke slaa meere / ad mand skal icke / maa skee / om hand slaais der ofver / slaa hannem for meget / oc din Broder skal foractis for dine Øyne. 4 Du skalt icke binde Munden til / paa en Oxe / Naar hand tærsker.
5 Naar Brødre boe tilhobe / oc een døør af dem oc hand hafver ingen søn / Da skal den Dødis Hustru icke blifve nogen fremmed udvortis Mands : Hendis Mands Broder skal gaa ind til hende / oc tage hende sig til Hustru / oc ecte hende i sin Broders sted. 6 Oc det skal skee / den første Søn som hun skal føde / skal komme op efter hans døde Broders Nafn / oc hans navn skal icke udslettis af Jsrael. / Men om Manden vil icke tage sin Broders Hustru / da skal hans Broders hustru gaa op til Porten til de Ældste / ooc sige: Mjn Mands Broder Veigrer sig ad opvæcke sin Broder et nafn i Jsrael / vil icke ecte mig i sin Brodres sted. 8 Saa skulle de Ældste af hans Stad kalde hannem / oc tale til hannem / Naar hand da staar oc siger / Jeg vil icke tage hende: 9 Da skal hans Broders Hustru træde til hannem for de Ældste / oc drage hans Skoo af hans Food / oc spytte i h ans Ansict / oc skal svare / oc sige : Saa skal det skee den Mand / som icke vil opbygge sin Broders huus : 10 Oc hans nafn skal kaldis i Jsrael / Den hans Huus / som Skoen er afdragen.
11 Naar Mænd slaaes til sammen / een med den anden / oc den eene Mands Hustru kommer der til / ad frj sin Mand ad hans Haand som slaar hannem / oc hun recker sin Haand ud / oc tager paa hans Blysel: 12 Da skalt du afhugge hendis Haand / dit Øye skal icke spare (hende.)
13 Du skalt icke hafve to honde Vecter i din Sæck / een større oc een mindr. 14 Du skalt icke heller hafve to Skipper i dit Huus / en stoor oc en liden. 15 Du skalt hafve en fuldkommen oc ræt Vect / du skalt hafve en fuldkommen oc ræt Skippe / paa det ad de skulle længe dine Dage / idet Land / som HErren djn Gud gifver dig. 16 Thi hver som giør det / er en Vederstyggelighed for HErren djn Gud / hver som giør uret.
17 Kom i hu / hva Amalek giorde dig paa Veyen / der J droge ud af Ægypten: 18 Hvorledis hand kom med dig paa Veyen / oc slog djn Hindertrop / alle de Trætte (som droge) efter dig / der du varst træt oc mødig / oc hand icke fryctede Gud. 19 Oc det skal skee / naar HErren djn Gud faar gifvit dig Rolighed for alle dine Fiender trint omkring i Landet / som HErren djn Gud gifver dig til Arf ad eye det / da skalt du udslette Amaleks ihukommelse under Himmelen / du skalt icke forglemme det.

XXVI. Capitel.
OC det skal skee / naar du kommer ind i det Land / som HErren djn Gud gifver dig til Arf / oc du eyer det / oc boor der udi. 2 Da skalt du tage af allehonde første Fruct i landet / som du skalt fræmføre af djn Jord / som HErren djn Gud gifver dig / oc legge det i en Kurf / oc gaa til den Sted / som HErren djn Gud skal udvæle / ad nedsætte sit Nafn der. 3 Oc du skalt komme til Præsten / som vorder i de Dage oc sige til hannem: Jeg forkynder i Dag for HErren djn Gud / ad jeg er kommen i det Land / som HErren soor vore Forfædre / ad gifve os. 4 Oc Præsten skal tage Kurfven af djn Haand / oc sætte den ned for HErrens djn Guds Altere. 5 Da skalt du svare / oc sige for HErren djn Gud : Mjn Fader var en ælendig Syrer / oc hand drog ned til Ægypten / oc var der en udlændig / med et Føye Folck / oc hand blef der til et stoort / sterckt oc mangfoldig Folck. 6 Men Ægypterne foore ilde med os / oc tvingde os / oc lagde en haard Trældom paa os. / Da raabte vi til HErren vore Fædres Gud / oc HErren hørde vort råb / oc saa vor ælendighed / oc vor Møye / oc vor Nød : 8 Oc HErren udførde os af Ægypten / med en veldig Haand oc udrackt Arm / oc med stoor Forfærdelse / oc ved Tegn oc ved underlige Gierninger: 9 Oc førde os hjd til denne Sted / oc hafver gifvit os dette Land / et Land som flyder med Melck oc Honnig. 10 Oc nu / see / jeg hafver baarit hjd de første af Landsens Fruct / som du HErren hafver gifvit mig: Oc du skalt lade det blifve for HErren djn Guds Ansict / oc tilbede for HErrens djn Gud Ansict: 11 Oc giøre dig glad ofver alt det Gode / som HErren djn Gud hafver gifvit dig oc dit Huus / du oc Levitten / oc den Fremmede som er hos dig.
12 Naar du hafver fulendit ad tjende all Tjenden af all djn Grøde / i det tredie Aar / (som er) Tjendens Aar / Da skalt du fve Levitten / den Fremmede / den Faderløse / oc encken / ad de æde inden djne Porte oc blifve mætte. 13 Oc du skalt sig for HErren djn Guds Ansict / Jeg hafver baarit ud af mit huus / det som er helliggiort / oc gifvit ocsaa levitten / oc den Udlændinge / den Faderløse oc Encken / eller alle djne Bud / som du hafver budit mig / Jeg hafver intet ofvertrædet eller forglemt af dine Bud. 14 Jeg hafver intet ædit der af i mjn Sorg / oc intet tagit der af i mjn ureenhed / Jeg hafver intet gifvit til den Døde der af : Jeg hafver værit HErrens mjn Guds Røst lydig / jeg hafver giort efter alt det som du hafver budit mig. 15 See ned af djn helligheds Bolig af Himmelen / oc velsign dit Folck Jsrael / oc det Land som du hafver gifvit os / lige som du hafver soorit vore Forfædre / et Land som flyder med Melck oc Honnig.
16. HErren djn Gud biuder dig i Dag / ad giøre disse Skicke oc Ræt / oc du skalt bevare oc giøre dem / i dit gandske Hierte / oc i djn gandske Siel. 17 Du hafver giort Pact i Dag med HErren / ad hand skal være djn Gud / oc ad du vilt vandre i hans Veye / oc holde hans Skick / oc hans Bud / oc hans Ræt / oc ad lyde hans røst. 18 Oc HErren hafver tilsagt dig i Dag / ad du skalt være hans synderlige Folck / som hand hafver sagt dig / oc ad du skalt holde alle hans Bud: 19 Oc hand skal ophøye dig ofver alle Folck / som hand hafver giort til Lof / oc til Nafn / oc til Herlighed / oc ad du skalt være HErren djn Gud et hellig Folck / som hand hafver sagt.

XXVII. Capitel.
OC Mose oc de Ældste af Jsrael bøde Folcket / oc sagde : Hold alle de Bud som jeg biuder eder i Dag. 2 Oc det skal skee / paa den Dag naar j gaae ofver Jordanen / til det Land som HErren djn Gud gifver dig / Da skalt du oprise dig stoore Steene / oc ofverstryge dem med Kalck: 3 Oc skrifve paa dem alle denne Lofvis Ord / naar du kommer ofver / ad du skalt komme ilandet / som HErren djn Gifver dig / et Land som flyder med Melck oc Honnig / som HErren dine Forfædres Gud hafver sagt dig. 4 Oc det skal skee / naar j gaae ofver Jordanen / da skulle J opreise de Steene / som jeg befalit eder i Dag / paa Ebal Bierg / oc ofverstryge dem med Kalck: 5 Oc du skalt bygge der HErren djn Gud et altere / et Altere af Steene / du skalt icke opløfte Jern ofver dem. 6 Du skalt bygge samme HErrens djn Guds Altere af heele Steene / oc ofre HErren djn Gud Brændoffer der paa. / Du skalt oc ofre Tackoffer / oc æde der oc giøre dig glad for HErrens djn Guds Ansict. 8 Oc du skalt skrifve alle Ordene af denne Lov / vel klarligen / paa samme Steene.
9 Oc Mose oc Præstene / Leviterne / talede til all Jsrael / oc sagde : Act oc hør Jsrael / Du est i Dag blefvenHErrens djn Guds Folck. 10 Ad du skalt lyde HErrens djn Guds Røst / oc giøre efter hans Bud oc hans Skick / som jeg biuder dig i Dag.
11 Oc Mose bød Folcket samme Dag / oc sagde: 12 Disse skulle staae ad velsigne Folcket paa Erisim bierg / naar J komme ofver Jordanen : Simeon / oc Levi / oc Juda / oc Jsaschar oc Joseph oc BenJamin. 13 Oc disse skulle staae til Forbandelsen paa Ebal Bierg: Ruben / Gad / oc Asser / oc Sebulon / Dan oc Nephthali.
14 Oc Leviterne skulle svare / oc sige til hver Mand af Jsrael med høy Røst: 15 Forbandit være den / som giør en udskaaren Afgud / eller er støbt Billede / som er en Vederstyggelighed for HErren / en Konstermands Hænders Gierning / oc sætter det i skiul : Oc alt Folcket skal svare / oc sige / Amen. 16 Forbandet være den / som foracter sin Fader eller sin Moder: Oc alt Folcket skal sige / Amen. 17 Forbandit være den / som flytter sin Næstis Marchekæl : Oc alt Folcket skal sige / Amen. 18 Forbandit være den / som kommer den Blinde til ad fare vild paa Veyen: Oc alt Folcket skal sige / Amen. 19 Forbandit være den / som bøyer Rætten for den Fremmede / Faderløse oc Encken: Oc alt Folcket skal sige / Amen. 20 Forbandit være den / som ligger hos sin Faders hustru / naar hand hafver opslagit sin Faders Flige : Oc alt Folcket skal sige / Amen. 21 Forbandit være den / som ligger hos noget Diur : Oc alt Folcket skal sige / Amen. 22 Forbandit være den / som ligger hos sin Syster / som er hans Faders Datter / eller hans Moders Datter: Oc alt folcket skal sige / Amen. 23 Forbandit være den / som ligger hos sin Hustruis Moder: Oc alt Folcket skal sige / Amen. 24 Forbandit være den / som slaar sin Næste i skiul : Oc alt Folcket skal sige / Amen. 25 Forbandit være den / som tager Gafver / ad slaa en Persoon som er uskyldig Blood: Oc alt Folcket skal sige / Amen. 26 Forbandit være den / som icke holder (alle) Ordene i denne Lov / ad giøre der efter : Oc alt Folcket skal sige / Amen.

XXVIII. Capitel.
OC det skal skee / om du elst jo HErrens djn Guds Røst lydig / ad holde oc giøre alle hans Bud / som jeg biuder dig i Dag / Da skal HErren djn Gud giøre dig h øy ofver alle Folck paa Jorden. 2 Oc alle disse Velsignelser skulle komme ofver dig / oc vederfaris dig / fordi / ad du hafver værit HErrens djn Guds Røst lydig. 3 Velsignit (skalt) du (være) paa Aggeren. 4 Velsignit skal djn Lifvit Fruct være / oc dit Landis Fruct / oc dit Qvegis Fruct / dine Fæes Afkom / oc dine Faares Hiord. 5 Velsignit skal djn Kurf være oc djn Lefning. 6 Velsignit skalt du være naar du gaar ind / oc velsignit skalt du være naar du gaar ud. 7 HErren skal gifve dine Fiender slagne for dig / som sætte dem op imod dig : Ad een Vey skulle de komme imod dig / oc ad skiulte Veye skulle de flye for dig. 8 HErren skal biude Velsignelsen / ad være hos dig i dine Kieldere / oc i alt det som du tager dig for / oc hand skal velsigne dig / i det Land som HErren djn Gud gifver dig. 9 HErren skal opreise dig / sig til et hellig Folck / som hand hafver soorit dig / naar du holder HErrens djn Guds Bud / oc vandrer i hans Veye. 10 Oc alle Folck paa Jorden skulle see / ad du est kaldet efter HErrens nafn / oc de skulle frycte for dig. 11 Oc HErren skal gifve dig til ofvers til gode / i djn Ljfvis Fruct / oc i dit Qvegis fruct / oc i dit Landit Fruct / paa det Land som HErren djn Gud soor dine Forfædre ad gifve dig. 12 HErren skal oplade dig sit gode Liggendefæ / Himmelen / ad gifve dit Land regn i sin Tjd / oc ad velsigne all dine Hænders Gierning: Oc du skalt laane mange Folck / oc du skalt icke tage til laans. 13 Oc HErren skal giøre dig til Hofvedet / oc icke til Halen / du skalt alleeniste være ofven / oc du skalt icke være under : dersom du est HErren djn Guds Bud lydig / hvilcke jeg biuder dig i Dag / ad holde oc ad giøre: 14 Oc om du icke viger / fra nogle disse ord / som jeg biuder eder i Dag / til høyre eller venstre Sjde / ad gaa efter fremmede Guder ad tiene dem.
15 Oc det skal skee / Om du icke lyder Hrren djn Guds Røst / ad holde oc ad giøre alle hans Bud oc hans Skick / som jeg biuder dig i Dag / Da skulle alle disse Forbandelser komme ofver dig / oc vederfaris dig. 16 Forbandit skalt du være i Staden / oc forbandit skalt du være paa Aggeren. 17 Forbandit skal djn Kurf være oc djn Lefning. 18 Forbandit skal djn Ljfvis Fruct være / oc djn Jordis Fruct / dit Fæis Afkom / oc dine Faares Hiord. 19 Forbandit skalt du være / naar du gaar ind / oc forbandit skalt du være / naar du gaar ud. 20 Oc HErrenskal sende iblant dig / forbandelse / forstyring oc Skendzel / i alt det du tager for Hænder / ad giøre / indtil du blifver ødelagt / oc indtil du blifver snarligen fordærfvit / for dine onde Gierningers skyld / med hvilcke du forlodst mig. 21 HErren skal lade Pestilenze henge ved dig / indtil ad hand ødelegger dig af Landet / hvort hen du drager ad eye det. 22 HErren skal slaa dig med Sindesot / oc Koldesiunge / oc Heede / vor Brynde / oc Tyrcke / oc Vissenhed / oc Guulsot / oc de skulle forfølge dig / indtil du ødeleggis. 23 Oc djn Himmel / som er ofver dit Hofvet / skal blifve (som) Kaabber / oc Jorden (som) er under dig / (som) Jern. 24 HErren skal giøre dit Lands Regn til Pulver oc Støf / af Himmelen skal hand nedstjge ofver dig / indtil du blifver ødelagt. 25 HErrenskal lade dig slaais for dine Fienders Aaskun. Ad een Vey skalt du drage ud imod hannem / oc ad siu Veye skalt du fly for hannem / oc du skalt bortspredis til alle Riger paa Jorden. 16 Oc dit Legeme skal blifve alle Fugle under himmelen / oc alle Diur paa Jorden / til føde / oc der skal ingen være som forjager (dem.) 27 HErren skal slaa dig med Ægyptiske Bulde / oc med Arzhulde / oc med Skab oc med Klaade / ad du skalt icke kunde lægis. 28 HErren skal slaa dig med Galenskab / oc med Blindhed / oc med Hiertens Forskreckelse. 29 Oc du skalt træfve om Middagen / som en Blind træfver i Mørcke / oc du skalt ingen Lycke hafve paa dine Veye : Oc du skalt oc ljde Vold oc uræt alle Dage / oc ingen skal frelse (dig.) 30 Du skalt trolofve en Hustru / oc en anden Mand skal sofve hos hende : Du skalt bygge et Huus / men du skalt icke boo der udi: Du skalt plante en Vjngaard / Men du skalt icke giøre den almindelig. 31 Djn Oxe skal slactis for dine Øyne / oc du skalt intet æde der af : djn Asen skal tagis for dit Ansict bort med vold / oc skal icke komme igien til dig : Dine Faar skulle gifves dine Fiender / oc ingen skal frelse dig. 32 Dine Sønner oc dine Døttre skulle gifves fremmed Folck / oc dine Øyne skulle se (der paa) oc forsmects ofver dem hver Dag / Oc det skal icke være i djn Haand s Mact. 33 Dit Lands Fruct / oc alt dit Arbeide / skal det Folck æde / som du icke kiender / oc du skalt ickun lide uræt / oc blifve undertryckt alle Dage. 34 Oc du skalt blifve alen for dine Øynes Siun / som du skalt see . 35 HErren skal slaa dig med en ond Bulde paa begge Knæene oc paa Leggene / saa ad du skalt icke kunde lægis / fra dit Foodblad / oc til djn Hofvet top. 36 HErren skal drifve dig / oc djn Konge som du skalt sætte ofver dig / bort til det Folck / som hvercken du eller dine Fædre kiende / oc der skalt du tiene fremmede Guder / Stocke oc Steene. 37 Oc der skalt du blifve til en Forskreckelse / til et Ordsprock oc til Spot / iblant alle Folck / hvort hen HErren skal drifve dig. 38 Du skalt føre meget Sæd ud paa Mrcken/ men duskalt lidet samle ind igien / Thi Græshoppen skal opæde det. 36 Du skalt plante oc dyrcke vjngaard / Men du skalt icke dricke Vjnen /oc icke samle / thi Ormen skal fortære det. 40 Du skalt hafve Olietræer indenalle dine Landemercke / men du skalt icke smøre dit meg Olien / thi dit Olietræ skal opryckis. 41 Du skalt aule Sønner oc Døttre / men icke beholde dem / Thi de skulle bortføres i Fængsel. 42 Alle dine Træer oc dit Lands Fruct skal Græshoppen beholde. 43 Udlændingen som er hos dig / skal opstige meget høyt ofver dig / Men du skalt nedstige meget nederlig. 44 Hand skal laane dig / oc du skalt icke laane hannem / hand skal blifve til Hofvet / oc dus kalt blifve til Hale. 45 Saa skulle alle disse Forbandelser komme ofver dig / oc forfølge dig oc ramme dig / indtil ad du blifver ødelagt / fordi / ad du lydde icke HErrens djn Guds Røst / ad holde hans Bud oc hans Skick / som hand hafver budit dig. 46 Derfor skulle de være til Tegn oc underlige Ting paa dig / oc paa djn Askom ævindeligen: 47 Fordi / ad du icke tiente HErren djn Gud i Hiertis Glæde oc Godhed / for du hafver alting mangfoldelig. 48 Oc du skalt tiene dine Fiender / som HErren skal skicke mod dig / med Hunger oc med Tørst / oc med Nøgenhed / oc med allehonde Armod / oc Hand skal lege et JernAag paa djn Hals / indtil hand legger dig øde. 49 HErren skal føre et Folck ofver dig / lang Veys fra / fra Jordens ende / som en Ørn sluer / et Folck / hvis Tungemaal du icke forstaar: 50 Et ublu Folck / som icke skal actge de gamles Persoon / oc ey spare de unge. 51 Oc det skal fortære dit Qvegs Fruct / oc dit lands Fruct / indtil du blifver ødelagt / hvilcket skal icke lefne dig igien / Korn / ny Vjn / eller ny Olie / dit Fæes Affødning / eller djn Faarehiord / indtil det fordærfver dig. 52 Oc skal giøre dig Angist inden alle dine Porte / indtil dine Høye oc faste Muure falde / som du forlader dig paa / i all dit Land / oc det skal giøre dig Angist / inden alle dine Porte / i dit gandske Land / som HErren djn Gud hafver gifvit dig. 53 Oc du skalt æde djn Ljfvis Fruct / Kiødet af dine Sønner oc dine Døttre / som HErren djn Gud hafver gifvit dig / i Bestoldning oc i Trang / hvor med dine Fiender skulle trænge dig. 54 Den Mand (som var) kleinlig hos dig / oc saare kræsten / skal icke ville unde sin Broder / oc sin Hustru i sin Arm / eller sine Sønner som blifve til ofvers / det som blifver til ofvers: 55 Ad gifve nogen af dem / af hans Sønners Kiød / som den kunde æde / fordi / hannem er intet meere lefnet igien af alt sit Gods / i den Bestoldning oc Trang / hvor med dine Fiender skulle trænge dig inden alle dine Porte. 56 Den Qvinde som før hafver værit saa kleinlig / oc lefvit saa kræseligen hos eder / ad hun hafver icke forsøgt ad sætte sin Food paa Jorden for Vellyst oc for kleinlighed / hun skal icke unde sin Mand i hendis Arm / eller sin Søn eller sin Daatter / 57 Oc icke end den Efterbyrd som er udgangen medlem hendis Fødder / oc ey heller hendis Børn / som hun skal føde : Thi hun skal æde dem / for allehonde brøst / i skiul / i Bestoldning oc i Trang / hvor med djn Fiende skal trænge dig iden dine Porte. 58 Om du icke holder ad giøre efter alle de Ord i denne Lov / som ere skrefne i denne Bog / ad frycte dette herlige oc forfærdelige Nafn / HErren djn Gud : 59 Da skal HErren underligen skicke sig imod dig / med Plager paa dig / oc Plager paa djn Afkom / med stoore oc langvarendes Plager / oc onde oc langvarendes Siugdomme. 60 Oc hand skal vende all den Ægyptiske Siugdom til dig / som du frycter for / oc de skulle henge ved dig. 61 Ja all Siugdom oc all Plage / som icke er skrefven i denne Lovbog / den skal HErren lade komme paa dig / indtil du ødeleggis. 62 Oc ad J skulle blifve saa Folck igien / i den sted ad J vare som Stierne paa Himmelen i mangfoldighed / fordi ad du icke skulle lydde HErrens djn Guds røst. 63 Oc det skal skee / ad lige som HErren glædde sig tilforn ofver eder / ad giøre vel mod eder oc formeere eder / Saa skal oc HErren glæde sig ofver eder / ad fordærfve eder oc udslette eder / Oc J skkulle udryddes af Landet / hvort hen du nu drager ad eye det. 64 Oc HErren skal bortsprede dig iblant alle Folck / fra den eene Jordens ende til den anden / Oc der skalt du tiene freddede Guder / som hvercken du eller dine Fædre kiende / Stock oc Steene. 65 Oc du skalt ingen Roo hafve iblant de Folck / oc dine Fødder skulle ingen hvile hafve: Oc HErren skal gifve dig der et befvendis Hierte / oc vanskende Øyen / oc en vansmæctig Siel: 66 Oc dit Ljf skal henge der imod for dig / Oc du skalt frycte Nat oc Dag / oc du skalt icke være sicker paa dit Ljf. 67 Om Morgenen skalt du sige / Gjd det var Aften / Oc om Aftenen skalt du sige / Gjd det var Morgen / fordit Hiertis forfærdelse som du skalt forfærdis med / oc for diet som du skalt see for dine Øyne. 68 Oc HErren skal føre dig ind iÆgypten igien med Skib / ad den Vey / som jeg sagde dig af / Du skalt icke meere see den: Oc der skulle J selgis eder Fiender til Trælle / oc til Tienisteqvinder / oc der skal ingen være som vil kiøbe.

XXIX. Capitel.
DJsse ere den Pactis Ord / som HErren befalede Mose / ad giøre med Jsraels Børn / i Moabiternes Land / foruden den Pact / hand giorde med dem i Horeb. 2 Oc Mose kaldede ad all Jsrael / oc sagde til dem : J hafve seet alt det som HErren giorde for eders Øyne iÆgypti Land / ved Pharao oc alle hans Tienere / oc ved hans gandske Land. 3 De stoore Fristelser som dine Øyne hafve seit / (det vare) Tegn oc stoore underlige Ting. 4 Oc HErren hafver icke gifvit eder Hierte ad forstaae / eller Øyne ad see med / eller Ørne ad høre med / indtil denne Dag. 5 Oc fyrretive Aar hafver hand ladit eder vandre i Ørcken / eders klæder blifve icke gamle paa eder / oc djn Skoo blef icke slit af djn Food. 6 J hafve icke ædet Brød / oc ey heller drucket Vjn eller sterck Drick / ad J skulde vide / ad jeg er HErren eders Gud. 7 Oc der J komme til denne sted / da drog Sihon / Kongen af Basan / ud imod os til strjd / oc vi sloge dem : 8 Oc vi toge deres Land ind / oc gafve Rubenitterne og Gadditerne / oc den halfve Manasses Stamme det til Arf.
9 Saa holder nu denne Pactis Ord / oc giører der efter / ad J kunde forstaae alt det J skulle giøre. 10 J staae i Dag allesammen for HErrens eders Guds Ansict / eders Øfverste for eders Stammer / eders Ældste / eders Fogeder / hver Maand i Jsrael : 11 Eders smaa børn / eders Hustruer / oc djn Fremmed som er i dine Leyre / baade djn Vedhuggere oc den som drager dit Vand: 12 Ad du skalt vandre i HErrens djn Guds Pact / oc i hans Eed / som HErren djn Gud giør med dig i dag. 13 Ad hand maa opreise dig i Dag / sig til et Folck / oc hand skal være djn Gud / som hand hafver dig tilsagt / oc som hand hafver soorit dine Forfældre / Abraham / Jsaac oc Jacob. 14 Thi jeg giør icke denne Pact oc denne Eed alleniste med eder: 15 Men baade med den / som her til stede er / oc staar i Dag med os for HErrens vor Guds Ansict / saa oc med den som her i Dag icke er med os. 16 Thi J vide / ad vi borde i Ægypti Land / oc droge midt igiennem Hedenskabet / som J drog igiennem: 17 Oc J saae deres Vederstyggelighed oc deres skarns Afguder / Stock oc Steen / Sølf oc Guld / som vare hos dem. 18 Ad der skal icke være / maa skee / blant eder / Mand elelr Qvinde / eller Slect / eller Stamme / som vender sit Hierte i dag fra HErren vor Gud / ad gaa bort oc tiene disse Folcks Guder / oc hand icke / maa vel skee / skal blifve en Rood iblant eder / som bær Galde oc Malurt.
19 Oc det skal skee / naar hand hører denne Forbandelsis Ord / da siger hand sig i sit Hierte / oc siger : Det skal gaa mig vel / men jeg vandrer som mit Hierte tyckis / Ad (mand kand) tillegge hjn Drucken med hjn Tørstig: 20 Da vil HErren icke forlade hannem det / Thi HErrens stoore Vrede oc hans Njdkierhed skal da optændis ofver den Mand / saa ad all den Forbandelse som er skrefven i denne Bog / skal falde paa hannem: 21 Oc HErren skal afslette hans Nafn under Himmelen. Oc HErren skal skille hannem bort fra ont fra alle Jsraels Stammer / efter alle denne Practis Forbandelsis Ord / som skrefne staa i denne Lovbog. 22 Da skal den anden Slæact sige / ja eders Børn / som skulle opkomme eder efter / oc den Udlændige / som skal komme lang Veys fra / oc (skkulle) see de Plager som komme ofver dette Land / oc de Stugdomme der udi / med hvilcke HErren giør dem siuge der udi: 23 Ad alt Landet er saa brændt med Svogel oc Salt / ad det kand icke saais / ey heller gifve Grøde / oc ingen Urt kand opvoxe derudi / lige som Sodom og Gomorra / Adama oc Zeboim ere omkaste / hvilcke HErren omkaste i sin Vrede oc i sin Hastighed: 24 Da skulle alle Folck sige: Hvorefter hafver HErren saa gjort imod dette Land? Hva er dette for saa stor en hastig Vrede? 25 Da skal mand sige : Fordi / ad de hafve forladt HErren deres Faders Guds Pact / som hand giorde med ham / der hand førde dem af Ægypti Land: 26 Oc de ginge bort oc tiente fremmede Guder / oc tilbade dem / (saadanne) Guder som de kiende intet til / oc (af hvilcke) icke een hafde gifvit dem noget. 27 Derfor hafver HErrens Vrede forhastit sig paa dette Land / ad hand hafver ladit all den Forbandelse komme ofver det / som skrefven er i denne Bog. 28 Oc HErren hafver udryddet dem af deres Land / i Vrede / oc i Grumhed / oc i stoor Fortørnelse / oc lod bortkaste dem til et fremmed Land / som paa denne Dag. 29 De skiulte Ting ere for HErren vor Gud / men de aaenbarede for os oc vore Børn ævindelige / ad vi skulle giøre alle denne lovs Ord.

XXX. Capitel.
OC det skal skee / naar alle disse Ting komme ofver dig / denne Velsignelse oc denne Forbandelse / som jeg hafver dig forelagt / oc du tager dig dem ti Hierte / blant alle Hedningene / djd som HErren djn Gud hafver bortdrefvit dig 2 Oc omvendis til HErren djn Gud / ad du lyder hans Røst / ad alt det som jeg biuder dig i Dag / du oc dine Børn / i dit andske Hierte / oc i djn gandske Siel : 3 Da skal HErren djn Gud omvende dit Fængsel / oc miskunde sig ofver dug / oc omvende oc forsamle dig igien fra alle de Folck / hvor hen HErren djn Gud hafver bortspridt dig. 4 Om nogen af dig blev henjagid til Himmelens ende / Da skal dog HErren djn Gud samle dig der fra / oc tage dig der fra. 5 Oc HErren djn Gud skal føre dig i det Land / som dine Fædre eyede / oc du skalt eye det / oc hand skal giøre vel mod dig dig / oc formeere dig meere end dine Fædre. 6 Oc HErren djn Gud skal omskære dit Hierte oc djn Afkoms Hierte / ad elske HErren djn Gud i dit gandske Hierte / oc i djn gandske Siel / ad du maat lefve. 7 Oc HErren djn gud skal legge alle disse Forbandelser paa dine Fiender / oc paa dem som dig bade / som dig hafve forfølget. 8 Men du skalt omvendis oc lyde HErrens Røst / ad du giør alle hans Bud / som jeg biuder dig i Dag: 9 Oc HErren djn Gud skal gifve dig Lycke i alle dine Hænders Gierninger / i dit Ljfvis Fruct / oc i dit Qvegis Fruct / oc i djn Jordis Fruct / til Gode : Thi HErren skal vende sig om / ad glæde sig ofver dig / til gode / lige som hand glædde sig ofver dine Forfædre: 10 Om du lyder paa HErren djn Guds Røst / ad holde hans Bud oc hans Skick / som ere skrefne i denne Lovbog / oc du vender dig om til HErren djn Gud / i dit gandske Hierte / oc i din gandske Siel.
11 Thi dette Bud som jeg biuder dig i Dag / det er icke skiult for dig / det er ey heller forlangt borte : 12 Det er icke i Himmelen / ad du motte sige : Hvo vil fare os op i Himmelen / oc hente os det / oc lade os høre det / ad vi kunde giøre det? 13 Det er ey heller ofver Hafvet / ad du tørst sige: Hvo vil fare os hen ofver Hafvet / oc hente os det / oc lade os høre det / ad vi maae giøre det? 14 Thi det Ord er gandske nær hos dig / i djn Mund / oc i dit Hierte / ad du skalt giøre det.
15 See / Jeg hafver lagt dig for i Dag / Ljfvet oc det Gode / oc Døden oc det Onde: 16 Thi jeg biuder dig i Dag / ad elske HErren djn Gud / ad vandre i hans Veye / oc ad bevare hans Bud / oc hands Skick / oc hans Ræt / ad du skalt lefve oc formeeris / oc HErren djn Gud skal velsigne dig i det Land / hvort hen du drager ad eye det. 17 Men afvender sig dit Hierte / oc du lyder icke / men lader dig forføre / ad du tilbeder fremmede Guder oc tiener dem: 18 Da forkydner jeg eder i dag / ad J skulle aldeelis omkomme / J skulle icke længe lefve i Landet / hvor hen du drager / ofver Jordanen / ad fare djd ad dye det.
19 Jeg tager i Dag Himmelen oc Jorde til Vidne ofver eder / Jeg hafver lagt eder Ljfvet oc Døden for / Velsignelse oc Forbandelsen / ad du maat udvæle Ljfvet / oc du maat lefve oc djn Afkom. 20 Ad du elsker HErren djn Gud / oc ad du lyder hans Røst / oc ad du henger ved hannem / thi hand er dit Ljf oc djn lange Alder / ad du maa blifve i Landet / som HErren soor dine Forfædre / Abraham / Jsaac oc Jacob / ad gifve dem.

XXXI. Capitel.
OC Mose gick / oc talde disse Ord til all Jsrael: 2 Oc sagde til dem / Jeg er i Dag hundrede oc tive Aar gammel / jeg kand icke længre gaa ud oc ind : Oc HErren sagde til mig: Du skalt icke gaa ofver denne Jordan. 3 HErren djn Gud hand skal gaa ofver for dig / hand skal adsprede disse Folck for dig / ad du skalt eye dem : Josus hand skal gaa ofver for dig / som HErren hafver sagt. 4 Oc HErren skal giøre imod dem / som hand giorde imod Sihon oc Og / de Emoritters Konger oc deres Land / hvilcke hand ødelagde. 5 Naar HErren gifver dem nu for eder / Du skulle J giøre ved dem efter alle de Bud / som jeg hafver befallit eder. 6 Værer trøstige oc ved et frjst Mood / frycter icke oc gruer intet for dem: Thi HErren djn Gud hand skal vandre med dig / hand skal icke slaa dig varløs / ey heller forlade dig.
7 Oc Mose kaldede ad Josua / oc sagde til hannem / i meenighed Jsraels Aasiun / Vær trøstig oc ved et frjt Mood / Thi du skalt indgaa med dette Folck / i det Land 7 som HErren soor deres Forfædre / ad gifve dem / oc du skalt deele det til Arf imedlem dem. 8 Oc HErren / hand som gaar for dig / hand skal være med dig / hand skal icke slaa dig varløs / oc icke forlade dig: Fryct icke oc forfærdis icke.
9 Oc Mose skref denne Lov / oc fick Præsterne / Levi sønner / den / som baare HErren Pactis Arck / oc alle de Ældste af Jsrael. 10 Oc Mose bød dem / oc sagde : Naar siu Aar ere ude / paa efterladelsens Aars bestemte Tjd / paa Tabernackelens høytjd: 11 Naar alle Jsrael kommer ad sees for HErren djn Guds Ansict / paa den sted / som hand skal udvæle: Da skalt du udraabe denne Lov for alle Jsrael / for deres øren. 12 Lad forsamle Folcket / Mænd oc Qvinder / oc Børn oc djn Fremmede / som er inden dine Porte / ad de maa høre / oc ad de maa lerre / oc frycte HErren eders Gud / oc holde oc giøre alle de ord i denne Lov. 13 Oc ad deres Børn / som dette icke vide / maa de høre oc lerre ad frycte HErrens eders Gud / i alle de Dage / som J lefve i det Land / hvor hen J drage / ofvre Jordanen / ad eye det.
14 Oc HErren sagde til Mose: See / djn Tjd er hart hos / ad du skalt døø / Kald Josua / oc staar i Forsamlingens Pauluun / ad Jeg gifver hannem befaling : Oc Mose gick hen oc Josua / oc de stoode i Forsamlingens Pauluun : 15 Oc HErren blef seit i Pauluunet / i en Skystøtte /oc Skystøtten stood ofver Pauluunets Dør. 16 Oc HErren sagde til Mose: See / du sofver hen med din Fædre / oc dette Folck skal opstaa / oc drifve hoor / efter det fremmede Lands Guder / hvort hen det gaar ind udi / oc forlade mig / at lade den pact fare / som jeg hafver giort med det. 17 Oc mjn Vredeskal da forhaste sig paa det / paa den Dag oc jeg skal forlade dem / oc skiule mit Ansict for dem / saa ad de skulle blifve fortærede : Oc naar meget ulycke oc Angist kommer ofver det / da skal det sige paa den Dag / Er icke alt dette onde kommit ofver mig / fordi / ad mjn Gud er icke med mig? 18 Oc jeg skal aldeelis skiule mit Ansict paa den dag / for alt det onde som det hafver giort / thi det hafver vendt sig til fremmede Guder.
19 Saa skrifver eder nu denne Sang / oc lærer Jsraels Børn den / leg den i deres Mund / ad samme Sang maa være mig til et Vidne for Jsraels Børn. 20 Thi jeg vil føre det ind i Landet / som jeg soor dets Fædre / hvilcket flyder med Melck oc Honnig: Oc det skal æde oc mættis / oc fede sig / Oc omvende sig til fremmede Gud / oc de skulle tiene dem / oc opperre mig / oc de skal giøre mjn Pact til intet. 21 Oc det skal skee / naar meget Ont oc Angist kommer paa det / Da skal denne Sang svare imod det til et Vidnisbyrd : Thi det skal icke forglemmis af dets Afkoms Mund: Thi jeg veed dets Tancke / som det allerede omgaais med / før end jeg fører det i Landet / som jeg hafver soorit. 22 Saa skref Mose samme Sang paa den Dag / oc lærde Jsraels Børn den. 23 Oc bød Josua Nuns Søn / oc sagde : Vær trøstig oc frjmodig / Thi du skalt føre Jsraels Børn i det Land / som jeg hafver soorit dem / oc Jeg / jeg vil være med dig.
24 Oc det skeede / der Mose hafde nu aldeelis udskrefvit denne loves Ord i en Bog / indtil hand hafvde endit dem: 25 Da bød Mose leviterne / som baare HErrens Pactis Arck / oc sagde: 16 Taer denne Lovbog / oc legger den ved Ehrrens eders Guds Pacitis Arckis side / ad den skal være der til et Vidnisbyrd imod dig. 27 Thi jeg kiender djn ulydighed oc djn haardnackenhed: See / men jeg end lefver hos eder i Dag / ere J ulydige imod HErren / hvor meget meere efter mjn Død? 28 Saa forsamler nu til mig alle de Ældste af eders Stammer oc eders Fogeder / ad jeg maa tale disse ord for deres Øren / ad tage Himmelen oc Jorden til Vidnisbyrd imod dem. 29 Thi jeg veed / ad efter mjn Død skulle J vist fordærfve det / oc vige af den Vey /som jeg hafver budit eder: Saa skal da ulycke komme paa eder i de sidste Dage / naar J hafve giort det onde for HErrens Øyne / ad operre hannem med eders Hænders Gierning. 30 Saa talde Mose denne Sangs Ord for alle Jsraels Meenigheds Øren / indtil hand hafde endit dem.

XXXII. Capitel.
Hører til J Himle / oc jeg vil tale / oc Jorden skal høre mjn Munds Tale. 2 Mjn Lærdom skal dryppe som Regn / Mjn Tale skal flyde som Dug : Som Støfregn paa Græs / oc som Taare paa Urter. 3 Thi jeg vil paakalde HErrens Nafn / gifver vor Gud stoor Ære. 4 (Hand er) Klippen / hans Gierning er fuldkommen / thi alle hans Veye ere rætte: Gud er Sandhed oc icke uretvjshed / hand er retfærdig oc oprictig.
5 Det hafver fordærfvit sig / det vare icke hans Børn / hvilcket var deres Lyde / det er en forvend oc arrig i Slect. 6 Skulle J vederlegge HErren det / du daarlige oc galne Folck? Er hand icke djn Fader / ja den som hafver kiøbt dig? Hand giorde dig oc beridde dig. 7 Kom i hu de gamle Dage / forstaa Aarene / for Slect efter Slect / spør djn Fader ad / oc hand skal kundgiøre dig (det/) 8 Der den Allerhøyeste uddeelte Arf iblant Folck / der hand adskilde Menniskenes Børn : Da sætte hand Folckenes Landemercke / efter Jsraels Børns tall. 9 Thi HErrens deel er hans Folck / Jacob er hans Arfvis Snoor. 10 Hand motte finde hannem i Ørckenes Land / oc paa en tom øde sted / der som det hylede / hand motte føre hannem om / undervjste hannem / bevare hannem som sin Øyesteen. 11 Som en Ørn mon opsætte sin rede / som svefve ofver sine Unger / saa motte hand udbrede sine Vinger / tage hannem / bære hannem paa sig Vinge. 12 HErren alleene motte leeede hannem / oc der var ingen fremmed Gud med hannem. 13 Hand lood hannem fare høyt op paa Jorden / oc hand aad Marckens Grøde : Oc hand lod hannem sue Honnig af en Klippe / oc Olie af den haarde Steen. 14 Smør af Køør / oc Melck af Faar / med det fede af Lam: Oc Vædre af Basan / oc Bucke / med den allerbeste Hvede / oc du motte dricke Vjndrue Blod.
15 Men der den Rætte blev seed / da slog hand op bag: (Du blefst feed/ du blefst tyck / du blefst hyldig) Oc hand forlood Gud / som hafde giorde hennem / oc ringe actede sin Saligheds Klippe. 16 De hafve opvact hannem til Njdkierhed ved Fremmede / de hafde operret hannem med vederstyggelighed. 17 De ofrede til Marcke Diefle / eller (Folck) som icke ere Gud / til Guder som de icke kiende / Til den nye / som vare komne nær fra / som eders Forfædre icke fryctede sig for. 18 Den Klippe som aulede dig / vilde du forglemme / oc fu vilde forglemt Gud / som fødde dig.
19 Oc der HErren det saa / forstød hand (dem/) ja af hastighed / sine Sønner oc sine Døttre. 20 Oc hand sagde: Jeg vil skiule mit Ansict for dem / jeg vil see / hvor det skal gaa dem paa det sidste: Thi de ere en vanartig Slect / Børn som icke er Tro udi. 21 De hafve giort mig njdkier med det / som icke er Gud / de operrede mig med deres Forfængeligheder / Oc jeg vil giøre dem njdkier med det / som icke ere et Folck / med et daarligt Folck vil jeg operre dem. 22 Thi en Jld er optændt i mjn Vrede / oc den skal brænde til det nederste Helfvede: Oc den skal fortære Landet oc Grøden der af / oc sætte Jld paa Biergenes Grundvold. 23 Jeg vil sancke all ulycke ofver dem / Jeg vil skiude alle mine Pjle i dem. 24 De skulle vansmectes af Hunger / oc fortæres af Heedesiuge oc Braddød: Jeg vil sende Diurs Tender paa dem / med Hugormers Forgift / (som æde) Støf. 25 Sverdet skal ude fordærfve dem / oc ind Forfærdelse / baade Drengene oc Pigerne / det djende Barn med den graahærded Mand. 26 Jeg sagde: Jeg vilde udjage dem af (alle) Vraarer: Jeg vilde tage deres ihukommelse bort iblant Menniskene: 27 Saae jeg icke ved for deres Fienders Vrede / ad deres Fiender skulde icke / maa skee hofmode dem / oc ad de skulde icke / maa skee / sige / Vor Mact er høy / oc HErren hafver icke giort det altsammen. 28 Thi de ere et Folck / som hafver icke Raad / oc der er icke Forstand i dem. 29 Gjd de vare vjse / ad de kunde fornemme dette / Ad de forstoode det / hva dem her efter skal vederfaris. 30 Hvorlunde skulde een jagit tusinde / Oc to slagit tj tusinde paa fluct? Var det icke saa / ad deres Klippe hafve soldt dem? Oc HErren ofverantvordit dem? 31 Thi deres Klippe er icke som vor Klippe / oc vor Fiender (ere self) Dommere. 32 Thi deres Vjntræer ere af Sodomæ Vjntræ / oc af Gomoræ Vjnstock: Deres Vjndruer ere Galdis Vjndruer / de hafve beeske Bær. 33 Deres Vjn er Drage Eder / oc grum Afspriders Galde. 34 Er det icke skiult hos mig? Ja beseglet i mine Liggendefæ? Hefnen hør mig til / oc betalning / paa sin tjd skal deres Food strjde / Thi deres ulyckis Dag er hart hos / oc dens Tilkommelse haster fast.
46 Thi HErren skal dømme sit Folck / oc det skal angre hannem ofver sine Tienere: Thi hand skal see der paa / ad deres mact er borte / oc ad den beholden oc efterlatte er intet. 37 Oc hand skal sige / Hvor ere deres Guder? Deres Klippe (som) de forlode dem paa? 38 Som skulde æde det feede af deres Offer / som skulde dricke Vjn af deres Drickoffer / lader dem slaa op oc hielpe eder / ad der kand vorde Beskærmelse ofver eder. 39 Seer nu / ad Jeg / Jeg er den / oc der ere ick (andre) Guder med mig: Jeg kand slaa ihiel / oc gifve Ljf / hafver saargiort / oc jeg vil læge / oc der kand ingen redde af mjn Haand. 40 Thi jeg vil opløfte mjn Haand til Himmelen / oc vil sige : Jeg lefver ævindeligen. 41 Naar jeg kun hvesser mit Sverds Liunild / oc mjn Haand griber til Ræt: Da vil jeg hafne mig igien paa mine Fiender / oc betale dem som mig hade. 42 Jeg skal giøre mine Pjle druckne af Blod / oc mit Sverd skal æde Kiød / ja af deres Blood somslagne ere oc slagne / af Fiendens bare Hofvet. 43 Lofver J Hedninge hans Folck / Thi hand skal hefne sine Tienesrs Blood : Oc hand skal hefne sig paa sine Fiender / oc være miskundelig ofver sit Folckis Land. 44 Oc Mose kom oc talde alle Ordene af denne Sang for Folckets øren / hand oc Osea Nuns Søn. 45 Oc Mose udtalde alle disse Ord til all Jsrael: 46 Oc sagde til dem: Legger alle de Ord paa eders Hierte / som jeg vidner for eder i Dag / ad J skulle biude eders Børn dem / ad de bevare ad de giøre alt det her sigis i denne lov. 47 Thi det er icke et forgæfvis Ord til eder / thi det er eders Ljf / oc ved samme ord skulle J forlænge eders Dage / i det Land hvort hen J drage / ofver Jordanen / ad eye det.
48 Oc HErren talde til mose paa den samme Dag / oc sagde: 49 Gack op paa dette Abrim Bierg / paa Nebo Bierg / som eri moabs land / som er mod Jericho / oc see det Land Canaan / hvilcket jeg gifver Jsraels Børn til Eyedom. 50 Oc du skalt døø paa Bierget / naar du est djd opkommen / oc samlis til dine Folck / lige som Aaron djn Broder døde paa det Bierg hoor / oc er samlet til sine Folck: 51 Fordi / ad J forgrebe eder imod mig iblant Jsraels Børn / hos Kjfvevandet i Kades / i den ørcken Sin / fordi / i helligede meig icke iblant Jsraels Børn. 52 Thi du skalt see Landet / tvert ofver fra dig / oc icke komme djd ind i det Land som jeg gifver Jsraels Børn.

XXXIII. Capitel.
OC denne er den Velsignelse / med hvilcken Mose Guds Mand velsigne Jsraels Børn / strax før hand døde: 2 Oc sagde: HErren er kommen af Sinai / oc hand er opgangen af Seir for dem / hand aabenbarede sig herlig af Paran Bierg / oc kom med mange tusinde Hellige: Ved hans høyre Haand var en gloende Lov til dem. 3 Ja hand elsker Folckene / alle hans Hellige ere i djn Haand / oc de skulle sætte dem til hobe hos djn Food / her skal lerse af dine Ord. 4 Mose bød os en Lov / Jacob Meenigheds Arf. 5 Oc hand var en Konge i Oprictighed / i det Folckets Øfverste Hultis til sammen / Jsrael Stammer tilhobe.
6 Ruben skal lefve oc icke døø / oc hans Mænd skulle være et Tall (Folck.) 7 Oc det hør til Juda / oc hand sagde : HErre hør Juda Røst / oc du skalt indføre hannem til sit Folck / lad hans Hænder være hannem nock og du skalt hielpe hannem fra sine Fiender. 8 Oc hand sagde til Levi / Disse Thumim oc dine Urim / høre djn fromme Mand til / som du fristede i Massa / med hvilcken du vilde kjfve hos Trætte Vandet. 9 (Du est dog) den som siger til sin Fader oc til sin Moder: Jeg saa hannem icke / oc bekiende icke sine Brødre / oc kiende icke sine Sønner / thi de holde dit Ord / oc skulle bevare djn Pact. 10 Du skulle lære Jacob djn Ræt / oc Jsrael djn Lov: De skulle sætte Røgelse for djn Næste / oc heel Brændoffer paa dit Altere. 11 HErren / velsigne hand Kraft / oc lad hans Hænder Gierning behage dig : Slaa deres Lender i sønder / som sætte dem op imod hannem / oc paa dem som hannem hade / ad de icke oprise dem. 12 Hand sagde til BenJamin / HErrens elskelige skal boo tryggeligen hos hannem / hand skal skiule ofver hannem den gandske Dag / oc hand boode imedlem hans Skuldre. 13 Oc hand sagde til Joseph / Hans Land er velsigniet af HErren / for den ædle Fruct af Himmelen / af Duggen / oc af Dybet som ligger der under. 14 Oc af Solens ædle Fruct / oc af Maanens udgydelsis ædle Fruct. 15 Oc af de høye Bierge i Østen / oc af de stedsevarende Høyenes ædle Fruct: 16 Oc af Jordens Ædle Fruct / oc dens fylde: Oc hans Naade som boode i Busken / den skal komme paa Josephs Hofvet / oc paa Nazareernes Hofvt Top / iblant hans Brødre. 17 Hans Herlighed er som en Førstefød Oxe / oc hans Horn som en Eenhiørnings Horn / med dem skal hand stange Folckene tilljge / indtil Jordens ende : Disse (ere) tj tusinde Epharaim / oc disse tusinde Manasse. 18 Oc hand sagde til Sebulon / Gld dig Sebuon i din Udfart: Oc du Jsaschar i dine Pauluner. 19 De skulle kalde Folckene paa bierget / der skulle de ofre Retfærdigheds Offer: Thi de skulle dje Hafsens Ofverflødighed / oc de nedsteckte Liggendefæ i Sanden. 20 Oc hand sagde til Gad: Velsignit være den som udbreder Gad / hand ligger som en Løve /oc skal røfve Armen / ja oc Jssen. 21 Oc hand saa sig for i begyndelsen / ad der var Læremesterens part / som er beskyttet / oc hand kom med Folckenes Øfverste / hand beskickede HErrens Retfærdighed / oc hans Ræt med Jsrael. 22 Oc hand sagde til Dan: Dan en ung Løve / skal udspringe af Basan. 23 Oc til Nephthali sagde hand / Nephthali skal hafve nock / hva hand begærer / oc hand skal være fuld af HErrens Velsignelse / Vesten oc Synden maat du eye. 24 Oc hand sagde til Asser / Asser skal velsignis af Sønner / hjand skal være sine Brødre behagelig / oc den som dypper sin Food i Olie : 25 Dine Skoe skulle være Jern oc Kaabber / oc lige som dine Dage (nu) ere / saa skal djn Alderdoms Styrcke være.
26 Der er ingen som Gud / O du Oprictige : Den som farer paa himlene / til djn hielp / oc med sin Herlighed paa Skyerne. 27 Den ævige Gud er Boligen /oc under de ævige Arme: Oc hand skal uddrifve Fienden for dig / oc sige : Blif ødelagt. 28 Oc Jsrael skal alleene bo tryggeligen / Jacobs Brønd skal være til det Land / som er Korn oc ny Vjn / der til skal Himmel dryppe med Dug. 26 Meget salig est du Jsrael / hvo er som du ? O Folck / du est frelst i HErren / som er djn Hielpis Skiold / oc som er djn Herligheds Sverd : Oc dine Fiender skulle underlegges dig /oc du skalt træde paa deres Høye.

XXXIV. Capitel.
OC Mose gick op af Moabs marck / paa Nebo Bierg / paa Høyens Top / som er mod Jericho : Oc HErren lood hannem see alt Gileads Land / indtil Dan: 2 Oc all Nephthali / oc Ephraims Land / oc Manasse / oc alt Juda Land / indtil det yderste Haf: 3 Oc Synden / oc Sletten / den Dal imod Jericho / Palme Staden / indtil Zoar. 4 Oc HErren sagde til hannem : Dette er det Land / som jeg hafver soorit Abraham / Jsaac oc Jacob / oc sagt / Djn Afkom vil jeg gifve det / jeg hafver ladit dig see (det) med djne Øyne / Men du skalt icke gaa djd ofver.
5 Oc Mose HErrens Tienere døde der / i Moabs Land / efter HErrens Ord. 6 Oc een begrof hannem i Dalen udi Moabiternes Land / tvert mod Peors Huus: Oc ingen mand hafver vist hans Graf / indtil denne Dag. 7 Oc Mose var hundrede oc tive Aar gammel der hand døde / hans Øye var icke dumt / oc hans Kraft var icke forfaldent.
8 Oc Jsrael Børn begræde Mose / paa Moabiternes Marck / i tredive Dage /oc Klagens (oc) Graadens Dage ofver Mose blefve (oc) fuldkomne. 9 Oc Josua Nuns Søn blef opfylt med Vjsdoms Aand / thi Mose hafde lagt sine Hænder paa hannem: Oc Jsraels Børn lydde hannem ad / oc giorde som HErren hafde befalit Mose.
10 Oc der opstood icke en Prophet siden i Jsrael / som Mose / hvilcken HErren kiende Ansict til Ansict: 11 Efter alle Tegn oc underlige Gierninger / som HErren sende hannem til ad giøre i Ægypti Land / paa Pharao oc alle hans Tienere / oc alt hans Land: 12 Oc til all den veldige Haand / oc all den stoore Forskreckelse / som Mose giorde for all Jsraels Øyne. Ende paa Mose femte Bog.

Josuæ Bog.
I. Capitel.
Oc det skede efter Mose HErrens Tieneris Død / da sagde HErren til Josua Nuns Søn / Mose Tienere / sigendis: 2 Mose mjn Tienere er død / Saa stat nu op / drag ofver denne Jordan / du oc dette gandske Folck / til det Land som jeg gifver dem / (det er) Jsraels Børn. 3 All den Sted som eders Foodstoole skulle træde paa / den hafver jeg gifvit eder / som jeg sagde til Mose. 4 Fra Ørcken oc denne Libano / oc indtil den stoore Flod / den Flod Phrath / (som) er det gandske Hetiters Land / oc indtil det stoore Haf i Vester skal være eders landemercke. 5 Jngen skal staa imod dig alle dine Ljfs Dage / Lige som jeg var med Mose / vil jeg være med dig / jeg vil icke slaa dig løs / ey heller forlade dig. 6 Vær frjmodig oc sterck / thi du skalt deele Landet til Arf iblant dette Folck / hvilcket jeg soor deres Forfædre /ad gifve dem. 7 Vær ickun frjmodig oc meget sterck / ad holde oc giøre efter all den Lov / som Mose mjn Tienere bød dig : Vjg icke der fra / til høyre eller til venstre Sjde / ad du kandt faa Forstand paa all den (Vey) som du skalt vandre paa. 8 Denne Lovis Bog skal icke komme fra djn Mund / Men du skalt grunde der paa Dag oc Nat / ad du kand holde oc giøre efter alt det / som skrefvet er i den: Thi da skal det gaa dig vel / i alle dine Veye / oc da skalt du faa Forstand. 9 Hafver jeg icke befalit dig? Vær frjmodig oc sterck: Fryct icke oc blif icke ræd / Thi HErren djn Gud er med dig / paa all den (vey) som duskalt vandre paa.
10 Da bød Josua Folckenes Fogeder / oc sagde: 11 Gaar midt igiennem Leyren / oc biuder Folcket / oc siger : Reder eder paa Kost / Thi J skulle gaa ofver denne Jordan inden tre Dage / ad komme ad eye Landet / som HErren eders Gud gifver eder ad eye det.
12 Oc Josua sagde til de Rubeniter oc Gadditter / oc til halfdeelen af Manasse Stamme / sigendis: 13 Tæncker paa det ord / som Mose HErrens tienere talde til eder /oc sagde: HErren eders Gud skicker eder Rolighed / oc gifver eder dette Land. 14 Lader eders Hustruer / eders Børn oc eders Fæ / blifve i Landet / som Mose hafver gifvit eder her ofver Joranen/ Men j skulle drage ofver / fem Mand tycke for eders Brødre / alle som ere duelige til Strjd / oc hielpe dem. 15 Saa længe indtil HErren gifver eders Brødre Rolighed / som eder ad de kunde oc eye Landet / som HErren eders Gud skal gifve dem : Saa skulle J da vende eder om igien til eders Arfve Land /oc eye det / som Mose HErrens Tienere gaf eder her ofver Jordanen mod Østen.
16 Oc de svarede Josua / oc sagde: Vi ville giøre alt det som du hafver bødit os / oc vi ville gaae hen / hvort du sender os. 17 Aldelis lige som vi vare Mose lydige / saa ville vi oc være dig lydige / alleene HErren djn Gud være med dig / lige som hand var med Mose. 18 Hver den som er djn Mund gienstridig / oc icke lyder dine ord i alt det du biuder hannem /hand skal døø / vær ickun frjmodig oc sterck.

II. Capitel.
OC Josua Nuns Søn hafve sendt to hemmelige Speidere af Sitim /oc sagde: Gaar han / beseer landet oc Jericho: Oc de ginge bort / oc komme ind ... støgis huus / oc hendis nafn ... hab / oc de laae der. 2 Da blef det sagt til Kongen af Jericho / sigendis : See / i denneNat ere komne mænd hjd af Jsraels Børn / ad besmide Landet. 3 Da sende Kongen af Jericho Bud til Rahab / sigendis: Lad de Mænd komme hjd ud / som komme til dig / som komme til dit Huus / thi de ere komne ad bespeide alt Landet. 4 Men Qvinden hafde tagit de to Mænd / oc skiult dem /oc sagde: Ja / Mændene komme ind til mig / men jeg vidste icke hvæden de vare. 5 Oc det skeede / der de vilde lucke Porte / der det var mørckt / da ginge Mændene ud / Jeg veed icke hvort de Mænd ginge: Følger hastelige efter dem / da faae J fat paa dem. 6 Men hun hafde ladit dem skjge op paa Taget. 7 Oc Mændene forfulde dem paa Veyen til Jordanen / indtil Færiestederne: Oc der de var udfarne / som forfulde dem / da lucte mand Porten til.
8 Oc før end de sofve / da gick hun op til dem paa Taget / 9 Oc sagde til Mændene: Jeg veed / ad HErren hafver gifvit eder Landet / oc ad eders fryct er falden paa os / oc ad alle Landsens Jndbyggere ere mistrøstige for eder. 10 Thi vi hafve hørt / ad HErren tørde Vandet for eder i det røde Haf / der J foore ud af Ægypten / oc hva J giorde de to Emoriters Konger / som ere der ofver Jordan / sihon oc Og / hvilcke J sloge ihiel. 11 Oc vi have hørt det / oc vort Hierte er mistrøstig / oc oc der er intet Mood meere i nogen / for eders Ansict : Thi HErren eders Gud / hand er en Gud i Himmelen der ofven / oc paa Jorden her neden. 12 Saa sværer mig nu ved HErren / ad efterdi jeg giorde Barmhiertighed mod eder / J oc ville giøre Barmhiertighed mod mjn Faders Huus / oc gifve mig et vist Tegn: 13 Ad J ville lade mjn Fader / oc mjn Moder /oc mine Brødre / oc mine Systre / lefve / oc alt det de hafve / oc redde vore Siele fra Døden. 14 Oc Mændene sagde til hende : Vi ville sætte vort Ljf for eders / om J icke røbe denneHandel / Oc det skal skee / naar HErren gifver os Landet / da ville vi giøre Barmhiertighed oc troskab med dig. 15 Saa vant hun dem ned med et Reeb / igiennem Vindvet : Thi hendis Huus var paa Stadens Muur / oc hun boode paa Muuren: 16 Oc hun sagde til dem: Gaar op paa Bierget / ad de skulle icke / maa skee / møde eder / som søge efter eder / oc skiuler eder der i tre Dage / thi de komme igien / som forfølge (eder/) oc siden kunde J gaae ad eders Vey. 17 Oc Mændene sagde til hende : Vi ville være frj for denne Eed / som du komst os til ad svære / 18 See / naar vi komme i Landet / da skalt du binde denne røde Snor i Vinduet / igiennem hvilcket du hafver vundit os ned / oc du skalt forsamle til dig i huuset / djn Fader / oc djn Moder / oc dine Brødr / oc djn Faders Gandske huus. 19 Oc det skal skee / hver den som gaar af dit Huusis Dør hen ud / hans blod (skal være) uskyldige : Men der som der blifver lagt en Haand paa nogen af dem / som ere med dig i Huuset / hans Blood (skal være ) paa vort Hofvet. 20 Men om du røber denen vor Handel / da ville vi være frj fra djn Eed / som du komst os tila t svære. 21 Oc hun sagde: Det skal saa være efter eders ord / oc hun lod dem gaa / Oc de ginge hen /oc hun bant den røde Snor i Vinduet.
22 Saa ginge de hen oc komme paa Bierget / oc blefve der i tre Dage / indtil de komme igien / som søgte efter dem: Thi de Forfølgere hafde leet efter dem paa alle Veye / oc de funde dem icke. 23 Saa vende de to Mænd tilbage igien /oc ginge ned af Bierget / oc foore ofver /oc komme til Josua Nuns Søn / oc fortalte hannem alting / som dem var vederfarit: 24 Oc sagde til Josua / HErren hafver gifvit alt Landet i vore Hænder / oc alle Landsens Jndbyggere ere forfærdede for os.

III. Capitel.
OC Josua stod aarle op / oc de droge til Sittim / oc komme tilJordanen / hand oc alle Jsraels børn / oc de blefve der om Natten / før end de foore ofver. 2 Oc det skeede tre dage der efter / ginge Fogederne mit igiennem Leyren: 3 Oc bøde Folcket oc sagde: Naar J see HErrens eders Guds Practis Arck / oc Præsterne Leviterne bære den / saa drager ud fra eders Sted / oc gaar efter dem. 4 Dog saa ad der er ved to tusinde Alne rum imedlem eder oc dem / J skulleicke gaae fornær den / paa det ad j skulle vide / paa hvilcken Vej J skulle gaae / thi J hafve icke tilforn reyst der ofver paa den Vey. 5 Oc Josua sagde til Focket / Helliger eder / thi HErren skal giøre underlige Ting i Morgen iblant eder. 6 Oc Josua sagde til Præsterne / sigendis: Bærer Pactens Arck / oc gaar ofver for Folcket : Oc de baare Pactens Arck / oc ginge for Folcket.
7 Oc HErren sagde til Josua / J Dag vil jeg begynde ad giøre dig stoor for all Jsraels Øyne / ad de skulle vide / ad lige som jeg var med Mose / (saa) vil jeg oc være med dig. 8 Oc biud du Præsterne / som bære Pactens Arck / oc sjg : Naar J komme til den yderste af Jordanens Vand / da skulle J staae i Jordanen. 9 Oc Josua sagde til jsraels Børn / Kommer nær hjd / oc hører HErrens eders Guds ord. 10 Oc Josua sagde / der af skulle J vide ad den lefvende Gud er iblant eder / oc ad hand skal visseligen uddrifve for eder / de Cananiter / oc Hetitter / oc Heviter / oc Pheresiter / oc gergasiter / oc Emoriter oc Jebusiter. 11 See / hans Pactis Arck / som er all Jordens Regentere / gaar ofver for eder i Jordanen. 12 Saa tager nu tolf Mænd af Jsraels Stammer / ja een Mand af hver Stamme. 13 Oc det skal skee / naar Præstgerne / som bære HErrens Pactis Arck / som er all Jordens Regentere / satte deres Fodstoler i Jordanens Vand / saa skal Jordanens Vand skillis ad / det Vand som kommer ned ofven fra / skal staa i een hob.
14 Oc det skeede / der Folcket droge af deres pauluuner / ad gaa ofver Jordanen / oc Præstene / som baare Pactens Arck for Folcket : 15 Oc der de / som baare / komme til Jordanen / oc Præsterne / som baare Arcken / dyppedne dere Fødder Fræmmerst i Vandet / (Men Johadnen var fuld til alle sine brædde / all Høsten igiennem/) 16 Da stood det Vand stille / som kom ned ofvenaf / det stood i en hob / saare langt fra den By Adam / som ligger op til Zarhan side / men det Vand som løb ned til Hafvet i Ørcken mod det salte Haf / det formindskedis / det flød hen / saa gick Folcket ofver imod Jerucho. 17 Oc Præsterne som baare HErrens Pactis Arck / stoode stille paa det Tørre / midt i Jordanen beridde / Oc allJsrael ginge ofver paa det Tørre / indtil det gandske Folck kom aldeelis ofver Jordanen.

IV. Capitel.
OC det skeede / der alt Folcket var gaaet igiennem Jordanen / da sagde HErren tilJosua / sigendis: 2 Tager eder tolf Mænd af Folcket / ja een Mand af hver Stamme: 3 Oc biuder dem / oc siger : Tager eder op her midt af Jordanen / tolf Steene / af den Sted som Præstens / som ere beridde deres Fødder staae paa / oc bærer dem ofver med eder / oc legger dem i den Sted / som J skulle blifve denne Nat ofver. 4 Da kaldede Jorsua ad tolf Mænd / som hand hafve bestilit af Jsraels Børn / ja een Mand af hver Stamme : 5 Oc Josua sagde til dem: Gaar hen ofver for HErrens eder Guds Arck midt i Jordanen / oc tager hver af eder een Steen op paa sin Axel / efter jsraels Børns Stammers tall: 6 Ad det skalvære et Tegn iblant eder / naar eders Børn spørge her efter / oc sige : Hva (betyde) eder disse Steene? 7 Oc J skulle sige til dem: Ad Jordanens Vand stilldis ad fore HErrens Pactis Arck / den tjd den gick igiennem Jordanen / da adskildis Jordanens Vand. Oc disse Steene skulle være Jsraels Børn til ihukommelse ævindeligen. 8 Da giorde Jsraels Børn som Josua bød dem / oc baare tolf Steene op midt af Jordanen / som HErren hafde sagt til Josua / efter Jsraels Børns Stammers Tall / oc baare dem med sig hen ofver til den sted / som de blefve om Natten / oc lagde dem der.
9 Oc Josua opriste andre tolf Steene igien / midt iJordanen / der som Præstens Fødder stood / som baare Pactens Arck / oc de ere der indtil denne Dag. 10 Oc Præsterne som baare Arcken / stode midt i Jordanen / indtil hvert Ord var fuldkommet / som HErren ahfde budit Josua ad sige til Folcket / efter alt det som Mose hafde befalit Josua: Oc Folcket skyndede sig oc ginge ofver. 11 Oc det skeede / der det gandske Folck var aldeelis ofvergaaet / da kom oc HErrens Arck hen ofver /oc Præsterne for Folckt. 12 Oc Rubens Børn / oc Gads Børn / oc halfdeelen af Manasse Stamme / ginge ofver / fem Mand tycke / for Jsraels Børn / som Mose hafde sagt til dem: 13 Ved fyrretive tusinde væbnede til Strjd / ginge for HErren til Strjd paa Jericho Marck: 14 Paa den Dag giorde HErren Josua stoor for all Jsraels Øyne /oc de fyrctede hannem / som de fryctede Mose / alle hans Ljfs Dage.
15 Oc HErren sagde til Josua / sigendis : 16 Biud Præstene / som bære Vidnisbyrdens Arck / ad de opstige af Jordanen. 17 Saa bød Josua Præstene / oc sagde : Stiger op ad Jordanen. 18 Oc det skeede / der Præstene / som baare HErren Pactis Arck / komme op ofver Jordanen / da traade Præstene paa tørt Land med deres Fødder / oc Jordanens Vand komme igen i deres sted / oc fløde som de giorde før ofver alle sine bredder.
19 Oc Folcket ginge op af Jordanen paa den tiende Dag i den Første Maaned / oc leyrede sig i Gilgal ved enden / Østen for Jericho. 20 Oc de tolf Steene som de toge af Jordanen / sætte Josua op i Gilgal: 21 Oc sagde til Jsraels Børn / sigendis : Naar eders Børn spørge efter Fædre ad hver efter / oc sige : Hva (skulle) disse Steene? 22 Da skulle J kundgiøre eders Børn det /oc sige: Jsrael gick paa tørt igiennem dene Jordan: 23 Thi HErren eders Gud borttørrede Jordanens Vand for eder indtil J komme hen ofver : Lige som HErren eders Gud giorde id et røde Haf /hvilcket hand tørrede for os / indtil vi komme igienne: 24 Ad alle Folck paa Jorden skulle kiende HErrens Haand / thi den er sterck / ad j skulle fricte HErren eders Gud alle Dage.

V. Capite.
OC det skeede / der alle Emoriternes Konger / som boede ofver Jordanen i Vesten / oc alle Cananiternes Konger / som vare hos Hafvet / hørde /ad HErren hafde tørrit Jordanens Vand for Jsraels Børn / indtil de komme der ofver / ds smeltedis deres Hierte /oc der var icke meere Mood i dem for Jsraels Børn.
2 Paa den Tjd sagde HErren til Josua: Giør dig Steen knjfve / oc omskær Jsraels Børn igien anden gang. 3 Da giorde Josua Steen Knjfve / oc omskaar jsraels Børn hos Forhuudernes Høy. 4 Oc denne er Sagen / hforfor Josua omskar : Alt folcket af Mandkiøn / som vare uddragne af Ægypten / alt Krjgsfolcket var døt i Ørcken paa Veyen / siden de ginge ud af Ægypten: 5 Thi alt Folcket som uddrag / vaar omskaaret : men alt Folcket som var født i Ørckenen / paa Veyen der de droge af Ægypten / hafde de icke omskaaret. 6 Thi Jsraels Børn vandrede fyrretive Aar i Ørcken / indtil ad alt Krjgsfolcket / som kaom af Ægypten / var hendøt / som icke lydde HErrens Røst / som HErren soor dem / ad hand skulde icke lade dem see det Land / som HErren hafde soorit deres Fædre / ad gifve os / et Land som flyder med Melck oc Honnig. 7 Oc hand lood deres Børn komme op i deres sted / dem omskaar Josua / thi de hafde Forhuud / efter som de hafde icke omskaaret dem paa Veyen. 8 Oc det skeede / der alt Folcket var omskaaret /da blefve de paa dere sted i Leyren / indtil de blefve helbrede. 9 Oc HErren sagde til Josua: J dag hafver jeg tagit Ægypti skændzel fra eder / oc hand kaldede den Steds nafn Gilgal / indtil paa denne Dag.
10 Oc Jsraels Børn hafde deres Leyr i Gilgal / oc de hulde Paaske den fiortende Dag i Maaneden / ocm Aftenen / paa Jericho Marck. 11 Oc de aade af Landsens Grøde / anden Paaske Dag / som vare usuurede Brød / oc steegte Ax / lige paa den samme Dag. 12 Saa holt det Man op / anden Dagen / der de aade af Landsens Grøde / ad Jsraels Børn hafde icke meere mand / men de aade af Canaans land Grøde i samme Aar.
13 Oc det hende sig / der Josua var hos Jericho / ad hand opløfte sine Øyne oc saa / oc se / der stod en Mand mod hannem / oc hafde et draget Sverd i sin Haand : Oc Josua gick til hannem / oc sagde til hannem: Hør du os til / eller vore Fiender? 14 Oc hand sagde / Ney / Thi jeg er en Fyrste ofver HErrens Hær / nu kom jeg: Da falt Josua paa sit Ansict til Jorden / oc hand bøyede sig /oc sagde til hannem : Hva siger mjn HErre til sin Tienere? 15 Oc Fyrsten ofver HErrens Hær sagde tilJosua : Løs djn Skoo af djn Food / thi den Sted som du staar paa / den er hellig : Oc Josua giorde saa.

VI. Capitel.
OC Jericho hafde luckt til / oc var tilluckt for Jsraels Børn / der kunde ingen komme ud / ey heller komme ind. 2 Oc HErren sagde tilJosua: See der / Jeg hafver gifvit Jericho oc dens Konge i djnHaand (som ere) Krjgsfolck. 3 Oc J skulle gaae omkring Staden / ja alle Krjgsmænd / saa de omringe Staden een gang / saa skalt du giøre sex Dage. 4 Oc siu Præster skulle bære siu Frydens Basuuner / for Arcken / oc paa den sivende dag skulle J gaae om Staden siu gange / ocPræsterne skulle blæse i Basuunerne. 5 Oc det skal skee / naar mand blæser flux i Frydens Aars Horn / naar j høre Basuunens liud / da skal alt Folcket skrige med et stoort Anskrjg : Saa skal Stadens Muure falde ned paa sin sted / oc Folcket skal stjge op / over fræm for sig.
6 Saa kaldede Josua Nuns Søn ad Præsterne / oc sagde til dem : Bærer Pactens Arck / oc lader siu præster bære siu Fryde Aars Basuner for HErrens Arck. 7 Oc hand sagde til Folcket : Drager fræm oc gaar omkring Staden / oc hvo som er væbnet / saa gaa fræm for HErrens Arck. 8 Oc det skeede / der Josua hafde dette sagt til Folcket / da ginge siu præster fræm / som bare de siu Fryde Aars Basuuner for HErrens Arck / oc blæste i Basuunerne / oc HErrens Pactis Arck fulde efter dem. 9 Oc hver som vare væbnede / ginge for Præsterne / som blæste i Basuuner / oc den meenige hob fulde efter Arcken / oc blæste i Basuunerne. 10 Oc Josua bød Folcket / oc sagde: J skulle icke giøre noget Anskrig / oc ey heller lade eders Røst høre / eller lade et Ord gaa af eders Mund / indtil den Dag jeg siger til eder / giører et Anskrig / Da skulle J giøre Anskrig. 11 Saa gick HErrens Arck een gang omkring Staden / oc de komme i Leyren / oc blefve om Natten i Leyren. 12 Oc Josua stood tjlig op om morgenen / oc Præsterne baare HErrens Arck. 13 Oc de siu Præster / som baare de siu Fryde Aars Basuuner for HErrens Arck / ginge flux oc blæste i Basuunerne / oc hver som var væbned / gick for dem /oc den meenighe hob / som slutted den heele Skare / gick flux fræm efter HErrens Arck / oc blæste i Basuunerne. 14 Oc de ginge om Staden paa den anden Dag een gang / oc komme i Leyren igien / saa giorde de i sex Dage. 15 Oc det skeede / paa den sivende Dag / stoode de tjlige op i Dagningen / oc ginge omkring Staden siu dage / efter den samme maade / saa ad de komme den samme eene Dag siu dage omkring Staden. 16 Oc det skeede / den sivende gang / da blæste Præsterne i Basuunerne / oc Josua sagde til Folcket : Giører et Anskrig / thi HErren hafver gifvit eder Staden. 17 Oc denne Stad / oc alt det som er i den / skal ødeleggis for HErren / alleene den Skøge Rahab skal blifve ved Ljfvet / hun er alle de som ere i Huuset med hende / thi hun skiulte budene / som vi udsendte. 18 Oc alleene forvarer eder fordet forbandede / ad J icke / maa skee / forbande eder / om J tage noget af det Forbandede / oc komme Jsraels Leyre i Band / oc forstyrre den. 19 Men alt det Sølf oc Guld / oc Kobbertøy oc Jern / det skal være hellig for HErren / det skal komme i HErrens Liggendefæ. 20 Oc Folcket giorde et Anskrig / oc de blæste i Basuunerne: Oc det skeede / der Folcket hørde Basuunernes liud / da giorde Folcket et stoort Ansrig / oc Muuren faldt ned paa sin sted / oc Folcket stigede op i Staden / hver ræt for sig /oc de indtoge Staden.
21 Oc de ødelagde alt det i Staden var / baade Mand oc Qvinde / baade ung oc gammel / oc Øxne / oc Faar / oc Asne / med skarpe Sverd. 22 Men Josua sagde til de to Mænd / som hafde bespeydit Landet : Gaar i den Skøgis Huus / oc leder Qvinden der fra hjd ud / oc alt det som hun hafver / som J soore hende. 23 Da ginge de unge Mænd / speyderne / ind / oc lidde rahab ud / oc hendis Fader / oc hendis Moder / oc hendis Brødre / oc alt det hun hafde / oc all hendis Slect / udledde de / oc lode dem blifve uden for Jsraels Leyr. 24 Men Staden opbrænde de med Jld / oc alt det som var i den / foruden Sølf oc Guld / oc Kaabbertøy / oc Jern / det lagde de ind til et Liggendefæ i HErrens Huus. 25 MenJosua lood Rahab den Skøge / oc hendis Faders Huus / oc alt det som hende hørde til / blifve ved Ljfvet: Oc hun boode midt iblant Jsrael / indtil paa denne Dag / thi hun skiulte Budene / som Josua hafde udsendt / til ad bespeide Jericho.
26 Oc samme Tjd soor Josua / oc sagde : Forbandet glifve den Mand for HErrens Ansict / som opstaa oc bygger denne Stad Jejricho / naar hand legger dens Grundvold / da koste det hannem hans første Søn / oc naar hand sætter dens Porte / da koste det hannem hans yngste Søn. 27 Sa var HErren med Josua / oc hans Rycte var i det gandske Land.

VII. Capitel.
Men Jsraels Børn forgrebe sig ilde paa det Forbandede: Thi Achan Charmi Søn / Sabbi Søns / Serah Søns / af Juda Stamme / tog (noget) af det Forbandede / da blef HErrens Vrede optændt imod Jsraels Børn. 2 Oc Josua udsende Mænd fra Jericho mod Aj / somligger hos Beth Aven / Østen fra BethEl / oc sagde til dem / sigendis: Gaar hen op / oc bespeide Landet : Oc de Mænd ginge op / oc bespidede Aj : 3 Oc de komme igien til Josua / oc sagde til hannem: Lad icke det gandske Folck fare hen op / (Men ) ved to tusinde eller ved tre tusinde Mænd / kand fare hen op oc slaa Aj / ad du skalt icke lade det gandske Folck bemøye sig djd / Thi de ere faa. 4 Saa drog af Folcket op hen ved tre tusinde Mænd / hvilcke flydde for de Mænd af Aj: 5 Oc de Mænd af Aj sloe ved sex oc tredive Mænd igiel af dem / oc forfulde dem fra Porten indtil Sebrim / oc sloe dem / der som Veyen gick ned ad : Da blef Folckets Hierte mistrøstig / oc blev som Vand.
6 Oc Josua ref sine Klæder / oc falt ned paa sit Ansict til Jorden / for HErrens Arck / indtil Aftenen / hand oc de ældste af Jsrael /oc de kaste Støf paa deres Hofved. 7 Oc Josua sagde: Ah HErre / HErre / hvi lodst du dette Folck komme saa ofver Jordanen / ad gifve os i Emoriternes Haand / ad lade fordærfve os? Oc gjd vi hafde ladet os nøye / oc blefvit paa hjn side Jordan. 8 Ah / min HErre / Hva skal jeg sige / efterdi Jsrael vender Ryg for sine Fiender? 9 Naar Cananiterne oc alle Landsens Jndbyggere det høre / da bespende de oc / oc udslette vort Nafn af Jorden / Oc hva vilt du da giøre ved din stoore Nafn? 10 Da sagde HErren til Josua: Stat op / hvi ligger du saa paa dit Ansict? 11 Jsrael syndede / oc de hafve ofvertraad mjn Pact / hvilcken jeg bød dem / Der til toge de af det Forbandede / oc staale ocsa / oc løye ocsaa / oc lagde det ocsaa iblant deres Tøy. 12 Oc Jsraels Børn skulle icke kunde staae imod deres Fiender / de maatte vende Ryggen til deres Fiender / Thi de vare i Band: Jeg skal icke meere her efter være med eder / dersom J icke udslette den Band fra eder. 13 Stat op / helliggiør Folcket / oc sjg / Giører eder hellige til Morgenen / Thi saa siger HErren Jsraels Gud / Der er Band iblant dig Jsrael / Du kand icke staa imod dine Fiender / indtilJ bortage den Band fra eder. 14 Oc J skulle komme tjlige fræm / efter eders Stammer / Oc det skal skee / hvilcken Stamme HErren rammer paa / den skal komme fræm / efter (sine) Slecter / oc den Slect som HErren rammer paa / den skal komme fræm / efter sine Huuse / Oc det Huus som HErren rammer paa / det skal komme fræm / efter sine Hosbonder. 15 Oc det skal skee / den som blifver funden i Band / hand skal brændis med Jld / oc alt det hand hafver / fordi / ad hand ofvertraadde HErrens Pact / oc fordi Hand giorde en daarlighed i Jsrael.
16 Oc Josua stood tjlig op om Morgenen / oc lidde Jsrael fræm / efter sine Stammer / oc der befantis Juda Stamme. 17 Oc hand lidde Juda Slect frem /oc der befantis Sarchi Slect: 18 Oc hand lidde Sarchi Slect fræm ved Mændene / oc der be ´fantis Sabdi. Oc hand lidde hans Huus frem ved Mændene / oc der befantis Achan Charmi Søn / Saddi Søns / Serah Søns af Juda Stamme. 19 Oc Josua sagde til Achan / MjnSøn / gif dog HErrenJsraels Gud Ære /oc gif hannem Lof / oc gif mig nu tilkiende / hva du hafver giort / døl det icke for mig. 20 Oc Achan svarede Josua / oc sagde: Sandelig jeg syndede for HErren / Jsraels Gud / oc dette oc dette giorde jeg. 21 Thi jeg saa en kostelig Babyloniske Kaabe iblant Rofvet / oc to hundrede Seckel Sølf / oc en Guld Tunge / som vaag halftredisindstive Seckler / ocjeg fick lyst til dem /oc toog dem / oc see / de ere skiulte i Jorden / i mit Puluun / oc Sølfvet der under. 22 Da sende Josua Bud hen / oc de løbe til Pauluunet /Oc see / det var skiult i hans Pauluun / oc Sølfvet der under. 23 Oc de toge dem til Pauluunet / oc førde dem til Josua oc til alle Jsraels Børn / oc lagde dem for HErrens Ansict.
24 Saa tog Josua / oc all Jsrael med hannem / Achan Serah Søn / oc Sølfvet / oc Kaaben / oc Guld-Tungen / oc hans Sønner / oc hans Døttre / oc hans Øxne / oc hans Asne /oc hans Faar / oc hans paulun / oc alt det hans hafde / oc de førde dem op i Achors Dal. 25 Oc Josua sagde: Hvi hafver du forstyrrig os / HErren skal forstyrre dig paa denne Dag: Oc all Jsrael steenede hannem / oc brænde dem med Jld: Oc kaste Steene paa dem. 26 Oc de oprettede en stoor Steenhob efter hannem / indtil denne Dag : Oc HErren blef vend fra sin Vredis hastighed / der af kaldede mand den Steds nafn / Achors dal / indtil denne Dag.

VIII. Capitel.
OC HErren sagde til Josua : Fryct dig icke /oc rædis icke / Tag med dig alt Krjgsfolcket / oc giør dig rede / drag hen op mod Aj. See / Jeg hafver gifvit Kongen af Aj / oc hans Folck /oc hans Stød / oc hans Land / djn Haand. 2 Oc du skalt giøre med Aj oc dens Konge / som du giorde med Jericho oc dens Konge: uden det / ad dens Rof / oc dens Qveg / skulle J tage eder til Bytte : Sæt dig et Baghold bag Staden.
3 Da giorde Josua sig rede oc alt Krjgsfolcket / ad drage op til Aj / oc Josua udvalde tredive tusinde veldige Krjgsmænd / oc sende dem hen om Natten: 4 Oc bød dem / oc sagde: Seer til / J skulle være i Baghold bag Staden / holder eder icke forlangt fra Staden / oc værer alle til rede: 5 Men jeg / oc alt det Folck som er med mig / ville drage til Staden / oc det skal skee / naar de falde ud imod os / som tilforn / da ville vi flyve for dem: 6 Ad de kunde følge ud efter os / indtil vi faae locket dem ud fra Staden / (Thi de skulle tæncke / De flye for os / lige som tilforn/) oc vi ville flye for dem. 7 Da skulle J reyse op af Bagholdet / oc indtage Staden / Oc HErren eders Gud skal gifve den i eders Haand. 8 Oc det skal skee / naar j hafve taget Staden ind / da skulle J sætte Jld paa Staden / J skulle giøre efter HErrens Ord: See / jeg hafver befalit eder (det.) 9 Saa sende Josua dem hen / oc de ginge hen i Bagholdet / oc de holde imedlem BethEl oc Aj / Vesten fra Aj: Men Josua blef om Natten hos Folcket: 10 Oc Josua stood tjlig op om Morgenen / oc skickede Folcket i Orden / oc hans drog hen op / oc de Ældste af jsrael / for Folcket mod Aj. 11 Oc alt Strjdsfolcket som var hos hannem / drog hen op/ oc fulde til / oc komme mod Staden / oc sloo sin Leyr / Norden fra Aj / saa ad der var alleeniste en Dal imedlem hannem oc Aj. 12 Oc hand hafde tagit ved fem tusinde Mænd oc sat dem i Bagholdet / imedlem BethEl oc Aj / Vester mod Staden. 13 Oc de skickede Folcket af den gandske Leyr / som var Norden fra Staden / ad enden racte i Vester mod Staden / saa gick Josua hen samme Nat midt i Dalen. 14 Oc det skeede / der Kongen af Aj det saa / da skyndede de sig / oc giorde sig tjlige rede / oc Mændene af Staden / gafve sig ud imod Jsrael til Strjd / hand oc hans gandske Folck / paa den bestemte Tjd / paa den slette Marck / Men hand vidste icke / ad der var et Baghold paa hannem bag Staden. 15 Men Josua oc all Jsrael ( lode som de) var slagne af dem / oc flyde paa Veyen mod Østen. 16 Da blef alt Folcket sammenraabt i Staden / ad de skulde forfølge dem / oc de forfulde Josua / oc gafve dem udaf Staden: 17 Saa ad der blef icke een Mand igien i Aj oc BethEl / som ey uddrog ad forfølge Jsrael / oc de lode Staden staa aaben / oc forfulde Jsrael. 18 Da sagde HErren til Josua: Opløst dit Glavind som du hafver i djn Haand / mod Aj / thi jeg vil gifve den i djn Haand : Oc der Josua opløfte Glavindet / som hand hafvde i sin Haand / mod Staden : 19 Da opreiste Bagholdet sig hasteligen af sin sted / oc løbe / der hand udracte sin Haand / oc komme i Staden / oc indtoge den / oc hastede / oc opbærnde Staden med Jld. 20 Oc de Mænd af Aj vende sig om / oc saae tilbage /oc saae / oc see / Røgen af Staden gick op mod Himmelen / oc de kunde ingen sted udflye / hjd eller djd: Oc det Folck som flydde til Ørcken / vende sig imod dem / som forfulde dem. 21 Der Josua oc all Jsrael saae / ad Bagholdet hafde vundit Staden / efterdi ad Røgen gick op af Staden / da vende de om igien /oc sloge Mændene af Aj. 22 Oc de komme ud af Staden mod dem / oc de vare midt iblant Jsrael / (saa) de (vare) paa hjn side / oc disse paa denne side / oc de sloge dem / indtil ad der blef icke nogen igien af dem / e heller som undkom. 23 Oc de grebe Kongen af Aj lefvende / oc lidde hannem til Josua.
24 Oc det skeede / der jsrael hafde slagit alle Aj Jndbyggere ihiel / paa Marcken i Ørcken / som forfulde dem / oc de vare faldne alle efter skarpe sverd / indtil de var omkomne / Da vende all Jsrael sig til Aj / oc sloe dem med skarpe Sverd. 25 Oc alle de som fulde paa den Dag / baade Mænd oc Qvinder / vare tolf tusinde / alle Folck af Aj. 26 Oc Josua tog icke sin Haand til sig / hvormed hand holt sit Glavind op / før end hand hafde ihielslagit alle Aj Jndbyggere. 27 Alleeniste Qveg oc Rofvet af Staden toge Jsraels (Børn) dem til Bytte / efter HErrens Ord / som hand bød Josua. 28 Oc Josua opbrænde Aj / oc giorde en stedzevarendis øde Plaz der af indtil denne Dag. 29 Saa lod hand hænge Kongen af Aj paa et Træ / indtil Aftenen: Oc der Solen gick ned / bød Josua / ad de skulde tage hans Legeme af Træet / Oc de kaste det for Stadens Prot / oc lagde en stor Steenhob paa hannem / (som er der) indtil denne Dag.
30 Da bygde Josua HErren Jsraels Gud et Altere paa Ebal Bierg / 31 (Som Mose HErrens Tienere bød Jsraels Børn / som der staar skrefvet i Mose Lovbog/) Et Altere af heele Steene / som icke vare hugne med jern / oc de ofrede der paa / Brændoffer for HErren /o c de ofrede Tackoffer. 32 Oc hand skref der paa Steenene en udskrift af Mose Lov / som hand skref for Jsraels Børn. 33 Oc all Jsrael oc hans Ældste /oc hans Høfvizmænd oc Dommere / stoode paa baade sider hos Arcken / tvers ofver fra Præsterne af Levi / som baare HErrens Pactis Arck / saa vel den Fremmede som den Jndfødde: Halfdeelen der af mod Erifim Bierg / oc (den anden) halfdeel der af mod Ebal Bierg / som Mose HErrens Tiener hafde budit / ad velsigne Jsraels Folck første gang. 34 Oc siden lood hand udraabe all Lovens Ord / Velsignelsen oc Forbandelsen / efter alt det som er skrefvet udi Lovbogen. 35 Der var icke et Ord af alt det som Mose hafde budit / ad Josua lood det ey udraabe for all Jsraels meenighed / oc Qvinder oc børn / som den Fremmede / som vandrede iblant dem.

IX Capitel.
OC det skeede / der alle Konger dette hørde / som vare her ofver Jordanen / paa Biergene / oc paa Sletten / oc udi alle Hafne ved det stoore haf imod Libanum / (som var) den Hethiter / oc Emoriter / Cananiter / Pheresiter / Heviter / oc Jebusiter: 2 Da samlede de dem Tilhobe / ad strjde imod Josua oc mod Jsrael eendrectligen.
3 Oc der Borgerne af Gibeonhørde / hva Josua hafde giort ved Jericho oc Aj: 4 Da optænckte de et trædskt Anslag : De ginge hen / oc hulde sig for Sendinge Bud / oc toge gamle Sæcke paa deres Asne / oc gamle oc refne oc bøte Vjnflasker: 5 Oc gamle oc lappede Skoe paa deres Fødder / oc drog gamle Klæder paa sig / oc alt det Brød som de toge med dem / var hart oc mullet. 6 Oc de ginge til Josua i Leyren hos Gilgal / oc sagde til hannem oc til Jsraels Mænd: Vi ere komne hjd af et Land / som ligger langt borte / saa giører nu et Forbund med os. 7 Da sagde Jsraels Mænd til Hevitten: Maa vel skee / ad du boor iblant os / oc hvorledis kunde vi giøre Forbund med dig? 8 Oc de sagde til Josua: Vi ere dine Tienere. Oc Josua sagde til dem: Hvo ere j / oc hvæden komme J? 9 Oc de sagde til hannem: Dine Tienere ere komne af et Land / som ligger saare langt borte / for HErren djn Guds Nafn skyld: Thi vi hørde hans Rycte / oc alt det hand giorde iÆgypten: 10 Oc alt det som hand giorde de to Cmoriternes Konger ofver Jordanen / Sihon Kongen i Hesbon / oc Og Kongen i Basan / som (boede) i Aftharoth. 11 Derfor sagde vore Ældste oc alle vort Lands Jndbyggere til os / sigendis: Tager Mad med eder paa Veyen / oc gaar bort mod dem / oc siger til dem : Vi ere eders Tienere / saa giører nu en Pct med os. 12 Dette er vort Brød / det toge vi varmt med os paa Reysen / af vore Huus / den Dag vi droge ud ad vandre til eder / Men see / nu er det hart oc mullet. 13 Oc disse ere de Vjnflasker / som vi fyldede der de var ny / oc see / de ere sønderrefne / oc disse vore Klæder /oc vore Skoe / ere blefne gamle / af denen saare lange Reyse. 14 Saa toge Mændene af deres Mad / oc spurde icke HErrens Mud ad. 15 Oc Jossua giorde Fred med dem / oc oprette en Pact med dem / ad de skulde blifve ved Ljfvit /oc de øfverste af Meenigheden soore dem.
16 Men det skeede tre Dage der efter / siden de hafde giort Forbund med dem / ds spurde de / ad de boede hart hos dem / oc ad de skulde boe iblant dem. 17 Thi der Jsraels Børn droge fræm / da komme de den tredie Dag til deres Stæder / oc deres Stæder vare / Gibeon oc Cephira / oc Beeroth oc Kiriath Jearim. 18 Oc Jsraels Børn sloge dem icke / thi Høfvezmændene for Meenigheden hafde sooret dem ved HErren Jsraels Gud : Oc alt Meenigheden knurrede mod Høfvezmændene. 19 Da sagde alle Hæfvizmændene til all Meenigheden : Vi soore dem ved HErren Jsraels Guds / derfor kunde vi icke røre dem. 20 (Men) det ville vi giøre / oc lade dem lefve / ad der skal icke komme en Vrede ofver os / for den Eeds skyld som vi hafve sooret dem. 21 Oc Høfvezmændene sagde til dem: Lader dem lefve / ad de kunde hugge Ved / oc bære Vand / for all Meenigheden / lige som de Øfverste hafde sagt dem: 22 Da kaldede Josua dem / oc talde med dem / oc sagde : Hvi bedroge J os / oc sagde / Vi boe saare langt fra eder / oc J boe dog midt iblant os? 23 Derfor skulle J være forbandede / ad der skal icke fattis Trælle af eder / hvercken som skulle hugge Ved eller bære Vand til mjn Guds Huus. 24 Oc de svarede Josua / oc sagde : Det blef dine Tienere vist tilkiende gifvit / ad HErren djn Gud bød Mose sin Tienere / ad hand vilde gifve eder alt Landet / oc ødelegge alle Landsens Jndbyggere for eder / oc vi fryctede saare for vort Ljf for eder / oc hafve saadant giort. 25 Men see nu / vi ere i dine Hænder / hva dig tyckis got oc ræt ad være ad giøre os / det giør. 26 Oc hand giorde saa mod dem / oc redde dem fra Jsraels Børns Haand / ad de sloge dem icke ihiel. 27 Saa giorde Josua samme Dag dem til Vedhuggere oc Vanddragere for Meenigheden / oc det til HErrens Altere / indtil denne Dag / hen til den sted som hand skulde udvæle.

X. Capitel.
Oc det skeede / der Adoni Zedech / Kongen i Jersualem / hørde / ad Josua hafde indtagit Aj oc ødelagt den / oc giort mod Aj oc dens Konge / som hand giorde mod Jericho oc dens Konge / Oc ad de af Gibeon hafde giort Frede med Jsrael / oc vare iblant dem. 2 Da fryctede de saare / (Thi Gideon var en stoor Stad / som een af de Kongelige Stæder / oc den var større end Aj / oc alle Borgerne der udi vare veldige Mænd/) 3 Oc AdoniZedech / Kongen i Jerusalem / sende Bud til Hoham / Kongen i Hebron / oc til Piream / Kongen i Jarmuth / oc til Japhia / Kongen i Lachis / oc til Ocbir / Kongen i Eglon / oc lood dem sige: 4 Kommer hjd op til mig oc hielper mig / ad vi kunde slaa Gibeon / thi den hafver giort Fred med Josua oc med Jsraels Børn. 5 Saa samlede de sig oc drog op / de fem Emoritternes Konger: Kongen af Jerusalem / Kongen af Hebron / Kongen af Jarmuth / Kongen af Lachis / Kongen af Eglon / de oc all deres Hær / oc lejrede sig for Gibeon / oc stridde mod den.
6 Oc de af Gibeon sende til Josua til Leyren hos Gilgal / oc lode hannem sige / Drag icke djn Haand fra dine Tienere / Kom snarligen hjd op til os / oc frels os oc hielp os: Thi alle Edomitternes Konger / som boe paa Biergen / hafve forsamlet dem imod os. 7 Oc Josua drog op fra Gilgal / hand oc alt Kjgsfolcket med hannem / oc alle som vare duelige til Strjd. 8 Oc HErren sagde til Josua: Frycte dig intet for dem / Thi jeg hafver gifvit dem i djn Haand / der skal ingen af dem kunde staa for dig. 9 Saa kom Josua uforvarendis ofver dem / (Thi) hand reyste den heele Nat op fra Gilgal. 10 Oc HErren forskreckede dem for Jsrael / ad de sloge dem med et svaart Slag i Gibeon /oc jagede dem paa Veyen / som mand far op til BethHoron / oc sloge dem indtil Aseka oc til Makeda. 11 Oc det skeede / der de flydde for Jsrael paa Veyen ned til BethHoron/ da lood HErren falde stoore Steene af Himmelen paa dem indtil Aseka / ad de døde: Mange fleere af dem døde af samme Hagelsteene / end Jsraels Børn slog ihiel med Sverd. 12 Da talde Josua til HErren paa samme Dag / der HErren ofvergaf de Emoriter for Jsraels børn / oc sagde i Jsraels nærværelse: Sool stat stille i Gibeon / oc Maane i Ajalons Dal. 13 Saa stoode Solen oc Maanen stille / indtil saa længe ad Folcket hafve hæfnit dem ofver deres Fiender: Er det icke skrefvit i den Rættis Bog? Saa stood Solen først midt paa Himmelen / oc holt op ad gaa ned hen ved en heel Dag siden igien. 14 Oc der var ingen Dag denne lig (hvercken) før eller siden / ad HErren lydde en Mands Røst: Thi HErren stridde for Jsrael.
15 Oc Josua drog tilbage igien / oc all Jsrael med hannem til Leyren i Gilgal. 16 Men de som Konger vare flydde / oc hafde skiult dem i den huule hos Makeda. 17 Oc det blef Josua tilkiende gifvit / ad mand sagde : De fem Konger ere fundne skiulte i den huule hos Makeba. 18 Oc Josua sagde: Saa velter stoore Steen for Gabet paa Hulen / oc bestiller Mænd for den / ad bevare den. 19 Oc staar icke stille / (Men) forfølger eders Fiender / oc slaar bag paa dem / lader dem icke komme til deres Stæder : thi HErren eders Gud hafver gifvit dem i eders Haand. 20 Oc det skeede / der Josua oc Jsraels Børn hafde fuldkommet / ad slaa dem med et saare stoort Slag / indtil de vare ødelagde / da vare der end nogle som blefve igien af dem /oc de komme ind i de faste Stæder. 21 Saa kom alt Folcket i Leyren igien tilJosua hos Makeda med Fred / der torde ingen røre sin Tunge for Jsraels Mænd. 22 Oc Josua sagde : Lader Gavet op paa Huulen / oc leder de fem Konger hjd til mig af Huulen. 23 Oc de giorde saa / oc lidde de fem Konger til hannem af Huulen: Kongen af Jerusalem / Kongen af Hebron / Kongen af Jarmuth / Kongen af Lachis / Kongen af Eglon. 24 Oc det skeede / der de hafde leed de Konger ud tilJosua / da kaldede Josua ad alle Jsraels Mænd / oc sagde til de Øfverste for Kjrgsfolcket / som drog med hannem : Kommer hjd / sætter eders Fødder paa disse Kongers Halse. Saa komme de fræm / oc sætte deres Fødder paa deres Halse. 25 Da sagde Josua til dem : Frycter eder icke / oc lader eder icke forfærde / yafver et frjt Mood oc værer dristige : Thi HErren skal saa giøre imod alle eders Fiender / som J strjde imod. 26 Saa sloo Josua dem oc drøbte dem /oc hengde dem paa fem Træer / oc de hengde paa Træerne indtil Aftenen. 27 Oc det skeede / der Solen gick ned / bød Josua (det/) oc de toge dem mned af Træene / oc kaste dem i den Huule som de vare før skiulte i / oc de lagde stoore Steene for Gabet af Huulen / (der ere de) indtil denen Dag.
28 Oc Josua indtog Makeda samme Dag / oc slog den med skarpe Sverd / difligest dens Konge / hva ødelagde den / oc alle Persooner som være i den / oc lood der ingen lefve : Hand giorde ocsaa mod Okngen af Makeda / som hand giorde mod Kongen af Jericho. 29 Da drog Josua oc all jsrael med hannem / fra Makeda til Libna / oc stridde mod Llibna. 30 Oc HErren gaf ocsaa den i Jsraels Haand / oc dens Konge /oc hand slog den med skarpe Sverd / oc alle Persooner som der var udi / hand lood igen blifve igien der i: Oc giorde mod dens Konge / som hand giorde mod Kongen af Jericho. 31 Siden drog Josua / oc all Jsrael med hannem / fra Libna til Lachis / oc belagde den oc stridde imod den. 32 Oc HErren gaf Lachis i Jsraels Haand / oc de indtoge den om anden Dagen / oc sloge den med skarpe Sverd / oc alle Persooner som der vare udi / i alle maade som hand giorde mod Libna. 33 Oc HErren gaf Lachis i Jsraels Haand /oc de indtoge den om anden Dagen / oc sloge den med skarpe Sverd / oc alle persooner som der vare udni / i alle maade som hand giorde mod Libna. 33 Samme tjd drog Horam / Kongen af Geser / op / ad hielpe Lachis / MenJosua slog hannem oc alt hans Folck / indtil hand lood hannem igen blifve ofver igien. 34 Saa drog Josua oc all Jsrael fræm fra Lachis til Eglon / oc de belagde den oc stridde imod dem. 35 Oc de indtoge den samme Dag / oc sloge den med Skarpe Sverd / oc hand ødelagde alle Persooner som der vare udi / den samme Dag / i alle Maade som hand giorde med Lachis. 36 Siden drog Josua oc all jsrael med hannem / fra Eglon til Hebron / oc de stridde imod den / Oc indtoge den /oc sloge den med skarpe Sværd / oc dens Konge / oc alle dens Landsbyer / oc alle Persooner der i vare / hand lood ingen blifve ofver / udi alle maade / som hand giorde med Eigon / Oc ødelagde den / oc alle Persooner som der vare dui. 38 Saa vende Josua sig om igien /oc all Jsrael med hannem / til Debir /oc stridde imod den: 19 Oc indtog den / oc dens Konge /oc alle dens Landsbyer / oc de sloge dem med skarpe Sverd / oc ødelagde alle persooner som der vare udi / hand lood ingen blifve igien: Som hand giorde imod Hebron / saa giorde hand imod Debir oc dens Konge / oc som hand giorde mod Libna oc dens Konge. 40 Saa slog Josua alt Landet paa Biergene / oc mod Synden paa Sletten /oc hos Vandspringene / med alle deres Konger / hand lood ingen blifve igien /oc ødelagde alt det som hafde Aande / som HErren Jsraels Gud hafde befalit. 41 Oc Josua sloo dem fra Kades Barnes / oc indtil Asa / oc alt Gosen Land oc indtil Gibeon: 42 Oc Josua indtog alle disse Konger / med deres Land / paa een tjd / Thi ad HErren Jsraels Gud Stridde for Jsrael. 43 Saa Josua drog tilbage igien / oc all Jsrael med hannem / til Leyren hos Gilgal.
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XI. Capitel.
OC det skeede der Jabin / Kongen af Hazor / Kongen af Madon / oc til Kongen af Simron / oc til Kongen af Achsaph: 2 Oc til de Konger som vare i Norden paa Biergene / oc paa Marcken Synden Cinneroth / oc til dem som boede nedre i Dalene oc udi Naphoth Dor ud med Hafvet: 3 Til Cananiterne / Øster oc Vester / oc Emorither / oc Hethiter / oc Pheresiter / oc Jebusiter paa Biergene / oc Heviterne neden op til Hermon i Mizpa Land. 4 Oc de droge ud / oc alle deres Hær med dem / et svart Tall Folck / som Sand der er paa Hafsbrædden i mangfoldighed / oc saare mange Heste oc Vogne. 5 Oc alle disse Konger samlede dem / oc komme oc leyrede dem tillsammen / hos det Vand Meron / ad strjde imod Jsrael. 6 Oc HErren sagde til Josua: Fruct icke for dem / Thi i Morgen paa denne Tjd vil jeg gifve dem alle slagne for Jsraels Ansict / du skalt giøre deres Heste lam / oc brænde deres Vogne med Jld. 7 Oc Josua kom /oc alt Krjgsfolcket med hannem / paa den uforvarendis / hos det Vand Merom / oc de ofverfulde dem. 8 Oc HErren gaf dem i Jsraels Haand / oc de sloge dem / oc forfulde dem til den stoore Zidon / oc til de brændende Vand / oc til den Mizpa Marck mod Østen : Oc de slog dem / indtil Mand lood icke een  blifve igien af dem. 9 Da giorde Josua mod dem som HErren befool hannem / hand giorde deres Hester lame / oc brænde deres Vogne med Jld.
10 Oc Josua vende sig om paa den samme Tjd / oc indtog Hazor / oc slog dens Konge med Sverd / (Thi hazor var tilforn Hofvetstaden for alle disse Kongeriger.) 11 Oc de sloge alle Persooner med skarpe Sverd / som der vare udi / saa de ødelagde (dem/) oc der blev intet igien / som hafde Aande / oc hans brænde Hazor med Jld.
12 Oc Josua indtog alle disse Kongers Stæder oc deres Konger / oc hand sloo dem med skarpe Sverd / saa hand ødelagde dem / som Mose HErrens Tienere hafde befalit. 13 Dog brænde Jsrael ingen Stæder / som stoode paa deres Høye / uden Hazor alleene / (som) Josua brænde. 14 Oc alt Rofvet af disse Stæder oc Qvæget / toge Jsraels Børn / sig til Bytte. Men de sloge alle Menneisker med skarpe Sverd / indtil de hafde lagt dem øde / de lode intet blifve igien / som hafvde Aande. 15 Som HErren bød Mose sin Tienere / saa bød Mose Josua / oc saa giorde Josua / hand lood intet feile af alt det som HErren hafde befalit Mose. 16 Oc Josua toog alt det Land ind paa Biergene / oc alt det som ligger Synden paa / oc alt Gosen Land / oc Sletten oc Marcken / oc Jsraels Bierg med sine Slette. 17 Fra det slette Bierg som strecker sig op mod Seir / oc indtil BaalGad / Paa Libani Marck / neden for det Bierg Hermon / oc hand tog alle deres Konger / oc sloo dem oc dræbte dem. 18 Josua førde længe Krjg imod alle disse Konger. 19 Der var icke een Stad / som giorde Fred med Jsraels Børn / (uden de Heviter som boede i Gibeon) de vundne dem alle med Strjd. 20 Thi Det skeede saa af HErren / ad de forhærdede deres Hierter / ad møde Jsrael med Strjd / ad hand skulle fordærfve dem / ad det skulde icke bevjses Naade / thi ad hand skulde ødelegge dem / som HErren bød Mose.
21 Oc samme tjd kom Kosua oc udrydde de Enakiter af Biergene / af Hebron / af Dibir / af Anab / oc af alle Biergene i Juda / oc af alle Jsraels Bierge / Josua ødelagde dem med deres Stæder. 22 Der blev ingen igien af Enakiterne i Jsraels Børns Land / uden Asa / i Gath / oc i Asdod / der blefve de igien. 23 Oc Josua fick alt Landet / efter alt det / som HErren hafde talit til Mose / oc Josua gaf Jsrael det til Arf / efter deres Deele til deres Stammer / oc Landet lod af ad krjge.

XII. Capitel.
OC disse ere Landsens Konger / som Jsraels Børn sloge / oc eyede deres Land / ofver Jordanen / mod Solens Opgang / fra den Beck Arnen / indtil det Bierg Hermon /oc alt det slette Land mod Østen: 2 Sihon Emoriternes Konge / som boode i Helbon / som regierede fra Aroer / som ligger hos Arnons Beckis brædde / oc midt i Becken / oc ofver halfdeelen af Gilead / oc indtil den Beck Jabok / som er Amons Børns Landemercke. 3 Oc ofver det slette Land / indtil Cinneroth Haf / Øster hen / oc indtil det slette Land ved Hafvet / det salte Haf i Øster / paa den vey til Beth Jesimoth / oc fra Synden / neden hos Høyens Vandløb. 4 Der til med Kong Ogs Landemercke af Basan / som var ofverblefven af Kemperne / hand som boode i Astaroth oc i Edret: 5 Oc regerede ofver Hermons Bierg oc ofver Salcha / oc ofver all Basan / indtil de Gesuritters oc Maachatiters Landemercke / oc halfdeelen af Gilead / som var Sihons Kongens af Hesbon hans Landemercke. 6 Mose HErrens Tienere oc Jsraels Børn sloge dem / oc Mose HErrens Tienere gaf de Rubeniter /oc de Gadditer / oc halfdeelen af Manasse Stamme / den Eyedom.
7 Oc disse ere Landsens Konger / som Josua oc Jsraels Børnsloge ofver Jordanen mod Vesten / fra BaalGad / paa Libani Marck /oc indtil det slette Bierg som strecker sig op mod Seir /oc Josua gaf Jsraels Stammer den Eyedom / efter deres Deele: 8 Af det som var paa Biergene / oc paa Sletten / oc paa Marcken /oc hos Vandspringene /oc i Ørcken / oc mos Synden: De Hethiter / Emoriter /oc Cananiter / Phresiter / Heviter / oc Jebusiter. 9 Kongen af Jerucho / een / Kongen af Aj / som ligger hos siden af BethEl / een / 10 Kongen af Jerusalem / een / Kongen af Hebron / een /11 Kongen af Jarmuth / een /Kongen af Lachis /  / een /12 Kongen af Eglon  / een /Kongen af Geser / een / 13 Kongen af Debir / een /Kongen af Geder / een /14 Kongen af Horma  / een /Kongen af Arad  / een / 15 Kongen af Libna  / een /Kongen af Adullam  / een /16 Kongen af Makeda / een /  Kongen af BethEl / een / 17 Kongen af Madon / een /  Kongen af Hazor / een / 20 Kongen af Simron Meroon / een / Kongen af Achsaph / een / 21 Kongen af Thaenah  / een /  Kongen af Megiddo / een / 22 Kongen af Kedes / een / Kongen af Jokneam hos Charmel / een / 23 Kongen af Dorfor Naphat Dor  / een / Hedningenes Konge af Gilgal / een / 24 Kongen af Tirza / een: Alle Konger een oc tredive.

XIII. Capitel.
OC Josua var gammel / hand var vel ved Alder / oc HErren sagde til hannem : Du est gammel / du est vel ved Alder / oc der er endnu saare meget af Landet til ofvers ad eje. 2 Dette er Landet som endnu er til ofvers / Alle Philisternes Landemercke / oc alle Gessuriter : 3 Fra Sihor som (flyder) fræm for Ægypten / oc indtil Ekrons Landemerckemod Norden / som regnis de Cananiter til / de fem Philisters Herrer / som ere / denAsiter / oc den Asdoditer / den Askloniter / den Gethiter / oc den Ekroniter oc den Aviter. 4 Fra Synden det gandske Cananiters Land / oc Meara som hørde de Zidonier til indtil Aphek / indtil de Emoritters Landemercke. 5 Oc de Gibliters Land /oc den gandske Libanon / mod Solens opgang / fra Baalgad / neden op til Hermons Bierg / indtil mand kommer til Hamath. 6 Alle som boe paa Biergene / fra Libanon / indtil de brændende Vande / alle Zidonier / Jeg / jeg vil fordrifve dem for Jsraels Børn: Kast du ickun Loder der om / Jsrael til Eyedom / som jeg befool dig. 7 Saa slift nu dette Land til Arf iblant de nj Stammer / oc den halfve deel af Manasse Stamme. 8 Med hvilcken de Rubeniter oc Gadditer hafve faaet deres Arf / som Mose gaf dem ofver Jordanen mod Østen / Lige som Mose / HErrens Tienere / gaf dem: 9 Fra Aroer / som ligger hos Arnons Beckis bræd / oc fra den Stad midt i Dalen / oc all Medba Slette indtil Dibon. 10 Oc alle Siholn Emoriternes Kongis Stæder / som regierede i Hesboa indtil Amons Børns Landemercke. 11 Oc Gilead oc de Gessuriters oc Naachathiters Landemercke / oc alt Hermons Bierg /oc alt Basan / indtil Salcha. 12 Alt Ogs Rige I Basan / som regerede i Askaroth oc i Edrei / hand var ofverblefven af Kampene / hvilcke Mose sloo oc fordref. 13 Men Jsraels Børn fordrefve icke de Gessuriter oc de Maachatiter / Men Gessur oc Maachath boode iblant Jsraels Børn / indtil denne Dag. 14 Alleeniste levi Stamme gaf hand icke Arf / HErrens Jsraels Guds Jldoffer / det er hans Arf / som hand sagde til hannem.
15 Men Mose hafde gifvit Rubens Børns Stamme efter deres Slecter: 16 Oc deres Landemercke var fra Aroer / som ligger hos Aarons Beckis bræd / oc den Stad som er midt i Dalen / oc all den slette Marck / som Medba. 17 Hesbon oc alle dens Stæder som ligge paa den slette Marck / Dibon / oc Bamath Baal / oc Beth BaalMeon. 18 Oc Jahza / oc Kedemoth / oc Mephaath. 19 Oc Kiriathaim / oc Sibuna / oc Zereth Sahar / paa Dalens Bierg. 20 Oc Bethpeor / oc asdod hos Pisga / oc Beth Jesimoth. 21 Oc alle Stæder paa det Slette / oc alt Gihons de Emoriters Kongis Rige / som regerende i Hesbon / hvilcken Mose sloo / oc de fyrster af Midian / Evi / oc Rekem / oc Zur / oc Hur / oc Reba / Kong Gihons pperste Mænd / som boede i Landet. 22 Oc Bileam Beors Søn / den Spaamand / sloge Jsraels Børn ihiel med Sverd / med de Jhielslagne af dem. 23 Oc Ribens Børns Landemercke var Jordanen oc Landemercke (der hos/) denne er Bubens Børns Arf for deres Slect / Stæder oc deres Landsbyer.
24 Oc Mose Mose hafde gifvit Gads Stamme / det er / Gads Børn efter deres Slecter: 25 Ad Jaeser oc alle Stæderne i Gilead vare deres Landemercke / oc halfdeelen af Amons Børns Land / indtil Aroer / som ligger mod Rabbayh. 26 Oc fra Hesbon indtil Ramath Mizpe oc Bethonim / oc fra Maharim indtil Debirs Landemercke. 27 Oc i Dalen Betharam / oc Beth Nimra / oc Suchoth oc Zaphon / som var ofver af Okng Sihors Rige af Hesbon / Jordanen oc Landemercket / indtil Cinnereth Hafvits ende / ofver Jordanen mod Østen. 28 Denne er Gads Børns Arfvedelle efter deres Slecter / Stæder oc deres Lands-Byer.
29 Oc Mose hafde gifvet den halfve Manasse Stamme / oc det blev hos den halfve Manasse Børns Stamme efter deres Slecter: 30 Ad deres Landemercke var fra Mahanaim / alt Basan / alt Kong Ogs Rige af Basan / oc alle Jairs smaa Stæder (som ligge) i Basan (som ere) tresindstive Stæder. 31 Oc halfdeelen af Gilead / oc Astaroth / oc Edrei / Ogs Kongerigis Stæder af Basan / (gaf hand) Machirs Manasse Søns Børn / det er halfdeelen af Machirs Børn efter deres Slecter. 32 Dette er det / som Mose udstiffte paa Moabs Marck ofver Jordanen Øster fra Jericho. 33 Men Mose hafde icke gifvit Levi Stamme Arf / Herren  Jsraels Gud hand er deres Arf / som hand sagde til dem.

XIV. Capitel.
OC dette er det / som Jsraels børn hafde indtaget til Arf i Canaans Land / som Eleasar Præsten oc Josua Nuns Søn / oc de øfverste Fædre iblant Jsraels Børns Stammer / lode dem tage til Arf. 2 Ved deres Arfvit Lod / som HErren befalede ved Mose (ad gifve) de nj Stammer oc den halfve Stamme. 3 Thi ad Mose hafde gifvit de to Stammer oc den halfve Stamme Arfvedeel ofver Jordanen / Men hand gaf levitterne icke Arf iblant dem. 4 Thi Josephs Børn blefve to Stammer / Manasse oc Epharaim / oc de gafve  Levitterne ingen deel i landet / uden Stæder / ad boe udi / oc deres Forstæder til deres Qveg oc deres Gods. 5 Som HErren bød Mose / saa giorde Jsraels Børn / oc de deelte Landet.
6 Oc da ginge Juda Børn fræm til Josua til Gilagal / oc Caleb Jephune Kenisters Søn sagde til hannem: Du veedst det som HErren sagde til mose Guds Mand / paa mjn oc paa din vegne i Kades Barnea. 7 Jeg var fyrretive Aar gammel / der Mose HErrens Tienere udsendte mig af Kades Barnea / ad bespeide Landet / oc jeg stade til hannem Svar igien / ligesom jeg meente. 8 Men mine Børdre / som ginge op med mig / de mistrøstede Folckens Hierte / men jeg fulde HErren mjn Gud troligen: 9 Da soor Mose den samme Dag / oc sagde: Det Land som djn Food traade paa / skal blifve dig til Arf / oc dine Børn ævindeligen / Thi du efterfulde HErren mjn Gud troligen. 10 Oc nu see / HErren hafver ladit mig lefve / som hand sagde / Disse fyrretive oc fem Aar / siden ad HErren sagde dette til Mose / i hvilcke Jsrael vandrede iørckenen / oc nu see / Jeg er i Dag fem oc firesindsttive Aar gammel: 11 Jeg er endnu i Dag sterck / som den Dag der Mose udsende mig: Lige som mjn Kraft var da / saa er oc mjn Kraft nu til Strjd / oc til ad drage ud oc gaa ind. 12 Saa gif mig nu dette Bierg / som HErren talde om paa den Dag / thi du hørde den samme Dag / ad de Enakiter (bode) der / oc ere stoore oc faste Stæder / om Herren vil være med mig / ad jeg kand fordrifve dem / som HErren hafver sagt: 13 Saa velsignede Josua hannem / oc gaf saa Caleb Jephunne Søn Hebron til Arf. 14 Oc Hebron kaldedis i fordum Tjd Kirtath Arba / hand var et stort Menniske iblant de Enakiter / oc Landet lood af ad strjde.

XV. Capitel.
OC Juda Børns Stmmis Lod udi deres Slecter / var til Edoms Landemercke / til den Ørcken Sin / Synder paa / til enden paa det Syndre Land. 2 Saa ad deres Landemercke i Synden var fra det falste Hafvis ende / det er / fra den Odd som gaar Synder paa: 3 Oc løber ud til Synden op mod Akrabim / oc gaar igiennem Sin / oc løber fra Synden op igien mod Kades Barnea / oc gaar igiennem Hezron / oc gaar hen op til Adar / oc bøyer sig omkring Karkaa: 4 Oc gaar igiennem Azmon / oc kommer ud til Ægypti Beck / paa Landemercket skal gaa ud til Hafvet: Det skal være eders landemercke Synder paa. 5 Oc Landemercket Øster paa / er det salte Haf / indtil Jordanens ende: Oc Lndemercket mod det Nørre Hiørne fra Hafsens Odde fra Jordanens ende: 6 Oc det Landemercke gaar op til BethHogla / oc recker fra Norden til Beht Araba / oc Landemercket kommer hen op til Bohen Rubens Søns Steene. 7 Oc Landemercket gaar til Debir fra Achors Dal / oc til Norden hen / mod Gilgal / som ligger tvers ofver som mand far op til Adumim / som er Synden for Becken / oc Landemercket gaar til det Vand En Sems / oc det løber ud til den Børnd Rogel. 8 Oc Landemercket gaar op til Hinom Søns Dal / hos de Jebusiters silde / i Synder / det er Jerusalem / oc Landemercke recker der fra op / paa Toppen af Bierget som ligger tvers fra Hinnoms Dal Vester paa / som er yderst i Rephaiters dal mod Norden. 9 Oc der efter kommer Landemercket fra Biergets Top til Nephthoah Vandkilde / oc løber ud til Ephron Biergis Stæder / oc Landemercket bøyer sig der efter til Baala / det er KiriathJearim. 10 Oc Landemercket gaar omkring fra Baala mod Vesten / indtil det Bierg Seir / oc gaar ud med Jerim Biergis side Norden fra / det er Shessalon / oc kommer der fra ned til BethSemes / oc gaar igiennem Thimna. 11 Oc Landemercket løber ud hos Ekron side mod Norden / oc Landemercket bøyer sig der efter til Sichron /oc gaar ofver Baala Bierg /oc løber ud til Jabneel / ad Landemercket ende er ved Hafvet / 12 Oc Landemercket Vester paa er hos det stoore Haf: Oc dette Landemercke er Juda børns Landemercke trint omkring efter deres Slecter.
13 Caleb Jephunne Søn gaf hand deel iblant Juda Børn / efter HErrens ord til Josua / (som var/) Kiriath Arba / Enaks Faders / det er Hebron. 14 Oc Caleb fordref der fra de tre Enaks Sønner / sesai / oc ahiman / oc Thalmat / fødde af Enak. 15 Oc drog der fra op til dem som boede i Debir: Oc Debir (hed) i fordum tjd Kirtath Sepher. 16 Oc Caleb sagde: Hvo som kand slaa Kiriath Sepher / oc indtage den / vil jeg oc gifve mjn datter Achsa til Hustru. 17 Saa indtog Othniel Kenas søn / som var Calebs Broders søn / den / oc hand gaf hannem sin Daatter Achsa til hustrul 18 Oc det skeede / der hun kom / da skyndede hun hannem til / ad begiere en Agger af sin Fader / oc hun stjgede hasteligen ned af Asenet / oc Caleb sagde til hende : Hva skader dig? 19 Oc hun sagde: Gjf mig en Velsignelse / thi du gafft mig et Land Synder paa / Gjf mig oc Vandspring: Saa gaf hand hende Vandspring ofven /oc Vandspring neden.
20 Denne er Juda Børns Stammis Arfvedeel efter deres Slecter. 21 Oc disse vare Juda Børns Stammis Stæder / fra enden / til Edoms Landemercke Synder paa / Kaphzeel / oc Eder / oc Jagur / 22 Oc Kina / oc Dimona / oc AdAda / 23 Oc Kedes / oc Hazor / oc Jethnan / 24 Siph / oc Telem / oc Bealoth / 25 Oc HazorHadata / oc Kirioth Hezron / det er / Hazor. 26 Amam / oc Sema / oc Molada/ 27 Oc Hazar / Gadda / oc Hefmon / oc BethPalet / 28 Oc Hazar-Sual / oc Beer Seba / oc BiziothJa / 29 Baela / oc Jim / ocAzem / 30 Oc Eleolad / oc Chesil / oc Horma / 31 Oc Ziklag / oc Madmanna / oc SanSanna / 32 Oc Lebaoth / oc Silhim / oc Ain / oc Rimon: Alle Stæder nj oc tive oc deres Landsbyer. 33 J Sletten (var) Esthaol / oc Zora / oc Asna / oc Sanoah / oc EnGanim / Thapuah / oc Enam / 35 Jarmuth / oc Adullam / Socho / oc Aseka/ 36 Oc Saeraim / oc Adithaim / oc Gedera / oc Giderothaim: Fiorten Stæder oc deres Landsbyer. 37 Zenan / oc hadasa / oc MigdaGad / 38 Oc Dileam / oc Mizpe / oc Jokthiel / 39 Lachis / oc Bazekath / oc Eglon / 40 Oc Cahabon / oc Lachmas / oc Chithlis / 41 Oc Gederoth / BethDagon / oc Naema / oc Makeda: Sexten Stæder oc deres Landsbyer. 42 Libna / oc Ether / oc Asan / 43 Oc Jephtah / oc Asna / oc Nezib / 44 Oc Kegila / oc Achsib / oc Maresa: Nj Stæder oc deres Landsbyer. 45 Ekron oc dens tilhørige Stæder / oc dens Landsbyer. 46 Fra Ekron oc til Hafvet / alle de som ere hos Asdod side / oc deres Landsbyer. 47 Asdod / dens tilhørige Stæder / oc dens Landsbyer : Asa / dens tilhørige Stæder oc dens Landsbyer / indtil Ægypti Beck: Oc LandemercketsHaf oc Landemercke. 48 Men paa Biergene var Samir / oc Jsthir / oc Socho / 49 Oc Danna / oc KiriathSanna / det er Debir / 50 Oc Anab / de Esthemo / oc Anim / 51 Oc Gosen / oc Holon / oc Silo : Ellefve Stæder oc deres Landsbyer. 52 Arab / oc Duma / oc Esan / 53 Oc Janum / oc BethThapua / oc Apheka / 54 Oc Hamta / oc KiriathArba / det er / Hebron / oc Zior: Nj Stæder oc deres Landsbyer. 55 Maon / Charmel / oc Siph / oc Juta / 56 Oc Jesreel / oc Jokdeam / oc Sanoah / 57 Kain / Gibea / Thimna: Tj Stæder oc deres Landsbyer. 58 Halhul / Bethzur / oc Gedor / 59 Oc Maarath  oc BethAnoth / oc Elthekon: Sex Stæder oc deres Landsbyer. 60 Kiriath Baal / det er / Kiriath Jearim / oc Rabba: To stæder oc deres Landsbyer. 61 J ørcken var BethAraba / Middin / oc Sechacha / 62 Oc Nibsan oc Saltstaden / oc Engeddi: Sex Stæder oc deres Landsbyer. 63 Oc Jebusiterne / som booede i Jerusalem / kunde Juda Børn icke fordrifve / saa boede Jerusiterne med Juda Børn i Jerusalem indtil denne Dag.

XVI. Capitel.
Oc Josephs Børns Lod falt fra Jordan mod Jericho / hos det Vand ved Jericho mod Østen / den Ørcken som gaar op fra Jericho til BethEl Bierg / 2 Oc gaar ud fra BethEl til Lus / oc gaar igiennem til Archi Atharoth Landemercke. 3 Oc gaar ned i Vester til Japhleti Landemercke / indtil BethHoronedres Landemercke / oc indtil Gaser / oc enden der paa er mod Hafvet: 4 Oc (dette) toge Josephs Børn / Manasse oc Ephraim / til Arfvedeel.
5 Oc Epharaims børns Landemercke var for deres Slecter / ja deres Arfvedeels Landemercke var mod Øster / AtharothAdar indtil Beth Horon ofver / 6 Oc Landemercket gaar ud til Hafvet til michmethath / fra Norden / oc Landemercket vender sig om hen i Øster til Thaenath Silo / oc gaar der igennem fra Østen til Janoha. 7 Oc Kommer ned fra Janoha til Ataroth oc Naarath / oc skiuder op mod Jericho / oc gaar ud til Jordanen. 8 Oc Landemercket gaar fra Tapuah i Vester til den Beck Kana / oc dens ende er hos Hafvet: Dette er Ephraims Børns Stammis Arfvedeel for deres Slecter. 9 Oc Ephraims Børns Steder / var strødde midt iblant Manasse Børns Arfvedeel / ja alle Stæder oc deres Landsbyer. 10 Oc de fordrefve icke de Canaiter / osm boede i Gaser : Saa blefve Cananiterne iblant Ephraim / indtil denne Dag / oc blefve Skatskyldige.

XVII. Capitel.
OC Lodet falt for Manasse Stamme / thi hand er Josephs Førstefødde Søn / for Machir Manasse Førstefødde Søn / Gileads Fader / Thi hand var en Strjdsmand / derfor fick hand Gilead oc Basan. 2 Oc dtte falt oc de andre Manasse børn til iblant deres Slect / (som vare) Abiesers børn /oc Heleks børn /oc Asricis børn / oc Secherins børn /oc Hephers børn /oc Semidas børn: Disse ere Manasse Josephs søns Børn / Mandkønene iblant deres Slecter. 3 Men Zelaphehad Hephers Søn / Gilead søns / Machir søn / manasse søns / hand hafde icke Sønner / men Døttre / oc disse ere hans Døtteres Nafn / Mahala / oc Noa / Hogla / Milca oc Tirza. 4 Oc de ginge fræm for Eleasar Præsten // oc foræm for Josua Nuns søn /oc fræm for de Øfverste / oc sagde: HErren bød Mose / ad hand skulde gifve os Arfvedeel iblant vor Brødre: Oc mand gaf dem Arfvedeel / efter hyerrens befaling / iblant deres Faders brødre. 5 Oc der fulde tj Parter paa Manasse foruden Gileads Land oc Basan / som ligger ofver Jordanen. 6 Thi Manasse Døttre finge Arfvedeel iblant hans Sønner / oc de andre Manasse Børn finge det Land Gilead. 7 Oc Manasse Landemercke var der Asser til Michmethath / som ligger for Sechem / oc Landemercket gaar ud paa den høyre side til den som boe i EnTapuah: 8 Manasse fick Tapuah Land /oc Tabuah hos Manasse Landemercke hørde Ehpraims børn til: 9 Oc Landemercket gaar ned til den Beck Kana i Synder til becken / disse Stæder høre Ehpraim til iblant Manasse Stæder /U men Manasse landemercke fra Norden er hos Becken / oc enden der paa er hos Hafvet. 10 Epharaims Eyedom er Synder paa / oc Manasse Norden paa / oc Hafvet er hans Landemercke /oc de løbe sammen i Asser fra Norden /oc i Jsaschar fra Østen. 11 Saa hafde Manasse iblant Jsaschar oc iblant Asser / BethGean oc dens tilhørige Stæder / oc Jebiaam oc dens tilhørige Stæder / oc de som boede i Dor oc der tilhørige Stæder /oc de som boede i EnDor oc dens tilhørige Stæder / oc de som boede i Taanach oc dens tilhørige Stæder / oc de som boede i Megiddo oc dens tilhørige Stæder / (som ere) tre Egne. 12 Oc Manasse børn kunde icke indtage disse Stæder / men de Cananiter begynte ad boe i samme Land. 13 Oc det skeede / der Jsraels børn blefve mæctige / da giorde de oc Cnaniterne Skatskydige / men fordrefve dem icke aldeelis.
14 Da talede Josephs Børn med Josua / oc sagde: Hvorfor gafst du mig (ickun) eet Lod oc een Part til Arf? Jeg er dog et stoort Folck / efterdi HErren hafver end saa velsignet mig? 15 Oc Josua sagde til dem: Efterdi du est et stoort Folck / da gaf den op i Skoven / oc hug dig der (et Stycke) i de Pheresiters oc Kæmpers Land / efterdi Ehpraims bierg er dig for trangt. 16 Da sagde Josephs børn: Vi saae icke det bierg / Thi alle Cananiter / som boede i Daleland / hafde Jern vogne / (baade) de som boe i BethSean oc dens tilhørige Stæder / oc de i Jesreels Dal. 17 Oc Josua sagde til Josephs Huus / til Ephraim oc til Manasse / sigendis: Du est et stoort Folck / de du hafver meget Styrcke / du skalt icke hafve eet Lod: 18 Thi Bierget skal høre dig til / thi det er en Skov : Oc du skalt hugge den om / oc det yderste der af skal høre dig til / Thi du skalt fordrifve Cananiten / enddog i hand hafver Jernvogne /(oc) endog hand er sterck.

XVIII. Capitel.
OC all Jsraels børns Meenighed forsamlede dem udi Silo / oc de oprette der Forsamlingens Paulun / oc Landet var dem undergifvet. 2 Oc der var endda af Jsraels børn / som icke hafve deelet deres Arfvedeel / siu Stammer. 3 Oc Josua sagde til Jsraels børn: Hvorfor ere J saa længe lade / ad gaae hen ad eye Landet / som HErren eders Fædres Gud gaf eder? 4 Tager eder tre Mænd for (hver) stamme / ad jeg kand sende dem hen / ad de kunde giøre dem rede / oc gaae igiennem landet / oc beskrifve det efter deres Arfvedeels leilighed /oc komme til mig (igien.) 5 Oc de skulde deele det i siu Deele / Juda skal blifve i sit Landemercke paa den Syndre side / oc Josephs Huus de skulle blifve i deres Landemercke mod Norden. 6 Men J skulle deele Landet i siu Deele / oc fører det hjd til mig / saa vil  jeg kaste eder her Lod for HErren vor Gud Ansict. 7 Thi de Leviter hafve ingen Deel iblant eder / Men Herrens Præstedømme er deres Arfvedeel: Oc Gad oc Ruben / oc den halfve Manasse Stamme / hafve taget deres Arfvedeel ofver Jordanen mod Østen / som Mose HErrens Tienere gaf dem.
8 Da giorde Mændene sig rede / oc foore den / oc Jusua befalede dem som ginge hen ad bedrifve Landt / oc sagde: Gaar hen oc vandrer i Landet / oc beskrifver (det/) oc kommer til mig igien / ad jeg kand der kaste efter Lod for HErrens Andict i Silo. 9 Saa ginge Mændene hen / oc vandrede igiennem Landet / oc beskrfve dt / efter Stæderne / i siu Deele / paa et Bref / oc komme tilJosua i Leyren udi Silo. 10 Saa kaste Josua dem Lod i Silo for HErrens Ansict / oc Josua deelt der Landet for Jsraels børn /efter deres Deele.
11 Oc der opkom BenJamins børns Stamme Lod for deres Lod gick ud imedlem Juda børn oc Jospehs Børn. 12 Oc deres Landemercke var ved Hiørnet mod Norden fra Jordan / oc Landemercket gaar Norden op hos Jericho side / oc gaar op til Bierget i Vester / oc udgangen der paa / er Bethaven i Ørcken. 13 Oc Landemercket gaar der fra til Lus / op til siden paa Lus mod Synden / der er / Bethel / oc Landemercket løber ned til Atharoth Adar / hos Bierget / som ligger Synder op til BethHoron den nedre. 14 Siden bøyer Landemercket sig / oc vender sig om til Hiørnet i Vester / Synder fra bierget / som (ligger) tvert ofver fra Beth Horon mod synden / oc udgangen der paa er til Kiriath Baal / det er / KiriathJearim / Juda børns Stad / det er det Vestre hiørne. 15 Men det Hiørne mod Synden er fra det yerste i Kiriath Jearim / oc Landemerckeg gaar udi Vester / oc kommer hen ud til Nephthoath Vandis Kilde. 16 Oc Landemeercket gaar ned til enden af bierget / som ligger tvert ofver fra Hinnoms søns dal / som er i de rephaiters Dal / mod Norden / oc gaar ned til Hinanms dal / som de Jebusiters side mod synden / gaar ned til rogels Kilde. 17 Oc drager sig fra Norden oc kommer hen ud til EnSems / oc løber ud til Ecliloth / som ligger hen op tvert ofver som mand far op til Adumim / og gaar ned til Bohens rubens søns Steen. 18 Oc gaar paa siden hen hos den slette Marck i Nør / oc gaar ned til Arba. 19 Oc Landemercket gaar for ofver / til siden paa BethHogla / Norden paa / oc Landemerckets ende er hos Odden paa det salte Haf / udi Nør hos Jordanens ende / Synder paa. Dette er det Syndre Landemercke. 20 Men Jordanen giør skilsmis der paa ved det østre Hiørne: Dette er BenJaamins Børns Arfvedeel id eres Landemercke trint omkring / for deres Slecter. 21 Oc disse ere BenJamins børns Stammis Stæder / for deres Slecter / Jericho / oc BethHogla / oc Keziz Dal / 22 Oc Betharaba / oc Zemaraim /oc BethEl / 23 Oc Avim / oc Paca / oc Ophra / 24 Oc Caphar / Amonai / oc Ophni / oc Gaba: Tolf Stæder oc deres Landbyer. 25 Gibeon / oc Rama / oc Beeroth / 26 Oc Mizpe / oc Cephira / oc Moza / 27 Oc Rekem /oc Jerpeel /oc Thareala / 28 Oc Zela / Eleph / oc Jebusi / det er Jerusalem / Gileath / Kiriath / fiorten Stæder oc deres Landsbyer: Denne er BenJamins børns Arfvedeel for deres Slecter.

XIX. Capitel.
OC det andet Lod kom fræm til Simeon for Simeons børns Stamme / for deres Slecter / oc deres Arfvedeel var iblant Juda børns Arfvedeel. 2 Oc de finge til Arfvedeel BeerSeba / oc Seba / oc Molada / 3 Oc HazarSual /oc Bala / oc Azem / 4 Oc ElThorlad / oc Bethul / oc Horma / 5 Oc Ziklag / oc BethMarcaboth / oc Hazar Suffa / 6 Oc BethLebaoth / oc Saruben: Tretten Stæder oc deres Landsbyer. 7 Aim / Rimon / oc Ether / oc Asan: Fire Stæder oc deres Landsbyer. 8 Oc alle de Landsbyer / som ligge om disse Stæder / indtil Balath Beer Ramath mod synden: Denne er Simeons børns stammis Arfvedeel for deres Slecter. 9 (Thi) simeons børns Arfvedeel er af Jusa børns part / fordi ad Juda børns Arfvedeel ver dem for stoor / derfor arfvede Simeons Børn iblant deres Arfvedeel.
10 Oc det tredie Lod kom op for Sebulons børn til deres Slecter / oc Landemercket paa deres Arfvedeel var til Sarid. 11 Oc deres Landemercke gaar op til Hafrvet /oc marala / oc støder ind paa Dabaseth / oc støder til den Beck som løber til Jokneam. 12 Oc vender sig fra Sarid mod Øster / ved Solens Opgang / os Ehisloth Thabors Landemercke /oc gaar ud til Dobeath / oc gaar op til Japhia. 13 Oc gaar der fra i øster / mod Østen for Githa / Hepher / Jtha / Kazin / oc kommer ud mod RimonMithoar (det er) Rea. 14 Oc Landemercket gaar der omkring fra Norden til nathon / oc dens udgang er i JephthahEls Dal: 15 Oc Karath / oc Nahalal / oc Simron / oc Jiddala / oc BethLehem : Tolf Stæder oc deres Landsbyer. 16 Denne er Sebulons Børns Arfvedeelf or deres Slecter / disse Stæder oc deres Landsbyer.
17 Det fierde Lod kom fræm for Jsaschars Børn / ja for Jsaschard Børn til deres Slecter. 18 Oc deres Landemercke var / Jesreela / oc Chefulloth / oc Sunem / 19 Oc Hapharim / oc Sion / oc Anahareth / 20 Oc Rabbith / oc Kiseon / oc Abez / 21 Oc Remeth /oc Engannem / oc Enhadda / oc BethPazez. 22 Oc Landemercket skiuder hen til Thabor / oc Sahzima / oc BethSems : Oc deresd Landemerckes ende er hos Jordanen: Sexten Stæder oc deres Landsbyer. 23 Denne er Jsaschars børns skammis Arfvedeel for deres Slecter / stæder oc deres Landsbyer.
24 Oc det femte Lod kom fræm for Assers børns stamme / for deres Slecter. 25 Oc deres Landemercke var Helkath / oc Hali / oc Beten / oc Achsaph / 26 Oc AlaMelech / oc Amad / oc Misal: Oc skiuder ud til Carmel hos Hafvet /oc til Sihor Libnath / 27 Oc vender sig mod Solens opgang / mod BethDagon / oc skiuder til Stebulon /oc til JephthahEls Dal mod Norden / BethEmek / oc Negiel /oc gaar ud til Chabul paa den venstre side. 28 Oc Ebron /oc rehob / oc Hamon /oc kana / indtil den stoore Zidon. 29 Oc Landemercket vender sig mod rama / oc indtil den faste Stad Zor / oc Landemercket vender sig til Hossa / oc endis ved Hafvet / Efter snoren til Achsib / 30 Oc Uma / oc Aphek /oc Rehob : To oc tive Stæder oc deres Landsbyer. 31 Denne er Assers Børns Stammis Arfvedeel for deres Slecter / disse Stæder oc deres Landsbyer.
32 Dette slette Lod kom fræm for Nephthali Børn / ja for Nephthali Børn til deres Slecter. 33 Oc deres landemercke vare fra Heleph / fra Elon / igiennem Zaenanim / oc AdamiRekeb / oc JabeEl / indtil Lakum / oc enden der paa var hos Jordanen. 34 Oc Landemercket vender sig mod Vesten til Asnoth Tabor /oc gaar derfra til Hukok / oc skiuder til Sebulon fra Synder / oc skiuder til Asser fra Vesten / oc til Juda hos Jordanen Mod Solens Opgang. 35 Oc der ere faste Stæder / siddim Zer / oc Hamath / Rakath / oc Chinnareth / 36 Oc Adama / oc Rama / oc Hazor / 37 Oc Kedes /oc Edrei / oc EnHazor / 38 Oc Jiron /oc MigdaEl / Horem /oc BethAnat / oc BethSames : Nitten Stæder oc deres Landsbyer. 39 Denne er Nephthali børns Stammis Arfvedeel / for deres Slecter / Stæder oc deres Landsbyer.
40 Til Dans børns Stamme / for deres Selcter /dkom det sivende Lod. 41 Oc deres Arfvedeels Landemercke var Zorah / oc Esthaol / oc Jrsames / 42 Oc Saalabbin / oc Ajalon / oc Jithla / 43 Oc Elon / oc Thimnatha / oc Ekron / 44 Oc Eltheke / oc Gibethon / oc Baalath / 43 Oc Jehud / oc BneBerak / oc GathRimon / 46 Oc MeJarkon / oc Rakon / med det Landemercke mod Japho: 47 Dog Dans Børns Landemercke var dem forlidet udstrackt / derfor droge Dans Børn op oc stridde mod Lesem / oc indtoge den oc sloge den med skarpe Sverd / oc eyede den / oc boede i den / oc kaldede (/ den lesem Dan / efter Dan deres Faders Nafn. 48 Denne er Dans Børns Stammes Arfvedeel for deres Slecter / disse Stæder oc deres Landsbyer.
49 Oc der de hafde aldeelis deelet / Landet ud med sine Landemercke / da gafve Jsraels børn / Josua Nuns søn / een Arfvedeel iblant dem: Efter HErrens Ord gafve de hannem den bygde Staden oc boode i den.
51 Disse ere de Arfvedeele / som Eleasar Præsten / oc Josua Nuns søn / oc de øfverste Fædre for Jsraels børns Stammer / deelede efter Lod i Silo / for HErren / hos Forsamlingens Pauluuns Dør / oc de fuldendede ad skifte Landet.

XX. Capitel.
OC HErren talde til Josua / oc sagde: 2 Tal til Jsraels børn / sigendis: Strører eder Frjstæder / om hvilcke jeg talde til eder ved Mose: 3 Ad en Manddraber kand fly djd / som slaar nogen ihiel uforvarendis / uvidendis / ad de kunde være eder til Frjhed for Bloodhæfneren: 4 Oc hand maa flye til een af de Stæder / oc staa uden for Stadens Port /oc gifve sin Sag der tilkiende for de Ælste af Staden: Saa skulle de tage hannem ind i Staden til dem /oc gifve hannem plaz / ad hand kand boo hos dem. 5 Oc naar Bloodhæfneren forfølger hannem / da skulle de icke antvorde samme Manddrabere i hans Haand / efterdi hand sloo sinNæste ihiel uvidendis / oc var icke hans Fiende tilforn. 6 Saa skal hand boo i samme Stad / indtil hand staar for Meenigheden i rette / indtil den ypperste Præst døør / som var i de Dage / da maa Manddraberen vende tilbage igien / oc komme til sin Stad / oc til sit Huus / til Staden som hand flydde fra.
7 Saa helligede de Kedes i Galilæa paa Nephthali bierg / oc Sechem paa Ephraims bierg / oc Kiriath-Arba / det er Hebron / paa Juda bierg. 8 Oc ofver Jordan hos Jerucho mod Østen / gafve de Bezer i Ørcken paa den slette Marck / af Rubens Stamme / oc Ramoth i Gilead af Gads Stamme / oc Golan i Basan af Mansse Stamme. 9 Disse vare de Stæder somv are skickede for alle Jsraels børn / oc for Fremmede / som vandrede iblant dem / ad der motte fly djd hver den som slog nogen uforvarendis / ad hand skulde icke døø ved Blodhæfneren / før hand hafde staait for Meenigheden.

XXI. Capitel.
DA ginge de øfverste Fædre af leviterne Fræm / til Eleasar Præsten /oc til Josua Nuns søn / oc til de øfvreste Fødre iblant Jsraels børns Stammer: 2 Oc talde til dem i Silo i Canaans Land / oc sagde : Herren bød ved Mose / ad mand skulde gifve os Stæder ad boe udi / oc deres Forstæder til vort Qveg. 3 Da gafve Jsraels børn Leviterne af deres Arfvedeel / efter HErrens befaling / disse Stæder oc deres Forstæder.
4 Oc Loddet kom fræm for de Kahathiters Slect / oc Aaron Præstis børn af Leviterne / finge af Juda stamme / oc af Simeons stamme / oc af BenJamins stamme / ved Loddet / tretten Stæder. 5 Men de andre Kahats børn / finge af Epharaims Stammis Slecter / oc af Dans stamme / oc af den hafve Manasse stamme / ved Loddet / tj Stæder. 6 Oc Gersons børn finge af Jsaschars stammis Slecter / oc af Assers stamme / oc af Nephthali stamme /oc af halfve Manasse stamme i Basan / ved Lod / tretten Stæder. 7 Merari børn efter deres Slecter finge af Rubens stamme / af Gads stamme /oc af Sebulons stamme / tolf Stæder.
8 Saa gafve Jsraels børn Leviterne / disse Stæder oc deres Forstæder / som HErren hafde budit ved Mose efter Loddet. 9 Oc de gafve dem af Juda børns stamme / oc af Simeons børns stamme / disse Stæder som mand næfnde ved nafn / 10 Oc Aarons børn af de Kahatiters Slecter / af Levi børn / finge dette / thi det første Lod var deres. 11 Saa gafve de dem Kiriath Arba / som hørde Anoks Fader til / det er Hebron paa Juda bierg / oc dens Forstæder omkring den. 12 Oc Stadens Marck / dens Landsbyer / gafve de Caleb Jephunne søn / til hans Eyedom. 13 Oc de gafve Aarons Præstis børn / den manddraberis Frjstad / Hebron oc dens Forstæder /oc Libna oc dens Forstæder / 14 Oc Jathir oc dens Forstæder / 14 Oc Jathir oc dens Forstæder / oc Esthmo oc dens Forstæder / 15 Oc Holon oc dens Forstæder / oc Debir oc dens Forstæder / 16 Oc Ain oc dens Forstæder / oc Juta oc dens Forstæder / oc BethSems oc dens Forstæder: Nj Stæder af disse to stammer. 17 Men af BenJamins stamme / Gibeon oc dens Forstæder / beba oc dens Forstæder / 18 Anathoth oc dens Forstæder / oc Almon oc dens Forstæder / fire Stæder. 19 Alle Præsternes / som vare Aarons børns Stæder / vare tretten Stæder oc dens Forstæder. 20 Men Kahaths børns Slecter af leviterne / oc andre af Kahaths børn / deres Lodstæder / vare af Ephraims stamme. 21 Oc de gafve dem Manddrabernes Frjstad / Sechem oc dens Forstæder / paa Ephariems Bierg / oc Geser oc dens Forstæder / 22 Oc Kibzaim oc dens Forstæder / oc BethHoron oc dens Forstæder / fire Stæder. 23 Oc af Dans stamme / Eiteke oc dens Forstæder / Gidethon oc dens Forstæder / 24 Aiaton oc dens Forstæder / / Gath Rimon oc dens Forstæder / fire Stæder. 25 Oc af den halfve deel af Manasse stamme / Thaenach oc dens Forstæder / oc EathRimon oc dens Forstæder / / to Stæder. 26 Alle Stæder vare tj oc deres Forstæder / for de andre Kahaths børns Slecter. 27 Oc (de gafve) Gersons børn af Leviternes Slecter / af den halfve Manasse stamme / den Mandraberis Frjstad / Golan i Basan oc dens Forstæder / oc Besthera oc dens Forstæder / to Stæder. 28 Oc af Jsaschars stamme / Kislon oc dens Forstæder / Dabrath oc dens Forstæder / / 29 Jarmuth oc dens Forstæder / EnGannim oc dens Forstæder / fire  Stæder. 30 Oc af Assers stamme / Miseal oc dens Forstæder / Abdon oc dens Forstæder / 31 Helkath oc dens Forstæder / oc Rehob oc dens Forstæder / oc Rehob oc dens Forstæder / fire Stæder. 32 Oc af Nephthali stamme / den Manddraberis Frjstad Kedes / i Galiæa / oc dens Forstæder / oc Hemoth Dor oc dens Forstæder / oc Karthan oc dens Forstæder / tre Stæder. 33 Saa ad alle de Gersoniters Stæder for deres Slecter / vare tretten Stæder oc deres Forstæder. 34 Men de andre Merari børns Slecter af Leviterne / (gafve de) af Sebulons stamme / Jokneam oc dens Forstæder / Kartha oc dens Forstæder /35 Dimna oc dens Forstæder / Nahalal oc dens Forstæder / fire Stæder. 36 Oc af Ruben Stamme / Bezur  oc dens Forstæder / oc Jahaza oc dens Forstæder / 37 Kedemoth oc dens Forstæder / / oc Mephaath oc dens Forstæder / / fire Stæder. 38 Oc af Gads stamme / den Manddraberis Frjstad / Ramoth i Gilead oc dens Forstæder / / oc Mahanaim oc dens Forstæder / / 39 Hesbon oc dens Forstæder / / Jaeser oc dens Forstæder / (vare) alle fire Stæder. 40 (Disse vare) Alle Merari Børns Stæder for deres Slecter / som vare de andre af Leviters Slecter /oc deres Lod var tolf Stæder. 41 All Leviters Stæder iblant Jsraels Børns Eyedom / vare otte oc fyrretive Stæder oc deres Forstæder. 42 De Stæder vare (saa stickede) hver for sig / ad hvers Forstæder vare omkring den / saa (hafde det sig) med alle de Stæder.
43 Oc HErren gaf Jsrael alt det Land / som hand hafde soorit ad gifve deres Fædre / oc de eyede det oc boede der udi. 4 Oc HErren gaf dem rolighed trint omkring efter alt det / som hand hafde soorit deres Fædre /oc der bestood ingen mod dem af alle deres Fiender / Herren gaf alle deres Fiender i deres Haand. 45 Der feylde intet af alt det gode som HErren hafde talit til Jsraels Huus / det skeede altsammen.

XXII. Capitel.
DA kaldede Josua de Rubeniter / oc de Gaditer / oc den halfve Manasse Stamme: 2 Oc sagde til dem : J hafve holdet alt det som Mose HErrens Tienere bøde eder / oc lydet mjn Røst i alt det jeg hafver budit eder. 3 J hafve icke forladet eders Brøder. 3 J hafve icke forladet eders Brødre nu i lang tjd / indtil denne Dag / men J hafve flitteligen holdet HErrens eders Guds Bud. 4 Oc efterdi nu ad HErren eders Gud hafver gifvit eders Børdre Rolighed / som hand hafde sagt dem / da vender eder nu om oc gaar til eders Bolige til eders Arfveland / som Mose HErrens Tienere gaf eder ofvre Jordanen. 5 Alleeniste holder det med fljd / ad j giøre efter det Bud oc Lov / som Mose HErrens Tienere bød eder / ad elske HErren eders Gud / oc ad vandre i alle hans Veye / oc ad holde hans Bud / oc ad henge ved hannem / oc ad tiene hannem i eders gandske Hierte / oc i eders gandske Siel.
6 Saa velsignede Josua dem /oc lood dem gaa / oc de ginge hen til deres Bolige. 7 Oc Mose hafde gifvit den halfve Manasse Stamme i Basan: Oc halfdeelen der af gaf Josua deres Brødre ofver Jordan mod Bester : Oc der Josua lood dem gaae til deres Bolige /oc hafde velsignit dem / 8 Da sagde hand til dem / sigendis: J komme hiem igien til eders Bolige med meget Gods / oc med gandske meget Fæ / med Sølf / oc med Guld / oc med Kaaber / oc med Jern / oc med gandske mange Klæder / saa deeler eders Fienders Rof med eders Brødre.
9 Saa vende Rubens Børn / oc Gads Børn /oc den halfve Manasse Stamme / dem tilbage igien /oc ginge fra Jsraels Børn af Slio / som ligger i Canaans Land / ad fare ind i Gileads Land / til deres Arfvedeels Land / hvilcket de hafde bekommet / efter HErrens befaling / ved Mose. 10 Der de komme til de Grenzer hos Jordanen / som ligger i Canaans Land / da bygde Rubens børn /oc Gads børn 7oc den halfve Manasse Stamme der et Altere hos Jordanen / et stoort Altere til siune.
11 Der Jsraels Børn hørde det sigis: See / Rubens børn /oc Gads børn oc den halfve manasse Stamme / hafve bygt et Altere mod Canaans Land / Hos Grenzerne ved Jordanen / paa den sted som Jsraels Børn ginge igennem. 12 Der Jsraels Børn det hørde / da forsamlede sig all Josraels børns Meenighed i Silo / ad drage op imod dem i Strjd. 13 Saa sende Jsraels Børn til Rubens Børn oc til Gads Børn /oc til den halfve Manasse Stamme til Gileads Land / Pinees Eleasera Præstis Søn / 14 Oc tj Fyrster med hannem / een Fyrste for hver Faders Huus for alle Jsraels Stammer / (Oc hver af dem var Øfvers i deres Fædres Huus for Jsraels Tusinde.) 15 Oc der de komme til Rubens børn /oc til Gads børn /oc til den halfve Manasse stamme / til Gileads Land / da talede de med dem / oc sagde: 16 Saa siger all HErrens Meenighed: Hva er denne for en Motvillig synd / som J hafve motvillig syndet mod Jsraels Gud? Ad J vende eder i Dag fra HErren / der ad J bygge eder et Altere / ad J monne i Dag være gienstridige imod HErren. 17. Er Peors Misgierning os for liden / af hvilcken vi ere icke endnu reensede indtil denne Dag / enddog Plagen var iblant HErrens Meenighed. 18 Oc J vende eder i Dag fra HErren /oc ere i Dag gienstridige imod HErren / saa ad hand her efter blifver vred paa alle Jsraels Meenighed. 19 Tyckis eder ad eders Eyedoms Land er ureent / da kommer ofver til HErrens Eyedoms Land / der som HErrens Tabernackel boor / de tager eders Deel iblant os / oc værer icke gienstridige imod HErren / oc værer icke gienstridige imod os / ad J bygge eder et Altere / foruden Ehrrens vor Guds Altere. 20 Syndede ey Achan Serahs søn motvilligen paa det Forbandede / oc der var i Vrede ofver all Jsraels Meenighed / oc hand omkom icke alleene / for sin Misgierning?
21 Da svarede Rubens Børn / oc Gads Børn /oc den halfve Manasse Stamme /oc de sagde til de Øfvreste for Jsraels Tusinde. 22 HErren Guders Gud / Herren Guders Gud  hand veed det / Oc Jsrael skal vide det / Om vi ere gienstridige / oc om vi synde motvilligen mod HErren /(saa hielp os icke i denne Dag.) 23 Ad opbygge os et Altere / ad vi vilde vende osf ra HErren / oc om (det er skeet) ad ofre Brændoffer der paa eller Madoffer / oc om (det er skeet) ad giøre Tackoffer der paa / da udkræfve HErren self det. 24 Oc om vi icke giorde det meget meere af omhyggelighed for denne Sags skyld / oc sagde: eders Børn motte sige til vore Børn her efter / sigendis: Hva hafve J ad giøre med Herren Jsraels Gud? 25 HErren hafver jo sæt Jordanen til Landemercke imedlem os oc heder / j Rubens Børn oc Gads Børn / J hafve ingen Deel i HErren / saa maatte eders Børn komme vore Børn til ad holde op / ad de skulde icke frycte HErren. 26 Derfor sagde vi : Lader os nu giøre os (det/) ad bygge et Altere / icke  til Brændoffer / ey heller (andet) Offer: 27 Men til ad være et Vidnisbyrd imedlem oc oc eder / oc vore Efterkommere efter os / ad vi maae jo giøre HErrens Tieniste for hannem / med vore Brændoffer / oc med vore andre Offer / oc med vore Tackoffer / oc ad eders Børn skulle icke sige her efter til vore Børn : J hafve ingen Deel i HErren. 28 Derfor sagde vi : Naar det skeer / ad de ville saa sige til os / eller til vore Efterkommere her efter / da kunde vi sige: Seer HErrens Alteris Lignelse / som vore Forfædre giorde / icke til Brændoffer eller andet Offer / Men det er ickun et Vidnisbyrd imedlem os oc eder. 29 Det skal være langt fra os / ad vi skulde være gienstridige imod HErren / oc ad vi vilde vende os i dag fra HErren / ad opbygge et Altere / til Brændoffer / til Madoffer / oc til andre Offer / foruden HErrens vor Guds Altere / som staar for hans Tabernackel.
30 Der Phinees Præsten / oc de Øfverste for Meenigheden /oc Fyrsterne ofver Jsraels Tusinde / som vare med hannem / hørde disse Ord / som Rubens Børn / oc Gads Børn /oc Manasse Børn sagde / Da behagede det dem vel. 31 Oc Phinees Eleasars Præstis Søn / sagde til Rubens Børn / oc til Gads Børn / oc til Manasse Børn / J Dag kiende vi / ad HErren er blant os / ad J hafve icke saaledis motvilligen syndet imod HErren: Saa hafve J reddet Jsraels Børn af HErrens Haand. 32 Da drog Phinees / Eleasars Præstis søn / oc de Øfverste / fra Rubens Børn / oc fra Gads Børn / fra Gileads Land til Canaans Land igien / til Jsraels Børn / oc sagde dem det. 33 Da behagede Jsraels Børn det vel / oc Jsraels Børn lofvede Gud / oc sagde icke (meere) ad de vilde drage op ofver dem til Strjd / ad fordærfve det Land / som Rubens Børn oc Gads Børn boede udi. 34 Oc Rubens børn oc Gads børn gafve Alteret nafn / ad det er et Vidnisbyrd imedlem os / ad HErren er Gud.

XXIII. Capitel.
OC det skeede lang Tjd / efter ad HErren hafde flyyd Jsrael Rolighed / for alle deres Fiender trint omkring / oc Josua var gammel / var kommen til Alder: 2 Da kaldede Josua all Jsrael / de Ældste der af / oc Høfvizmændene der af / oc Dommere der af / oc Fogeder deraf / oc sagde til dem : Jeg er gammel / jeg er kommit til Alder / 3 Oc J hafve seet alt hva HErren eders Gud hafver giort / ved alle disse Folck / for eder / thi HErren eders Gud hand hafver strjdet for eder. 4 Seer / Jeg hafver deelit eder til / ved Lod / de Folck som igien ere / eders Stammer til Arfvedeel fra Jordanen / oc alle Folck som jeg hafver udryddit / oc (til) det stoore Haf hos Solens nedgang. 5 Oc HErren eders Gud hand skal udstøde dem for eder / oc hand hafver fordrefvit dem for eder /oc J hafve indtaget deres Land til Eyedom / som HErren eders Gud hafver sagt eder.
6 Saa hafver et saare frjt Mood / ad holde oc ad giøre alt det som staar skrefvet i Mose Lovbog / Ad J icke vige der fra / til høyre eller venstre Sjde: 7 Paa det ad J icke komme iblant de Folck / oc ere til ofvers hos eder / oc J icke tæncke eller svære ved deres Afguders nafn / icke heller tiene dem / eller tilbede for dem: 8 Men blifve fast hos HErren eders Gud / som J hafve giort indtil denne Dag. 9 Thi Herren hafver fordrefvit stoore oc stercke Folck for eder /oc hva eder er anlangendis / hafver ingen bestaad imod eder / indtil denne dag. 10 Een Mand af eder skal jage Tusinde / thi HErren eders Gud hand strjder for eder / som hand hafver sagt eder. 11 Derfor tager flitteligen vare paa eders Siele / ad J elske HErren eders Gud.
12 Thi dersom J jo vende eder om / oc holde eder til disse ofverblefne Folck / ja disse som endnu ere til ofvers hos eder / oc giøre Svogerskab med dem / saa ad J komme iblant dem / oc de iblant eder: 13 Da vider visseliugen / ad HErren eders Gud skal icke meere fordrifve disse Folck for eder / Men de skulle blifve eder til en Skare oc til en Stricke / oc til Svøber paa eders sider / oc til Torne i eders Øyne / indtil hand ødelegger eder af det gode Land / som HErren eders Gud hafver gifvit eder.
14 Oc see / Jeg gaar i Dag all Verdsens gang / oc J skulle vide i eders gandske Hierte / oc i eders gandske Siel / ad der hafver icke eet Ord feylit af alle de gode Ord / som HErren eders Gud hafver talit for eder / ad de jo ere vederfaret eder / der feylde icke et Ord af dem. 15 Oc det skal skee / ad ligesom alt det gode Ord er vederfarit eder / som Herren eders Gud hafver talit til eder / saa skal HErren lade alt ont i Ord vederfaris eder / indtil hand ødelegger eder af dette gode Land / som HErren eders Gud gaf veder / 16 Om J ofvertræde HErrens eders Guds Pact / som hand bød eder / Oc gaae hen oc tiene fremmede Gud / oc tilbede for dem / da skal HErrens Vrede blifve grum ofver eder / oc J skulle Omkomme hastelige af det gode Land / som hand hafver gifvit eder.

XXIV. Capitel.
OC Josua forsamlede alle Jsraels Stammer i Sichem / oc kaldede ad de Ældste af Jsrael / oc ad hans øfverste Høfvizmænd / oc ad hans Sommere oc ad hans Fogeder / oc de stoode for Gud / 2 Da sagde Josua til alt Folcket : Saa siger HErren Jsraels Gud / eders Fædre boede fordum der ofver Floden Therah / Abrahams Fader oc nahors Fader / oc de tiente andre Guder. 3 Oc jeg tog eders Fader Abraham fra hjn side Floden / oc lood hannem vandre i alt Canaans Land / oc formeerede hans Afkkom / oc gaf hannem Jsaac. 4 Oc Jsaac gaf jeg Jacob oc Esau / oc jeg gaf Esau det Bierg Seir ad eye det / (Men) Jacob oc hans Børn foore ned i Ægypten.
5 Da sende jeg Mose oc Aaron / oc slog Ægypten / lige som jeg giorde der udi / oc siden førde jeg eder ud. 6 Oc  jeg udførde eders Forfædre af Ægypten / oc J komme til Hafvet / oc de Ægypter fulde efter eders Forfædre med Vogne oc med Reyser til det røde Haf: 7 Da raabte de til HErren / oc hand sætte et Mørck imedlem eder oc i medlem Ægypterne / oc hand førde Hafvet ofver dem / oc skiulte dem: Oc eders Øyne hafve seet / det jeg giorde Ægypten /oc j boede i Ørcken lang tjd.
8 Oc jeg førde eder i de Emoriters Land / som boede ofver Jordanen / oc der de stridde imod eder / gaf jeg dem i eders Haand / ad J indtoge deres Land til Eyedom / oc jeg ødelagde dem for eder. 9 Da giorde Balak Zipors søn / Moabs Konge / sig rede /( oc stridde mod Jsrael / oc sende hen oc kaldede ad Bileam Beors søn / ad hand skulde forbande eder. 10 Men jeg vilde icke høre Bileam /oc hand velsignede eder veldigen / oc jeg frelste eder af hans Haand.
11 Oc der J ginge ofver Jordanen / oc komme til Jerucho / da stridde Borgerne af Jericho imod eder / de Emoriter / oc Peheresiter / oc Cananiter /oc Hethiter /oc Girgasiter / Heviter oc Jebusiter / men jeg gaf dem i eders Haand. 12 Oc jeg sende Gedehamser for eder / som uddref dem for eder / de to Emoriters Konger / icke med dit Sverd ey heller med djn Bue. 13 Ob jeg gaf eder et Land paa hvilcket J hafve icke bygt / oc J borde der udi / af Vjnbierg oc af Oliebierg / som Jeg hafver icke plantet / æde J.
14 Saa frycter nu HErren / oc tiener hannem fuldkommeligen oc sandelige / oc stiller eder af med de Guder som eders Fædre tiente ofver Floden / oc i Ægypten / oc tiener HErren. 15 Oc om det behager eder icke / ad tiene Herren / saa udvæler eder i Dag / hvem J ville tiene / enten de Guder / som eders Fædre tiente / som vare ofver Floden / eller de Emoriters Guder / i hves Land i boe: Men jeg oc mit Huus / ville tiene HErren.
16 Da svarede Folcket /oc sagde : Der skal være langt fra os / ad vi skulle forlade HErren / ad tiene andre Guder. 17 Thi HErren vor Gud / hand opførde os oc ovore Fædre af Ægypti Land / af Trælles Huus / oc giorde disse stoore Tegn for vore Øyne / oc bevarede os paa all den Vey / hvor paa vi reyste / oc blant alt det Folck /hvor igennem vi hafve gaaet. 18 Oc HErren hafver udført alle Folck / end oc Emoritten / som boode i Landet for os : Vi ville oc tiene Herren / Thi hand er vor Gud. 19 Oc Josua sagde til Folcket : J kunde icke tiene HErren / Thi hand er en hellig Gud / hand er en njdkier Gud / hand skal icke spare eders Ofvertrædelse oc eders Synder. 20 (Men) Naar J forlade HErren oc tiene fremmede Guder / Da skal hand oc vende sig / oc plage eder / oc ødelegge eder / efter ad hand hafver giort eder got. 21 Oc Folcket sagde til Josua Jngenlunde / thi vi ville tiene HErren. 22 Da sagde Josua til Folcket: J ere Vidne ofver eder / ad J hafve udvaldt eder HErren / ad tiene hannem. Oc de sagde : (Ja / vi ere) Vidne. 23 Saa kaster nu bort fra eder de fremmede Guder / som ere iblant eder / oc bøyer eders Hierte til HErren Jsraels Gud. 24 Oc Folcket sagde til Josua: Vi ville tiene HErren vor Gud oc lyde hans Røst.
25 Saa giorde Josua samme Dag et Forbund med Folcket /oc lagde dem Skick oc Ræt for / i Sichem. 26 Oc Josua skref alle disse Ord i Guds Lovbog / oc tog en stoor Steen / oc reiste den samme steds op under Eegen / som var hos HErrens Helligdom : 27 Oc Josua sagde til alt Folcket: See / denne Steen skal være Vidnisbyrd iblant os / thi den hørde alle HErrens Ord / osm hand hafver talt med os / oc den skal være Vidnisbyrd ofver eder / ad J skulle icke / maa skee / necte eders Gud. 28 Saa lood Josua Folcket fare / hver til sin Arfvedeel.
29 Oc det hende sig / der dette var skeeet / ad Josua Nuns Søn / Herrens Tienere / døde / der hand var hundrede oc tj Aar gammel. 30 Oc de begrofve hannem i sin Arfvedeels Landemercke / i Timnath Serah / som ligger paa Ephraims Bierg / Norden fra Gaas Bierg. 31 Oc Jsrael tiente HErren / saa længe som Josua lefve / oc saa længe Ældste lefde / som lefde længe eter Josua / oc som vidste alle HErrens Gierning / som hand hafde giort imod Jsrael. 32 Oc Josephs Been / som Jsraels Børn hafde opført af Ægypten / begrofve de i Sichem / paa den Agger-Lod / som Jacob hafde kiøbt af Hemors / Sichems Faders Børn / for hundrede Pendinge / oc blefvo Josephs Børns Arfvedeel. 33 Oc Eleasar Aarons Søn døde / oc de begrofve hannem i Gibea / som hørde hans Søn Pinehas til / som hannem var gifven paa Ephraims Bierg. – Ende paa Josuæ Bog.

Dommernes Bog.
I. Capitel.
OC det skeede efter Josuæ død / adspurde Jsraels Børn Herren / oc sagde: Hvo skal fare op for os til Cananiten / ad strjde først mod hannem? 2 Oc HErren sagde: Juda skal fare op / See / Jeg hafver gifvit Landet i hans Haand. 3 Da sagde Juda til Simeon sin Broder: Far op med mig itl mit Lod / oc vi vilde strjde mod Cananiten / oc jeg vil ocsaa reyse med dig til dit Lod. Saa reyste Simeon med hannem. 4 Oc Juda reyste op/ oc HErren gaf Cananiten oc Pheresiten i deres Haand / oc de sloge dem i Besek tj tusinde Mænd. 5 Oc de funde Adoni Besek / i Besek / oc stridde imod hannem / oc de sloge Cananitten oc Pheresitten. 6 Men AdoniBesek flydde / oc de forfulde hannem /oc de grebe hannem 7oc hugge hans Tommelfingre oc hans Tommeltæer af. 7 Da sagde Adoni Besek: Halffierdesindst tive Konger / med hans Afugne Tommelfingre oc deres Tommeltæer / samlede op under mit Bord: Som jeg hafver giort / saa haver Gud betalit mig. Oc de førde hannem til Jerusalem / oc der døde hand.
8 Thi Juda Børn hafde strjdet imod Jerusalem / oc vundet den / slaget den med skarpe Sverd / oc sæt Jld paa Staden. 9 Der efter vare Juda Børn nedreyste ad strjde mod Cananiten / som boede paa Biergene / oc mod Synden oc paa Sletten. 10 Oc Juda var reyst bort mod Cananiten / som boodet Hebron / (oc Hebron kaldedis i fordum tjd Kiriath Arba) oc hafde slagit Sesai oc Ahiman oc Thalmai.
11 Oc hand var reyst der fra bort mod Debirs Jndbyggere / (oc Debir kaldedis i fordum tjd Kiriath Sepher.) 12 Oc Caleb sagde: Hvo der slaae Kiriath Sepher / oc indtager den / hannem vil jeg gifve Achsa mjn Datter til Hustru. 13 Da vandt Othniel Kenas Søn Calebs Broder / yngre end hand / den / oc hand gaf hannem Achsa sin Daatter til Hustru. 14 Oc det skeede / der hun kom / skynde de hun hannem til / ad (hun maatte) begære af sin Fader en Agger / oc hun stjgede hasteligen af Asenet / Da sagde Caleb til hende : Hva fattis dig? 15 Hun sagdet il hannem: Gif mig en Velsignelse / thi du hafver gifvit mig et Land Synder paa / oc gif mig Vandspringe: Da gaf Daleb hende Vandspringe der ofven / oc Vandspringe der neden.
16 Oc den Keniters Mose Svogers Børn / drog op fra Palmestaden / med Juda Børn til Juda Ørck / som ligger Synden for Arad: Thi hand var reyst (med) oc boode hos Folcket. 17 Oc Juda reyste bort med sin Broder Simeon / oc de sloge Cananiten / som boode i Zephath / oc ødelagde den / oc kaldede Stadens nafn Horma. 18 Oc Juda indiog AZa oc dens Landemercke / oc Asklon oc dens Landemercke / oc HErren var med Jusa / oc hand eyede Bierget: Men hand kunde icke uddrifve de Jndbyggere i Dalene / fordi ad de hafde Jern-Vogne. 20 Oc de gafve Caleb Hebron / som Mose hafde sagt / oc hand fordref der ud tre Enacks Sønner. 21 Oc BenJamins Sønner fordreve icke Jebuslten / som boode i Jerusalem / men Jebuslten boode hos BenJamins Børn i Jerusalem indtil denne Dag.
22 Oc de af Josephs Huus reyste ocsaa op til Bethel / oc HErren var med dem. 23 Oc de af Josephs Huus bespejdede BethEl / (oc Staden heede fordum Lus.) 24 Oc Væcterne saae en Mand gaa af Staden / oc de sagde til hannem: Vjs os nu / hvor vi kunde komme i Staden / da ville vi bevjse dig Barmhiertighed. 25 Oc der hand hafde vjst dem hvor de skulde komme i Staden / da sloge de Staden med skarpe Sverd:  Men den Mand oc alle hans Slect lode de gaa. 26 Da reyste den samme Mand til de Hethiers Land / oc bygde en Stad / oc kaldede den Lus / saa kaldis den indtil denne Dag.
27 Oc Manasse fordref icke BethSean oc dens tilhørige Stæder / eller Thaenach oc dens tilhørige Stæder / eller de Jndbyggere i Dor oc dens tilhørige Stæder / eller de Jndbyggere i Jebleam oc dens tilhørige Stæder / eller de Jndbyggere i Megiddo oc dens tilhørige Stæder : Oc Cananitten begynte ad boo i det samme Land. 28 Oc det skeede / der Jsrael blef mæctig / giorde hand Cananiten Skatskyldig / oc fordref hannem icke aldeelis. 29 Oc Ephraim fordref icke Cananiten / som boode i Gaser / Men Cananiten boode iblandt dem i Gaser. 30 Sebulon fordref icke de Jndbyggere i Kitron eller de Jndbyggere i Nahalol / men Cananiten boode iblant dem / oc var Skatskyldig. 31 Asser fordref icke de Jndbyggere i Ako / eller de Jndbyggere i Zidon / oc Ahelab / oc Achsib / oc Helba / oc Aphik oc Rehob. 32 Oc Asser boode iblant Cananiten / som boode i Landet / thi hand fordref dem icke. 33 Nephthali fordref icke de Jndbyggerei BethSems / eller de Jnebyggere i BethAnath / Men boode iblant Cananiterne / som boede i Landet / men de Jndbyggere i BethSems oc BethAnak / blefve dem Skatskyldige.
34 Oc Amoriterne tvingde Dans Børn paa Bierget / oc tilstedde icke ad de komme ned i Dalen. 35 Oc Amoriterne begynte ad boe paa Heres Bierg / i Ajalon oc udi Saalbim: Dog blef Josephs Huusis Haand dem forsvaar / oc de blefve Skatskyldige. 36 Oc Amoriternes Landemercke var som mand gaar hen op til Akrabbim / fra Klippen der ofver.

II. Capitel.
OC HErrens Engel kom op fra Gilgal til Bochim / oc sagde: Jeg hafver ført eder hjd op af Ægypten / oc ført eder i det Land / som jeg soor eders Fædre / oc sagde: Jeg vilde aldrig rygge mjn Pact med eder: 2 Ad J skulde icke giøre nogen Pact med dette Lands Jndbyggere / J skulde sønderbryde deres Altere: Men J lydde icke mjn Røst / Hvi hafve J det giort? 3 Da sagde jeg ocsaa : Jeg vil icke fordrifve dem for eder / men de skulle være eder paa Sjderne  oc deres Guder skulle være eder etil en Snare. 4 Oc dt skeede / der HErrens Engel hafde talit disse Ord til alle Jsraels Børn / da opløfte Folcket deres Røst / oc græde. 5 Oc de kaldede den streds Nafn Bochim / oc ofrede HErren der.
6 Thi der Josua hafde ladit Folcket fare / oc Jsraels Børn vare reyste bort / hver til sin arfvedeel / ad eye Landet: 7 Da tiente Folcket Herren / saa længe Josua lefde / oc saa længe som de Ældste lefde / som lefde længe efter Josua / hvilcke hafde seet all Herrens stoore Gierning / som hand hafde giort Jsrael. 8 Men der Josua Nuns Søn HErrens Tienere var nu død / der hand var hundrede oc tj Aar gammel: 9 Oc de hafde begrafvet hannem udi sin Arfvedeels Landemercke / i Timnath Heres / paa Ephraims Bierg / Norden fra det Bierg Gaas. 10 Oc der all den Slect var ocsaa forsamlet til sine Fædre / Da kom en anden Slect op efter dem / som icke kiende HErren / ey heller den Gierning som hand hafde giort mod Jsrael. 11 Da giorde Jsraels børn ont for HErrens Øyen / oc de tiente Balim: 12 Oc forlode HErren deres Fædres Gud / som hafde udført dem af Ægypti Land / oc efterfulde andre Guder / af de Folckes Guder / som vare omkring dem / oc tilbade for dem / oc operrede HErren: 13 De forloode HErren / oc tiente Baal oc Astharoth.
14 Saa optændis da HErrens Vrede ofver Jsrael / oc hand gaf dem i deres Haand som røfvede dem / ad de bedrøfvede dem / oc hand solde dem i deres Fienders Hænder trint omkring / oc de kunde icke meere imodstaae deres Fiender. 15 J hvort de vilde hen  da var HErrens Haand imod dem til ulycke / som HErren afde sagt / oc som Herren hafde soorit dem / oc de blefve saare trængde.
16 Naar som HErren da opvackte Dommere / som frjede dem af Røfverens Haand: 17 Da vare de icke heller Dommere lydige / Men bedrefve Hoor med andre Guuder / oc tilbade for dem / de vjgede snart af den Vey / som deres Forfældre hafde vandret paa / ad lyde HErrens Bud / de giorde icke saa. 18 Men naar som HErren opvackte dem Dommere / da var HErren med Dommen / oc hialp dem af deres Fienders Haand / saa længe den Dommere lefde: Thi HErren ynckedis ofver deres Jammerlige Klagemaaal ofver dem som tvingde dem oc fortryckte dem. 19 Men det skeede / naar den Dommere døde / da vende de tilbage / oc fordærfvede det meere end deres Fædre / ad de skulde andre Guder / at tiene dem oc tilbede for dem: De skulde icke fra deres forsæt / ey heller fra deres haarde Vey. 20 Oc HErrens Vrede optændtis ofver Jsrael / oc hand sagde : Efterdi ad dette Folck hafver ofverraad mjn Pact / som jeg hafver budit deres Fædre / oc de lydde icke mjn Røst: 21 Da vil jeg oc her efter icke fordrifve nogen af Hedningene for dem / som Josua lood blifve / der hand døde: 22 Til ad forfølge Jsrael med dem / ocm de vilde vare paa HErrens Vey / ad vandre i de Ting / som deres Fædre varede paa / eller ey. 23 Saa lood HErren blifve disse Hedningene / ad hand fordref dem icke snart / som hand hafde icke ofvergifvit i Josua Haand.

III. Capitel.
OC disse ere de Hedninge / som HErren lood blifve / ad forsøge Jsrael med dem / alle som vidste intet af Canaans Krjg / 2 Alleeniste ad Jsrael Børns Slecter skulde vide (det) ad hand skulde lære dem ad krj / i det mindste de som vidste det icke tilforn / 3 Fem Philisters Fyrster / oc alle Cananitter oc Zidonier / oc Heviter / som boede hos Libanon Bierge / fra det Bierg Baal Hermon / indtil mand kommer til Hamath. 4 De samme blifve / ad Jsrael skulde forsøgis med dem / ad mand kunde vide / om de vilde lyde HErrens Bud / som hand hafde budit deres Forfædre ved Mose. 5 Oc Jsraels Børn boede iblant de Cananiter / hethiter / oc Emoriter / oc Pheresiter / oc Heviter oc Jebusiter: 6 Oc de toge sig deres Døtre til Hustruer / oc gafve deres Sønner deres Døttre / oc tiente deres Guder: 7 Oc Jsraels Børn giorde ont for Herrens Øyne / oc forglemte HErren deres Gud / oc tiente Baalim oc Lundene.
8 Da optændtis HErrens Vrede ofver Jsrael / oc hand soldte dem i Cusan Risathaims Haand / Kongens af Mesopotamia / Oc Jsraels Børn tiente saa Cusan Risathaim otte Aar. 9 Da raabte Jsraels Børn til HErren / oc HErren opvackte Jsraels Børn en Frelsere / som Frelste dem / Othniel Kenas søn / Calebs Broders / somv ar yngre end hand. 10 Oc HErrens Aand var ofver hannem / oc hand dømte Jsrael / oc reyste ud tilKrjg / oc HErren gaf Cusan Risathaim Kongen af Syrien /udi hans Haand / oc hans Haand blef veldig ofver Cusan Risathaim. 11 Da blef Landet rolig / fyrretive Aar / oc Othniel Kenas søn døde.
12 Men Jsraels Børn blefve ved at giøre ont for HErrens Øyne / Da styrckede HErren Eglon de Moabiters Onge imod Jsrael / fordi ad de giorde ont for HErrens Øyne. 13 Oc hand forsamlede sig til Ammons Børn / oc de Amalekiter / oc hand reyste oc sloo Jsrael / oc de indtoge Palmestaden. 14 Oc Jsraels Børn tiente Eglon Moabiternes Konge atten Aar. 15 Da raabte Jsraels Børn til HErren / oc HErren opvacte dem en Frelsere / Ehud Gera Søn / Jemini Søns / en Mand som var lam paa sin høyre Haand : 15 Oc der Jsraels Børn sende Eglon de Moabiters Konge Skenck med hannem: 16 Da giorde Ehud sig et tveægget Sverd / een Alen langt / oc blandt det under sine Klæder paa sine høyre Hoft: 17 Oc førde Eglon Moabiternes Konge Skenck / oc Eglon var en saare feed Mand. 18 Oc det skeede / der hand hafde antvordet Skencken fra sig / da lod hand Folcket gaa bort / som hafde baaret Skencken. 19 Men hand vende tilbage fra de udhugne Billeder som vare i Gilgal / oc lod sige: Jeg hafver O Konge noget hemmelig at sige dig: Da sagde hand / vær stille / oc de ginge alle ud fra hannem / som stode omkring hannem. 20 Oc Ehud kom ind til hannem / som hand sad i Sommersalen / for sig Alleene : oc Ehus sagde / Jeg hafver Guds Ord til dig / da stood hand op af sin Stool. 21 Oc Ehud udracte sin venstre Haand / oc tog Sverdet fra sin høyre Hoft / oc støtte det i hans Bug: 22 Ad Heftet gick ind med Bladet / oc Fedmen indlucte Bladdet / (Thi hand drog icke Sverdet af hans Bug) oc Skarnet løb ud. 23 Da gick Ehud ud giennem Forgaarde / oc tillucte Sals Dørrene ofver hannem oc lefde dem udi Laas. 24 Der hand var nu ude / da komme Kongens Tienere ind / oc saae ad Sals Dørrene paa Sommersalen vare tillucte / oc sagde : Hand skiuler visseligen sine Føder i Kammeret hos Sommersalen. 25 Oc de tøfvede indtil de skammedes ved /oc see / hand oplod icke Saldørrene / da toge de Røgelsen oc lefde op oc see / da laa deres Herre død paa Jorden.
26 Men Ehud undkom / den stund de tøfvede /oc hand gick frem for de udgugne Billeder / oc kom bort til Seirath. 27 Oc der hand kom djd / blæste hand i Basuuner paa Ephraims Bierg: Oc Jsraels Børn droge ned med hannem af Bierget /oc hand for dem. 28 Oc hand sagde til dem: Følger efter mig / thi HErren hafver gifvit eders Fiender / Moabiterne /udi eders Haand : Oc de fulde ned efter hannem / oc indtoge Jordanens Badsteder / som ere til Moab / oc loode ingen gaa ofver. 29 Oc de sloge Moabiterne paa den tjd / hen ved tj tusinde Mænd / alle sammen de beste oc veldigste Stridsmænd / ad der undkom icke een Mand. 30 Saa blefve Moabiterne undertryckte paa den tjd under Jsraels Børns Haand /oc Landet blef rolig firesinds tive Aar.
31 Oc efter hannem var Samgar Anaths søn /oc hand sloo Philisterne sex hundrede Mænd / med en Plovstaf oc hand frelste ocsaa Jsrael.

IV. Capitel.
OC Jsraels Børn blefve ved at giøre ont for HErrens Øyne / der Ehud var død. 2 Oc HErren solde dem i Jabins de Cananiters Kongis Haand / som regnerde i Hazor / /oc Siffera var hans StrjdsHøfvizmand) oc hand boode i Hedningers Haroseth. 3 Oc Jsraels Børn raabte til HErren / Thi hand hafde nj hundrede JernVogne / oc hand hafde tvinge Jsraels Børn med vold tive Aar.
4 Oc Debora en Prophetinde / Lapidoths Hustru / dømte Jsrael paa den tjd. 5 Oc han boode under Debora palmetræ / imedlem Rama oc BethEl / paa Ephraims Bierg / oc Jsraels Børn komme op i rætte for hende. 6 Oc hun sendte hen oc lood kalde BarakAbi Roams søn af Kedes Nephthali / oc sagdet il hannem: Hafver icke HErren Jsraels Gud budit dig det? Gack bort / oc drag hen paa Thabor bierg /oc tag tj tusinde Mænd med dig / af Naphthali Børn / oc af Sebulons Børn? 7 Oc jeg vil drage Siffera / Jabins Strjds Høfvizmand til dig / til den Beck Kison / oc hans Vogne / oc hans Hob / oc jeg vil gifve hennem i djn Haand. 8 Oc Barak sagde til hende. Vilt du reyse med mig / da vil jeg reyse / men vilt du icke reyse med mig / da vil jeg icke reyse. 9 Oc hun sagde: Jeg vil visseligen reyse med dig / Men du skalt icke faa Prjusen paa den Vey som du reyser paa / Thi HErren skal gifve Sisser i en Quindis Haand: Saa giorde Debora sig rede / oc reyste med Barak til Kedes. 10 Da raabte Barak Sebulon oc Nephthali sammen til Kedes oc reyste til Foods med tj tusinde Mænd / oc Debora reyste med hannem.
11 Oc Heber den Keniter hafde skilt sig fra de Keniter / af Hobabs Mose Svogers børn /oc hafde opreist sit Pauluun indtil den Eeg Zaanaim som er hos Kedes. 12 Da gafve de Siffere tilkiende / ad Barak Abinoams søn var reyst op paa det Bierg Thabor. 13 Oc Siffera forsamlede alle sine Vogne / nj hundrede JernVogne /oc alt Folcket som var med hanenm / fra Hedningenes Haroseth / til den Beck Kison. 14 Oc Debora sagde til Barak: Op / Thi denne er den Dag / som HErren hafver gifvit Siffera i djn Haand / Er HErren icke uddragen for dig? Saa reyste Barack ned af det Bierg Thaboer /oc de tj tusinde Mænd efter hannem. 15 Da slog HErren Siffera / oc alle hans Vogne oc all hans Hær / ved skarpe Sværd for Barack / ad Siffera stjgede af sin Vogn /oc flyyde til Foods. 16 Men Barack jagde efter Vognene / oc efter Hæren / indtil Hedningenes Haroseth / oc all Siffera Hær skalt for skarpe Sverd / der blef icke end een ofver.
17 Men Siffera flyyde til Foods til Jaels Pauluun (som var) Hebers den Kenuters Hustru: Thi der var Fred imedlem Jabin / Kongen af Hazor / oc imedlem Heber den Keniters Huus. 18 Da gick Jael ud mod Siffera / oc sagde til hannem: Vjg / mjn Herre / vjg til mig / fryct dig intet: Oc hand vjgede ind til hende i Pauluunet / oc hand skiulte hannem med en Ry. 19 Oc hand sagde til hende. Kiere / gif mit lidt Vand ad dricke / thi jeg tørster: Da opllod hun et Melckekar / oc gaf hannem dricke /oc skiulte hannem. 20 Oc hand sagde til hende : Stat i Pauluunets Døør /oc skeer det ad der kommer nogen oc spør dig oc siger / er her nogen? Da sig / Ney. 21 Da toog Jael Hebers Hustru eet af Pauluunets Søm /oc toog en Hammer i sin Haand / oc gick ind til hannem sacteligen / oc sloo Sømmet i hans Tinding / ad det gick ned i Jorden (thi hand sof hart/ ad var forsmectet ) oc hand døde.
22 Oc see / der Barack jagde efter Siffera / da gick Jael ud mod hannem / oc sagde til hannem : Gack hjd / oc jeg vil vise dig den Mand / som du søger efter : oc hand kom ind til hende / oc see / Siffera laa død / oc Sømmet (sad) i hans Tinding. 23 Saa undertryckte Gud paa den tjd Jabin de Cananiters Konge for Jsraels børn. 24 Oc Jsraels børns Haand fick fræmgang / oc blef haard mod Jabin Cananiternes Konge / indtil de udryddede Jabin Caniternes Konge.

V. Capitel.
DA siunge Debora oc Barack Abinoams søn paa den Tjd / oc sagde: 2 Lofver HErren / Ad der er saa hart huldet Hefn i Jsrael / (oc) ad Folcket bød sig velvillig der til Hører J Konger / acter paa J Fyrster / Jeg vil siunge HErren / Ja / Herren Jsraels Gud vil jeg siunge.
4 HErre / der du udreyste af Seir / der du gickst fra Edoms Marck / da befvede Jorden / Himlene dryppede ocsaa / oc Skyerne dryppede Vand. 5 Biergene flydde for HErren / ja Sinai selv / for HErren Jsraels Gud. 6 J Samgars Anath Søns tjd / udi Jaels tjd forginge Stjerne / oc de som skulde gaae paa Gienstje / ginge ad krogede Stje. 7 Der fattis Landsbyer i Jsrael / de fattedis / indtil jeg Deboa kom op / indtil jeg opkom en Moder i Jsrael. 8 Lad hannem udvæle ny Guder / da var Strjd i Portene / der var icke seet Skilod efter Spiud iblant fyretive Tusinde i Jsrael.
9 Mit Hierte hafver lyst til Jsraels Regentere / J kom ere velvillige iblant Folcket / lofver HErren. 10 J som ride paa hvide Aseninder / J som sidde i Dom / oc J som gaae paa Veyen / taler grundelig (om dette.)  11 For Skytternes Liud / iblant de Stæder som Vand dragis / der skulle de sige af HErrens Retfærdighed / af hans Landsbyers Retfærdighed i Jsrael / Da reyste HErrens Folck ned til Portene. 12 Op / op Debora / op / op sig en Vjse / giør dig rede Barack / oc før djne Fanger bort / du Abi Reams søn. 13 Da skal den ofver blefne regere ofver de mæctige iblant Folcket / HErren skal regere for mig iblant de Veldige.
14 Af Ephraim / deres Rood var i Amaleck / efter dig BenJamin i dine Folck: Af Machir ere komne Regentere / oc af Sebulon de som drage med Skrifveseyren. 15 Oc mine Fyrster af Jsachar vare med Debora / oc Jsachar var som Barack / i Dalen var hand udsent med sine Fodgangere / der Ruben skilde sig / (de holte dem) meget kloge i Hiertet. 16 Hvi sadst du iblant tvende Faarestjer / ad høre Hiordens Skrjg / i det Ruben stilde sig fra / var der stoor trædskhed i Hiertet. 17 Gilead blef ofver Jordanen / oc hvi skal Dan boo iblant Skibene? Asser sad i Haffens Hafn / oc skal boo i sine Reesver. 18 Sebulons Folck sætte deres Siel i døden / od Nephthali paa det høye i Marcken.
19 Kongerne komme / de strjdde / da stridde de Cananiters Konger udi Thaanach hos Megiddo Vand / de sin ge icke det Sølf de begerde. 20 Af Himmelen stridde de imod dem Stiernerne af deres høyhed stridde imod Siffera. 21 Den Beck Kison omvelte dem / den Beck Kidumin / den Beck Kison : Mjn Siel skal traade paa styrcke. 22 Da blefve Hestehofvene støtte af de Sterckes jdelige renden der af.
23 Forbander (den Stad) Meros / sagde HErrens Engel / forbander heftig dens Borgere / for de komme icke HErren til hielp / ja HErren til hielp iblant de Veldige. 24 Velsignet være jael / hebers den Keniters Hustru / fræm for Qvinderne / velsignit være  hun i Pauluunene / fræm for Qvinderne . 52 Hand begærede Vand / hun gaf Melck / hun baar Smør fræm i de ypperlige Skaale. 26 Hendis Haand rackte sig ud efter Sømmet / oc hendis Høyre Haand efter Smedehammeren: Oc hun slog Siffera / hun nedlagde hans Hofvet / oc igiennemslog oc igiennemstack hans Tinding. 27 Medlem hendis Fødder bøyde hand sig / falt ned / lagde sig: medlem hendis Fødder bøyde hand sig / falt ned der som hand bøyde sig / der falt hand fordærfvet.
28 Siffera Moder ud saa af Vinduret / oc raabte igiennem Splinderet / Hvi tøfver hans Vogn / ad komme? Hvi blifve hans Vognhjul saa tilbage? 29 Devjseste iblant hendis Fyrstinder svarede hende / (ja) hun igientog sine Ord: 30 Skulle de icke sinde / ja uddeele Byttet / hver Mand en Pige eller to / siffera fordeelte Klæder til Bytte / fordeelte oc Bestickede Klæder til bytte? Foreelte Klæder som ere bestickede paa begge sider om Halsen / til bytte.
31 Saa skulle / HErre / alle dine Fiender omkomme / Men de som elske hannem ( skulle være) lige som Solen opgaar / i sin Mact. Oc Landet blef stille fyrretive Aar.

VI. Capitel.
OC Jsraels børn giorde ilde for HErrens Øyne / oc HErren gaf dem i madianiternes Haand siu Aar. 2 Oc der Madianiternes haand blef haard ofver Jsrael / de giorde Jsraels Børn sig Klyster som var i Biergene / oc Huuler / oc Befæstninger / for Madianiterne. 3 Oc det skeede / naar Jsrael saade (noget/9 Da komme Madianitterne oc Amalekiterne / oc da af Østerland op / oc de komme op ofver dem / 4 Oc leyrede sig imod dem / oc fordærfvede Landets Afgrøde / indtil mand kommer til Azza / oc lode ingen Næring blifve i Jsrael / hvercken Faar eller Fæ / eller Asne. 5 Ja de komme op med deres Qveg oc deres Pauluuner / oc de komme som en stoor hob Græshopper / ad baade de oc oc deres kamele vare utallige / oc komme i Landet / ad fordærfve det. 6 Saa blev Jsrael saare svecket for Madianiterne : Oc Jsraels Børn raabte til HErren.
7 Oc det skeede / der Jsraels børn raabte til HErren / for Madianiternes skyld: 8 Da sende HErren en Prophet til Jsraels børn /oc hand sagde til dem: Saa siger HErren Jsraels Gud / Jeg førde eder op af Ægyupten / oc udlidde eder af Trælles Huus: 9 Oc strjde eder af Ægypternes haand / oc af alle deres haand som trængde eder / oc jeg udstøtte dem for eder / oc gaf eder deres Land. 10 Oc jeg sagde til eder: Jeg er HErren eders Gud / frycter icke de Emoriters Guder / udi hvilckes Land J boe / men J hafve icke været mjn Røst lydige.
11 Oc HErrens Engel kom oc sætte sig under en Eeg i Opbra / som hørde Joas Esriters Fader til / oc hans Søn Gedon tærskede Hvede hos en Perse / ad hand kunde hastig føre det bort for de Madianiter. 12 Da aabenbaredis HErrens engel for hannem / oc sagde til hannem: HErren (være) med dig / du Strjdskæmpe. 13 Men Gadeon sagde til hannem: Ah mjn HErre / er HErren med os / hvi hafver da alt dette rammet paa os? Oc hvor ere alle hans underlige Ting / som vore Fædre fortalde os / oc sagde: Førde HErren os icke op af Ægypten? Men nu hafver HErren fortalt os / oc gifvit os i Midianiternes Haand. 14 Da vende HErren sig til hannem / oc sagde: Gack bort i denne djn Kraft / oc du skalt frelse Jsrael af Midianiternes haand. See / hafver jeg icke udsent dig? 15 Oc hand sagde til hannem: Ah HErre / hvor med skal jeg frelse Jsrael? See / mjn Slect er den ringest i Manasse / oc jeg er den mindste i mjn Faders huus. 16 Oc HErren sagde til hannem : Sandelig / jeg vil være med dig / oc du skalt slaa Moabitterne / som een Mand.
17 Da sagde hand til hannem: Kiere / hafver jeg fundit Naade for djne Øyne / da giør mig et Tegn / ad du est den som taler med mig. 18 Kiere / gack icke bort her fra / indtil jeg kommer til dig / oc bær mjn Skenck fræm / oc sætter den for dig: Oc hand sagde / Jeg vil blifve saa længe indtil du kommer igien. 19 Oc Gedeon gick oc tilredde et Buckekjd / oc en Epha usuret Meel / hand lagde Kiødet i Kurfven / oc lood Saadet i Potten / oc baar til hannem ud under Eegen /oc satte for (hannem.) 20 Da sagde Guds Engel til hannem: Tag Kiødet oc de usurede Kager / oc sæt det paa denne Klippe / oc usuret Saadet / oc hand giorde saa. 21 Da udracte HErrens Engel det yderste af den Kiep som hand hafde i Haanden / oc rørde ved Kiødet / oc de usurede Kager / oc der kom Jld fra Klippen / oc fortærede Kiødet oc de usurede Kager : Oc HErrens Engel foor fra hans Øyen. 22 Der Gedeon saa nu ad det var HErrens Engel / da sagde Gedeon : Ah / HErre HErre / Thi derfor hafver jeg fit HErrens engel fra Ansict. 23 Oc HErren sagde til hannem : Fred være med dig / Fryet dig icke / du skalt icke døø 24 Da bygde Gedeon HErren et Altere der / oc kaldede det / HErren (gifve) Fred (Det staar) end til paa denne Dag / det er endnu i Ophra / som hørde de Esriters Fader til.
25 Oc det skeede den samme Nat / ad HErren sagde til hannem: Tag en ung Stuud som er djn Faders / oc den anden Stuud / siu Aar gammel oc du skalt afbryde Baals Altere / som er djn Faders / oc afhugge Lunden som der staar hos: 26 Oc bygge HErren djn Gud et Altere / øfverst paa denne stercke Klippe / med (sin) beredning / oc tag den anden Stuud / oc ofre et Brændoffer / med Veden / af Lunden som du skalt afhugge. 27 Da tog Gedeon tj Mænd af sine Svenne / oc giorde som HErren hafde sagt til hann: Oc det skeede / efter at hand befryctede sig for sin Faders Huus /oc mændene i Staden / ad giøre det om Dagen / da giorde hand det om Natten.
28 Oc Mændene i Staden stoode aarle o om Morgenen / oc see / da var Baals Altere nedbrøt / oc Lunden som var der hos / var afhuggen / oc den anden Stuud offret til Brændoffer / paa det bygte Altere. 29 Da sagde een til anden: Hvo hafver giort dette stycke? Oc der de søgte oc omspurde / blef der sagt / Gedeon Joas søn hafver giort dette styrcke. 30 Da sagde Mændene i Staden til Joas : Leed djn Søn ud / thi hand skal døø / for hand hafver nedbrødt Baals Altere / oc for hand hafver afhuggit Lunden som var der hos. 31 Da sagde Joas til alle dem som stoode hos hannem: Villie J kjfvis for Baal? Villie J frelse hannem? Hvo som kjfver for hannem / hand skal døø denne Morgen: Er hand Gud / da hefne sig self / ad hand nedbrød hans Altere. 32 Oc paa den Dag kaldede hand i hannem Jerub Baal / for hand sagde / Baal hefne sig paa hannem / ad hand hafver nedbrøt hans Altere.
33 Oc der alle Madianiterne oc Amalekitterne / oc de af Østerland / var samlede tilhobe /oc drog igiennem / oc sloge deres Leyr i Jsraeels Dal: 34 Da iførde HErrens Aand Gedeon / oc hans lood blæse i Basuunen / oc AbiEser blef kaldet / ad følge hannem. 35 Oc hand sende Bud til all Manasse / oc hand blef ocsaa kaldit / ad følge hannem: Hand sende oc Bud til Asser oc til Sebulon oc til Nephthali / oc de komme op imod dem. 36 Oc Gedeon sagde til Gud : Vilt du frelse Jsrael ved mjn Haand / som du hafver sagt: 37 See / da legger jeg en Uldsæt i Gaarden / Vorder der alleene Dug paa Ulden / oc tørt paa all Jorden / da vil jeg mercke / ad du vilt frelse Jsrael ved mjn Haand / som du hafver sagt. 38 Oc det skeede saa: Thi der hand stod anden Dagen aarle op om Morgnen / da vred hand Ulden / oc kryste Dug af Ulden / en Skaal fuld Vand. 39 Oc Gedeon sagde til Gud : Djn Vrede optændis icke mod mig / ocm jeg taler end een gang / Kiere / jeg vil ickun forsøge det end een gang med Ulden: Lad det nu være tørt paa Ulden alleene / oc lad Dug vorde paa all Jorden. 40 Oc Gud giorde det saa den samme Nat / ad der var tørt paa Ulden alleene / oc der var Dug paa all Jorden.

VII. Capitel.
DA giorde JerubBaal / (det er Gedeon) sig aarie rede / oc alt Folcket som var med hannem / Oc de leyrede sig hos den Kilde Harod / oc hand hafde Madianiternes Hær Norden for sig / fra More høy i Dalen. 2 Oc HErren sagde til Gedeon : Du hafver meere Folck med dig / end ad jeg skkulde gifve Madian i deres Hænder / ad Jsrael skal icke / maa skee / rømme sig mod mig / oc sige : Mjn Haand hafver frelst mig. 3 Saa lad dog nu udraabe for Folckens Øren / oc sige : Hvo er ræd oc mistrøstig? Han vende sig om / oc skynde sig aarle fra Gilead Bierg: Da vende sig tilbage af Folcket / to oc tive tusinde / oc tj tusinde blefve igien. 4 Oc HErren sagde til Gedeon : Folcket er endnu meget / leed dem ned til Vandet / der vil jeg prøfve dig dem: Oc det skal skee / om hvilcken jeg siger til dig / den skal reyse med dig / hand skal reyse med dig : Men hver den jeg siger om dig / den skal icke reyse med dig / hand skal icke reyse. 5 Oc hand førde Folcket ned til Vandet  Oc HErren sagde til Gedeon / Hver som lader med sin Tunge af Vandet / som en Hund lader / den skalt du slicke særdelis / oc hver som bøyer sig paa sine Knæ ad dricke. 6 Da var deres tall / som hafde ladet af Haanden til deres Mund / tre hundrede Mand: Oc det andet Folck altsammen bøyede sig paa deres Knæ ad dricke. 6 Da var deres Tall / som hafde labet af Haanden til deres Mund / tre hundrede Mand : Oc det andet Folck altsammen bøyede sig paa deres Knæ ad dricke Vand. 7 Oc HErren sagde til Gedeon : Med de tre hundrede Mænd som hafde ladet / vil jeg frelse eder / oc gifve Madianiterne i djn Haand / Men alt det (andet Folck) maa gaa hver til sin sted. 8 Oc Folcket toge Fetallie med sig / oc deres Basuuner / Men (de andre) Jsraelitter lood hand alle gaa / hver til sit Pauluun /oc hand behult de tre hundrede Mænd: Oc Madianiternes Hær laa der neden for ham i Dalen.
9 Oc det skeede paa den samme Nat  sagde HErren til hannem: Stat op / gack ned i Lejren / thi jeg hafver gifvit den i din haand. 10 Men frycter du dig ad gaa (ene) ned / da gack du ned oc Pura djn Dreng / til Lejren: 11 Ad du kand høre hvad de sige / der efter skulle dine Hænder blifve styrckede / oc du skalt drage ned tilLejren: Oc hand gick ned /oc Pura hans Dreng / til det yderste af Krjgsmændene / som vare i Lejren. 12 Oc Madianiterne oc Amalekiterne / oc alle af Østerland / hafde lagt sig ned i Dalen / som Græshopper i mangfoldighed / oc deres Kameele vare utallige / som Sand der er paa Hafsens bræd i mangfoldighed. 13 Oc Gedeon kom / oc see / da fortalde een den anden en Drøm / oc sagde : See / Jeg drømde en Drøm /oc see / ad et Askebaget Bygbrød tilledis i Madianiterns Lejr / oc der det kom til Pauluunet / ds sloo det der paa / ad det falt / oc det kaste det om / oc Paluunet falt. 14 Da svarede den anden /oc sagde: Det er icke andet / end Gedeons / den Jsraelitters Joas Søns Sverd: Gud hafver gifvit madianiterne i hans haand / oc den gandtske Lejr. 15 Oc det skeede / der Gedeon hørde saadan en Drøm fortællis / oc dens udleggelse / da tilbad hand / oc kom igien til Jsraels Lejr / oc sagde / Staar op / thi HErren hafver gifvit Madianiternes Lejr i eders haand.
16 Oc hand deelt e de tre hundrede Mælnd i tre hobe / oc fick dem Basuuner i hver deres haand / oc komme Krucker oc Blus udi Kruckerne. 17 Oc sagde til dem : Seer efter mig / ad saa skulle J giøre : Oc see / naar jeg kommer til det yderste i Lejren / da skal det skee / ad lige som jeg vil giøre / saa skulle J giøre. 18 Oc (naar) jeg blæs i Basuunen / jeg oc her som er med mig / Da skulle J ocsaa blæse i Basuunerne omkring den gandske Lejr / oc sige: HErrens (Sverd) oc Gedeons.
19 Saa kom Gedeon oc de hundrede Mænd / osm vare med hannem / til det yderste i Lejren / i den mittelste Vactis begyndelse / de opvacte flux Væcterne / oc blæste i Basuunerne / oc sloge Kruckerne sammen som vare i deres haand. 20 Saa blæste alle de tre hobe i Basuuner /oc sloge Kruckerne sønder / Men de hulde Blussene i deres venstre haand / oc Basuunerne i deres høyre Haand / ad blæse udi / oc raabte : HErrens (Sverd) oc Gedeons. 21 Oc de stoode hver paa sin sted omkring Lejren: Da toog den gandske Lejr paa Løøb / oc de skrege oc flydde. 22 Oc de tre hundrede blæste i Basuunerne /oc HErren satte den eenis Sverd imod den anden / oc (det) i den gandske Lejr /oc Lejren flydde til BethSitta til Zerebath / indtil AbelMehola brædde hos Tabath. 23 Oc Jsraels Mænd af Nephthali / oc af Asser oc af gandske Manasse / blefve sammenkaldede /oc de forfulde Madianiterne.
24 Oc Gedeon sendte Bud paa det gandske Ephraims Bierg / oc lood sige : Kommer ned imod Madianiterne / oc indtaget Vandet for dem / indtil BethBara oc Jordanen: Da blefver der sammenkaldede hver mand i Ephraim / oc de indtoge Vandet / indtil BethBa oc Jordanen. 25 Oc de grebe to af Madianiternes Fyrster / Oreb oc Seb / oc dræbte Ored paa den Klippe Oreb / oc seb dræbte de i den Perse Seb / oc de forfulde Madianiterne / oc førde Orebs oc Sebs Hofveder til Gedeon ofver Jordanen.

VIII. Capitel.
OC de Mænd af Ephraim sagde / hver til hannem: Hvi giorde du os det / ad du icke kaldede os / der du reyste ad strjde imod Madianiterne? Oc de kjfvede hart med hannem. 2 Oc hand sagde til dem: Hvad hafver jeg nu giort / som J? Ere icke Ephraims Vjnqviste bedre / end AbiEsers Vjnhøste? 3 Gud hafver gifvit Madianiters Fyrster / Oreb oc Seb / i eders Haand / od hvad kunde jeg giøre / som J? Der hand hafde sagt det Ord / da stilleis deres hastig mod fra hannem.
4 Der Gedeon kom nu til Jordanen / gick hand hen ofver / oc de tre hundre3de Mænd / som vare hos hannem / som vare trætte / oc forfulde: 5 Oc hand sagde til de Mænd i Suchoth: Kiere / gifver det Folck som jeg hafver med mig / noget Brød / Thi de ere trætte / ad jeg kand forfølge Sebah oc Zalmuna Madianiternes Konger. 6 Men hver af de øfverste i Sochoth sagde: Ere de Sabah oc Zalmuna Haand nu i djn haand / ad vi skulle gifve djn Hær brød? 7 Oc Gedeon sagde : NU vel / Naar HErren gfiver Sabah oc Zalmuna i mjn haand / da vil jeg søndertærske eders Kiød med Torne af Ørcken oc med Tidzle. 8 Oc hand reyste der fra til Pnuel / oc talde til dem lige saa / oc de Mæ.nd i Pnuel svarede hannem / som de Mænd i Sucoth svarede. 9 Oc hand sagde ocsaa til de Mænd i Pnuel / Naar jeg kommer igien med Fred / da vil nedbryde dette Taarn.
10 Men Sebah oc Zalmuna (vare) i Kator / oc deres Lejr med dem / ved femten tusinde / som vare alle ofverblefne af den gandske Lejr af ØsterLand / Thi de vare hundrede oc tive tusinde Mænd faldne som kunde uddrage Sverd. 11 Oc Gedeon reyste op ad den Vey / som de boe i Pauluunene / Østen fra Nobah oc Jogbea / oc sloo den Lejr / thi Leyren var tryg. 12 Oc Sebah oc Zalmuna flydde / Men hand forfulde dem / oc greb de to Madiniters Konger / Sabah c Zalmuna / oc forfærdede den gandske Leyr.
13 Der nu Gedeon Jonas Søn kom fra Strjden igien / før end Solen gick op : 14 Da greb hand en Dreng af det Folck i Suchoth / oc adspurde hannem / Oc hand skref hannem op de Øfverste udi Suchoth oc de Ældste der af / halffierdesinds tive oc siu Mænd. 15 Oc hand kom til de Mænd i Suchoth / oc sagde : See / (her er) Sebah oc Zalmuna / med hvilcke J bespottede mig / oc sagde : Er da Sebah  oc Zalmuna Haand nu i djn Haand / ad vi skulle gifve dine Folck / som ere trætte / Brød? 16 Oc hand tog de Ældste i Staden / oc Torne af Ørckenn oc Tidzle / oc lood de Folck i Suchoth faa Forstand ved dem. 17 Oc det Taarn udi Punel Nedbrød hand / oc ihielslog Folcket i Staden.
18 Oc hand sagde til Sebah oc til Zalmuna / hvordanne vare de Mænd der J sloge ihiel i Thabor? Oc de sagde: Som du / saa vare de / hver efter en Kongis Søns skickelse. 19 Hand sagde: Det vare mine Brødre / mjn Moders Sønner / oc vist som HErren lefver / hafde J ladit dem lefve / da vilde jeg icke slaa eder ihiel. 20 Oc hand sagde til sine Førstefødde Søn Jether / Stat op / slaa dem ihiel : Men Drengen drog icke sit Sverd ud / Thi hand fryctede sig / efterdi hand var endnu en Dreng. 21 Men Sebah oc Zalmuna sagde: Stat du op oc slaa os / Thi som Manden er / saa er oc hans Mact .Saa stood Gedeon op / oc sloo Sebah oc Zalmuna ihiel / oc toog de Spenger som vare paa deres kameelers Halse.
22 Da sagde hver mand i Jsrael til Gedeon : Hersk ofver os / baade du oc djn Søn / oc dn Søns Søn / efterdi ad du hafver frelst os af de Madianiters haand. 23 Oc Gedeon sagde til dem: Jeg vil icke herske ofver eder / oc mjn Søn skal icke herske ofver eder : (Men) HErren skal herske ofver eder.
24 Oc Gedeon sagde til dem: Een Ting begær jeg af eder / Hver gifve mig hengendis Span af hans Bytte: Thi de hafde hengende gyldne Span / eftersom de vare jsrameliter. 25 Oc de sagde : Vi ville gierne gifve (dig dem/) Oc de bredde et Klæde ud / oc hver kaste der paa hengende Span / af sit Bytte. 26 Oc de hengende gyldne Span som hand begærede / vare efter Vecten / tusinde oc siu hundrede Gylden / foruden de Spanger oc Kæder oc Skarlagens Klæder / som de Madinitters Konger bære / oc uden de Halsbond som vare på deres Cameeelers Hals. 27 Oc Gedeon giorde det til en Lifkiortel / oc hengde i den sin Stad udi Ophra / oc all Jsrael bedref Hvor der / efter det / oc det blef Gedeon oc hans Huus til en Snare. 28 Saa blefve Madianiterne ydmygede for Jsraels Børn / oc de opløfte icke meere deres Hofvet / oc Landet blef stille fyrretive Aar / saa længe Gedeon lefde. 29 Oc Jerub-Baal Joas Søn gick bort oc bode i sit Huus / 30 Oc Gedeon hafde halfierdesinds tive Sønner / som vare komme af hans Land / Thi hand hafde mange Hustruer. 31 Oc hans Tecteqvinde som var i SichemM / hun fødde hannem oc en Søn / oc hand gaf hannem nafn AbMelech. 32 Oc gedeon Joas Søn døde i en god Alter / oc blef begrafven udi sin Faders Joas Graf / i Ophra / som døde de Esriters Fader til. 33 Oc det skeede / der Gedeon var død / da omvende oc Jsraels Børn sig / oc bedrefve Hoor efter Balm  oc giorde sig Baal Berith til en Gud. 34 Oc Jsraels Børn tænckte icke paa HErren deres Gud / som hafde frjtt dem af alle deres Fienders Haand trint omkring. 35 Oc de giorde icke Barmhiertighed med JerubBaals (det ere) Gedeors Huus / efter alt det gode / som hand hafde giort mod Jsrael.

IX. Capitel.
OC Abimelech Jerub Baals Søn / gick til Sichemm til sin Moders Brødre / oc talede til dem / oc til all sin Moders Faders Huusis Slect / oc sagde: 2 Kiere / taler for alle borgers Øren udi Sichem / hva eller monne det være eder bedre / ad halffierdesindst tive Mænd / alle Jerub Baals børn / herske ofver eder / eller ad een Mand derefter ofver eder? Betæncker oc / ad jeg er eders Been oc eders Kiød. 3 Da talede hans Moders Brødre alle disse Ord om hannem / for alle Borgere i Sichem / oc deres Hierte droges til Abimelech / Thi de sagde : Hand er vor Broder. 4 Oc de gafve hannem halffierdesindstive Sølfpendinge af Baal Beriths Huus / oc Abimelech leyrede der med løse oc drafvels Mænd / oc de fulde efter hannem. 5 Oc hand kom i sin Faders huus udi Ophra / oc ihielslog sine Brødre / Jerud-Baals Børn / halffierdesinds tive Mænd / paa een Steen: Men Jotham JerubBaals lidle Søn blef igien / thi hand blef skiult. 6 Oc alle Borgere af Sichem /oc det gandske Millo huus / forsamlede sig / oc ginge bort oc giorde Abimelech til Konge / hos den Eeg som staar i Sichem.
7 Oc de gafve Jotham det tilkiende / oc hand gick bort / oc traadde høyest op paa det Bierg Grisim / oc opløfte sin Røst / oc raabte oc sagde til dem: Hører mig J Borgere udi Sichem / ad Gud skal oc høre eder. 8 Træerne ginge hasteligen bort / ad salve en Konge ofver sig / Oc sagde til Olietræet / Vær Konge ofver os. 9 Oc Olietræet sagde til dem: Skal jeg forlade mjn Fedme / ved hvilcken mand ærer Guder oc Mennisker i mig / oc gaa bort ad jeg skal svefve ofver Træerne? 10 Da sagde Træerne til Figentræet : Kon du / regnere ofver os. 11 Men Figentræet sagde til dem: Skal jeg forlade mjn Sødhed oc mjn gode Fruct / oc gaa bort / ad jeg ksal svæfve ofver Træerne? 12 Da sagde Træerne til Vjnstocken: Kon du vær Konge ofver os. 13 Oc Vjnstocken sagde til dem: Skal jeg forlade mjn Most / som gælder Guderne oc Menniskene / oc gaa hen ad jeg skal svæfve ofver Træerne? 14 Da sagde alle Træene til Tornebusken : Kom du regere ofver os. 15 Oc Tornebusken sagde til Træene: Er det vist / ad J ville salve mig til Konge ofver eder / Da kommer oc fortrøster eder under mjn Skygge: Oc (ville J) icke / Da komme Jld af Tornebusken / oc fortære de Cedre paa Libanon.
16 Oc hafve J nu giort ræt oc redeligen / oc giort Abimelech til Konge / oc hafve j giort vel mod Jerub Baal / oc mod hans Huus / ochafve J giort mod hannem som hand hafver fortient af eder: 17 Ad mjn Fader hafver ført Krjg for eders skyld / oc sag sig i Ljfs Fare / oc hand friide eder af Madianiters Haand: 18 Oc j hafve sæt eder op imod mjn Faders huus i Dag / oc ihielslagit hans Sønner / halffierdeinds tive Mænd / paa een Steen / oc hafve giort Abimelech / hans Tienisteqvindis Søn / til Konge ofver Borgerne i Sichem / fordi hand er eders Broder. 19 Oc hafve j handler ræt oc redeligen mod JerubBaal oc mod hans huus paa dene Dag / Da værer glade ofver Abimelech / ochand glæde sig ocsaa ofver eder: 20 Oc hafve J icke / da komme Jld af Abimelech / oc fortære Borgerne i Sichem / oc Millo Huus / der komme oc Jld af Borgerne i Sichem / oc af Millo huus / oc fortære Abimelech. 21 Oc Jotham flydde oc undvjgde / oc gick til Beer / oc boode der fra sin Broder Abimelech.
22 Oc Abimelech regerde tre Aar ofver Jsrael / 23 Oc Gud sende en ond Villie imedlem Abimelech oc Bergerne i Sichem: Thi Borgerne i Sichem sætte sig op imod Abimelech: 24 Ad den uret (som hand hafde brugt) imod de halffierdesinds tive JerubBaals sønner / skulde komme / oc deres Blood leggis paa Abimelech deres Broder / som hafde ihielslagit dem / oc paa Borgerne i Sichem / som hafde styrcket hans Haand / ad hand ihielslog sine Brødre. 25 Oc de Borgere i Sichem bestillede et Baghold øfvers paa Bierget / som røfvede hver / der vandrede paa Veyen hos dem. Oc det blef Abimelech tilkiende gifvet. 26 Men Gaal Ebeds Søn kom / oc hans Brødre / oc de ginge ofver til Sichem / oc de Mænd i Sichem forlode sig paa hannem. 17 Oc ginge ud paa Marcken / oc høstede deres Vjnbierge / oc persede / oc giorde sig lystige / oc ginge i deres Guders Huus / oc aad oc drucke / oc handlede Abimelech. 28 Oc Gaal Ebeds Søn sagde: Hvo er Abimelech? Oc hva er Sichem / ad vi skulde tiene hannem? Er hand icke Jerub Baals søn / oc Sebul hans Befalings Mand? Tiener Hemors Sichems Faders Folck: Oc hvi skulle vi tiene hannem? 29 Gjd Folcket var under mjn Haand / da vilde jeg afskaffe Abimelech: Oc hand sagde til abimelech : Formeer djn Hær /oc drag ud.
30 Der Sebul / de Øfverste i Staden / hørde Gaals Ebeds søns Ord / Da optændtis hans Vrede / 31 Oc sendte Bud til Abimelech med Svig / oc lood hannem sige: See / GaalEbeds Søn oc hans Brødre / ere komne i Sichem / oc see / dee / med Staden / handlede fientlig mod dig. 32 Saa giør dig nu rede om Natten / du oc dit Folck som er hos dig / oc giør et Baghold i Marcken. 33 Oc det skal skee / om Morgenen naar Solen gaar op / da giør dig aarle rede /oc ofverfald Staden / oc see / hand oc det Folck som er hos hannem / drage ud til dig / oc du magt giøre med hannem / som djn Haand finder paa. 34 Oc Abimelech stood op om Natten / oc alt det Folck som var hos hannem / oc de luurede paa Sichem med fire Hobe. 35 Oc GaalEbeds Sn drog ud / oc traadde for Dørren paa Stadsporten. Men AbiMelech kom op /oc det Fock som var med hannem / af Bagholdet. 36 Der nu Gaal saa Folcket / sagde hand til Sebul : See / der kommer et Folck af øfverst ned af Bierget: Da sagde Sebul til hannem : Du anseer Skuggen af Bierget som Folck. 37 Oc Gaal talde end ydermeere / oc sagde: Hvo er AbiMolech / ad vi skulde tiene hannem? Er icke dette det Folck / det som du foractede? Kiere / reys nu ud oc strjd imod hannem. 39 Oc Gaal drog ud for Borgerne i Sichem / oc stridde imod AbiMelech. 40 Men AbiMelech forfulde hannem / saa ad hand flydde for hannem / oc der styrte mange Slagne / indtil Portens Dør. 41 Oc Abimelech blef i Aruma. Men Sebul fordref Gaal oc hans Brødre / ad de motte icke blifve i Sichem.
42 Oc det skeede / om anden Dagen gick Folcket ud paa Marcken / oc gafve AbiMelech det tilkiende. 43 Da toog hand Folcket / oc deelde det i tre Hobe / oc giorde et Baghold i Marcken: Oc hand saa / oc see / Folcket gick af Staden / oc hand opreiste sig imod dem /oc sloo dem. 44 Oc AbiMelech oc de Hoobe som vare hos hannem / ofverfulde dem / oc traadde ind for Stadens Portes Dør / oc to Hobe ofverfulde alle dem som vare paa Marcken / oc sloge dem. 45 Da stridde AbiMelech imod Staden den samme gandske Dag /oc indtoog Statden / oc ihielslog Folcket / som der var udi / oc nedbrød Staden / oc faade den med Salt.
46 Der alle Borgere i det Taarn i Sichem hørde det / ginge de ind i Befæstningen BethEl Berith. 47 Oc det kundgiordis AbiMelech / ad alle Borgere af Taarnet i Sichem hafde forsamlet sig: 48 Da gick AbiMelech op paa det Bierg Zalom / hand oc alt Folcket / som var hos hannem /oc AbiMelech toog Øxen i sin haand / oc hug en Green af Træerne /oc løfte den op / oc lagde den paa sin Axel / oc sagde til alt Folcket / som var med hannem: Hva J saae jeg giorde / skynder eder / det giører som jeg. 49 Da hug ocsaa alt Folcket hver sin Green /oc gingeefter AbiMelech /oc lagde dem op til Befæstningen / oc sætte Jld paa Befæstningen med dem / ad oc alle Mænd af det Taarn i Sichem døde / hen ved tusinde Mænd oc Qvinder.
50 Saa drog AbiMelech til Thebez / oc belagde Thebez / oc indtog den. 51 Men der var et fast Taarn midt i Staden / paa hvilcket alle Mænd oc Qvinder / oc alle Borgere i Staden flydde / oc luckte til efter sig / oc stjgede op paa Taget af Taarnet. 52 Da kom AbiMelech til taarnet /oc strjdde der til / oc gaf sig til Dørren paa Taarnet / ad hand vilde opbrænt det med Jld. 53 Men en Qvinde kaste et stycke af en Møllesteen paa AbiMelechs Hofvet / oc knusede hans Pande. 54 Da raabte hand hasteligen ad den Dreng / som baar hans Vaaben / oc sagde til hannem: Drag dit Sverd ud / oc slaa mig ihiel / ad de skulle icke / maa skee / sige om mig / En Qvinde slog hannem ihiel: Oc hans Dreng stack hannem igiennem /oc hand døde. 55 Der Jsraeliterne saar ad AbiMelech var død / da gick hver til sin sted. 56 Saa betalde Gud AbiMelech det onde / som hand hafde giort imod sin Fader / der hand ihielslog sine halfierdesinds tive Brødre. 57 Oc alt det onde / som sichems Mænd hafde giort / lood Gud komme paa deres Hofvet / oc Jothams jerubBaals søns Forbandelse kom paa dem.

X. Capitel.
OC efter AbiMelech opkom Thola Pua Søn / Dodo Søns / en Mand af jsachar / ad frelse Jsrael: Oc hand boode i Samir / paa Ephraims Bierg: 2 Oc dømte Jsraell tre oc tive Aar / oc døde /oc blef begrafven i Samir.
3 Oc efter hannem opstood Jair den Gileaditer / oc dømte Jsrael to oc tive Aar. 4 Oc hand hafde tredive Sønner / som rede paa tredive AsenFoler /oc hafde tredive Stæder / dem kaldede de jairs Byer / indtil denne Dag / som iligge i Gileads Land. 5 Oc Jair døde / oc blef begrafven i kamon.
6 Oc Jsraels Børn blefve ved at giøre ont for HErrens Aasiun / oc tiente Baalim oc Astharoth / oc de Guder i Syria / oc de Guder i Zidon / oc Moabs Guder /oc Ammons Børns Guder / oc Philisternes Guder /oc forlode HErren /oc tiente hannem icke. 7 Da optændtis HErrens Vrede ofver Jsrael / oc hans soldte dem i de Philisters haand oc Ammons børns haand. 8 Oc de plagede oc knusede Jsraels Børn / i det Aar / atten Aar (plagede de ) alle Jsraels børn / som vare ofver Jordanen / i Amoriternes Land / som ligger udi Gilead. 9 Oc Ammons Børn droge ofver Jordanen / ad strjde ocsaa imod Juda / oc mod BenJamin / oc imod Ephraims Huus / saa ad Jsrael blef saare fortrængd.
10 Da raabte Jrsaels Børn til HErren / oc sagde : Vi hafve syndet imod dig / idet ad vi hafve forladt vor Gud / oc tient Baalim. 11 Oc HErren sagde til Jsraels Børn / hafde icke (nogle) af Ægypter /oc af Amoriter /oc af Ammons Børn /oc af Philister / 12 Oc de Zidonier /oc Amaleck oc Maon undertryckt eder? Oc J raabte til mig / oc jeg frelste eder af deres Haand. 13 Oc J forlode mig /oc tiente andre Guder / derfor vil jeg icke meere frelse eder. 14 Gaar hen / oc raaber til de Guder / som J hafve udvald / de mue frelse eder i eders bedrøfvelsis Tjd. 15 Da sagde Jsraels børn til HErren: Vi hafve syndet / giør du med os aldeelis / som dig er behagelig / frels os ickun nu paa denne Tjd. 16 Oc de kaste de fremmede Guder ud fra sig / oc tiente HErren /oc hannem ynckedis ved / ad Jsrael blef saa plagit.
17 Oc Ammons Børn blefve sammenkaldede / oc leyrede sig i Gilead / men Jsraels Børn forsamlede sig /oc leyrede sig i Mizpa. 18 Oc Folcket / de Øfverste i Gilead sagde / den eene til den anden / Hvilcken Mand som begynder ad strjde imod Ammons børn / hand skal være Hofvedet ofver alle dem som boe i Gilead.

XI. Capitel.
OC Jephthah den Gileaditer var en Strjdskæmpe /oc hand var en Hooris Søn / oc Gilead hafde aulet Jephthah. 2 Oc Gileads Hustru fødde hannem Børn /oc den Qvindis Børn blefve stoore /oc de udstøtte Jephtha /oc sagde til hannem: Du skalt icke arfve i vor Faders Huus / thi du est enandens Qvindis Søn. 3 Da flydde Jephthah fra sine Brødre /oc boode i det Land Tob /oc der forsamlede sig til Jephthah løst Folck / oc droge ud med hannem. 4 Oc det skeede nogen tjd (der efter) da stridde Ammons Børn imod Jsrael. 5 Oc det skeede / der Ammons børn stridde imod Jsrael / da ginge de Ældste af Gilead hen /ad hente Jephthah af det Land Tob: 6 Oc sagde til Jephthah: Kom / oc du skalt være vor Høfvizmand /oc vi ville strjde imod Ammons børn. 7 Oc Jephthah sagde til de Ældste af Gilead : Ere J icke de / som hadede mig /oc hafde udstøt mig af mjn Faders Huus / oc hvi komme J nu til mig / efterdi J hafve nu Trang: 8 Oc de Ældste af Gilead sagde tilJephta: Derfor komme vi nu til dig igien 7ad du skalt drage med os / oc stride imod Ammons børn / oc være vort Hofvet / ja alle deres som boe i Gilead. 9 Oc Jephthah sagde til de Ældste af Gilead: Dersom J hente mig igien ad strjde imod Ammons børn /oc HErren gifver dem under mig / skal jeg da være eders Hofvet? 10 De Ældste af Gilead sagde tilJephthah: HErren være Tilhørere imedlem os / om vi icke giøre saa / som du hafver sagt. 11 Saa gick Jephthah med de Ældste af Gilead / oc Folcket sætte hannem ofver sig / til et Hofvet oc til en Øfverste: oc Jephthah talde alle disse ord til HErrens Ansict i Mizpa.12 Da sendte Jephthah bud til Ammons børns Konge /oc lood hannem sige: Hva hafver jeg med dig (ad giøre) ad du kommer til mig ad strjde imod mit Land? 13 Ammons Børns Konge svarede Jephthas Bud / fordi ad Jsrael hafver tagit mit Land / der de opdroge af Ægypten / fra Arnon oc indtil Jabok / oc indtil Jordanen / Saa gif mig dem nu igien med Fred.
14 Men Jephthah sendte end ydermeere bud tilAmmons børns Konge / 15 Oc sagde til hannem: Saa siger Jephthah / Jsrael hafver icke tagit Moabs Land eller Ammons Børns Land. 16 Thi der de droge op af Ægypten / da vandrede Jsrael igiennem Ørcken til det røde H af / oc kom tilKades: 17 Ocd Jsrael sendte Bud til Edomiternes Konge /oc sagde : Kiere lad mig drage igiennem dit Land: Men Edomiternes Konge vilde icke høre (det:) (Hand) sendte ocsaaa til Moabiternes Konge / hand vilde oc icke / Saa blev Jsrael i Kades. 18 Der efter vandrede hand i Ørcken oc drog omkring Edomiternes land oc Moabiternes Land /oc kom fra Solens Opgang til Moabiternes Land /oc Leyrede sig ofver Arnon / oc kom icke i Moabiternes Landemercke / Thi Arnon er Moabiternes Landemercke. 19 Oc Jsrael sendte Bud til Sihon / Emoriternes Konge / Konge i Hesbon / oc Jsrael lood hannem sige : Kiere lad os drage igiennem dit Land / indtil mjn sted. 20 Men Sihon betroode Jsrael icke til ad drage igiennem hans Landemercke / men Sihon forsamlede alt sit Folck / oc de eljrede dem i Jabzah / oc hand stridde imod Jsrael. 21 Da gaf HErren Jsraels gud / Sihon oc alt hans Folck / i Jsraels Haand /oc de sloge dem: Saa indtog Jsrael til Eyedom alt Emoriternes Land / som boode i det samme Land. 22 Oc de indtoge alle Emoriternes Landemercke til Eyedom / fra Arnon / oc indtil Jabok /oc fra Ørcken /oc indtil Jordanen. 23 Saa hafver nu HErren Jsraels Gud / fordrefvit Emoriten for sit Folck Jsrael / oc du vilt eye hanem? 24 Skulde du icke eye det / som djn Gud Camos gifver dig til Eyedom / oc alt det som HErren vor Gud hafver gifvit til Eyedom for os / det ville vi eye. 25 Oc nu / kiere gode /est du bedre end Balack Zipors Søn / Moabiternes Konge? Hafver hand nogen tjd haft Trætte md Jsrael / eller først Krjg nogen tjd imod dem? 26 Alligevel ad Jsrael hafver nu boet i Hesbon oc dens tilhørige Stæder / oc i Aroer oc i dens tilhørige Stæder /oc i alle Stæder / som ligge hos Arnons Egn / tre hundrede Aar: Oc hvi friede J icke ( det) paa den samme tjd? 27 Oc jeg hafver intet syndit imod dig /oc du giør ilde mod mig /ad du strjder imod mig: HErren skal dømme som en Dommere i Dag imedlem Jsraels Børn oc imedlem Ammons Børn.
28 Men Ammons Børns Konge hørde icke Jephthahs Ord / som hand sendte til hannem. 29 Da kom HErrens Aand paa Jephthah /oc hand reyste igiennem Gilead oc Manasse / oc hand reyste igiennem Mizpe som ligger i Gilead /oc hand reyste fra Mizpe som ligger i Gilead / mod Ammons Børn. 30 Oc Jephthah lofvede HErren et Løfte / oc sagde: Gifver du ammons Børn visseligen i mjnHaand / 31 Da skal det skee / ad hva som gaar udaf Dørren af mit Huus / naar jeg kommer igien med Freed / fra Ammons Børn / det skal høre HErren til / oc jeg vil offre det til et Brændoffer. 32 Saa drog Jephtah fræm mod Ammons Børn / ocv stridde imod dem: Oc HErren gaf dem i hans Haand. 33 Oc hand sloo dem fra Aroer oc indtil mand kommer til Minnith / tive Stæder /oc indtil Vjnbtergens Plan / med et saare stoort Slag : Sa blefve Ammond Børn dmygede for Jsraels Børn.
34 Oc Jephthah kom til Mizpa / til sit Huus / Oc see / hans Datter gick ud modhannem med Trommer oc med Danz: Oc hun var den eneste / hand hafde (ellers) af sig hvercken Søn eller Daatter. 35 Oc det skeede / der hand saa hende / da sønderref hand sine Kæder / oc sagde: Ah mjn Daatter /duhafver fastnedbøyet mig /oc du est af dem som forstyrre mig. Thi jeg oplood mjnMund til HErren / oc kand icke kalde det igien. 36 Oc hun sagde til hannem: Mjn Fader / hafver du opladit djn Mund som HErren / da giør mig / som det er udgangit af djn Mund /efterdi ad HErren hafver hefnit dig paa dine Fiender / paa Ammons Børn. 37 Oc hun sagde til sin Fader: Dette stycke skee mig til villie / holt op med mig to Maaneder / ad jeg maa gaa oc fare hen ofver Biergene /od græde ofver mjn Jomfrudom /jeg oc de som ere vaante med mig. 38 Oc hand sagde: Gack hen / Oc han lood hende gaa to Maaneder: Da gick hun bort / oc de som vaare vaante med hende /oc græd ofver sin Jomfrudom paa Biergene. 39 Oc det skeede / der to Maaneder var ude / kom hun igien til sin Fader /oc hand giorde med hende fter sit Løfte / som hand hafde lofvit / oc hun kiendte icke Mand: Oc det blef en Skick i Jsrael: 40 Jsraels Døttre skulle gaae Aarligen / ad snacke for Jephthas den Gileaditers Daatter / fire Dage om Aaret. 

XII. Capitel.
Oc hver Mand af Ephraim blef sammenkalded / oc gick fræm mod Norden /oc de sagde til Jephthah: Hvi hafver du dragit fræm ad strjde mod Ammons Børn / oc icke kaldit os ad drage med dig? Vi ville opbrænde dit Huus ofver dig med Jld. 2 Oc Jephthah sagde til dem: Jeg oc mit Folck hafde en stoor Trætte med Ammons Børn / oc jeg kaldede eder / men J hjulpe mig icke af deres Haand. 3 Der jeg saa nu at du icke vilde hielpe / da vofvede jeg mit Ljf / oc drog fræm mod Ammons Børn / oc HErren gaf dem i mjn Haand : Oc hvi komme J op til mig paa denne Dag / ad strjde imod mig?
4 Oc Jephthah samlede alle Mænd i Gilead / oc stridde imod Ephraim / oc de Mænd i Gilead sloge Ephraim / fordi / ad de Gileaditer / som boede imedlem Ephraim oc imedlem Manasse / hafde sagt : J ere de Fluctige af Ephraim. 5 Oc Giladiterne indtoge Jordanens Vadstaæder som Ephraim: Oc det skeede / naar de Fluctige af Ephraim sagde / Jeg vil gaa ofver da sagde de mænd af Gilead til hannem: Est du en Ephrathiter? Oc hand sagde / Ney: 6 Da sagde de til hannem: Saa sig nu Schiboleth / Oc hand sagde / Siboleth / oc kunde icke saa sige det ret: Saa grebe de hannem oc sloge hannem ihiel hos Jordanens Vadsted / oc der fulde paa den tjd af Ephraim to oc fyrretive tusinde.
7 Oc Jephthah dømte Jsrael sex Aar / oc Jephthah den Gileaditer døde / oc blef begrafven i (een af) de Stæder udi Gilead. 8 Oc efter hannem dømte Jbazan af Bethlehem / Jsrael. 9 Oc hand hafde tredive sønner / oc tredive Døttre gaf hand ud / oc hand toog tredive ´Døttre til sine Sønner udvortis : Oc hand dømte Jsrael siu Aar: 10 Oc Jbzan døde / oc blef begrafven i Bethlehem.
11 Oc efter hannem dømte Elon  den Sebuloniter / Jsrael : Oc hand dømte Jsrael tj Aar: 12 Oc Elon den Sebuloniter døde / oc blef begrafven i Ajalon udi Sebulons Land.
13 Oc efter hannem dømte Abdon Hilles Søn den Pireathoniter / Jsrael. 14 Oc hand hafde fyrretive Sønner oc tredive Sønne Sønner / som reede paa halfierdesinds tive AsenFoler : Oc hand dømte Jsrael otte Aar. 15 Oc Abdon Hilles Søn den Pireathorniter døde / oc blef begrafven i Pireathon udi Ephraims Land paa Amalekiternes Bierg.

XIII. Capitel.
OC Jsraels Børn blefve ved at giøre ilde for HErrens Øyen / oc HErren gaf dem i Philisternes Hænder fyrretive Aar. 2 Oc der var en Mand af Zora af de Daniters Slect / hvis Nafn var Manoah / oc hans Hustru var ufructsommelig oc fødde icke. 3 Oc HErrens Engel aabenbaredis for Qvinden / oc sagde til hende: See nu / du est ufructsommelig / oc føder icke: Men du skalt blifve fructsommelig / oc føde en Søn. 4 Saa kiere forvar dig nu / ad du icke dricker Vjn / ey heller nogen sterck Drick / ad du icke æder ureent. 5 Thi see / du skalt blifve fructsommelig / oc føde en Søn / paa hvis Hofvet der skal icke opkomme Regeknjf: Thi Barnet skal være Guds Nazaræer af Moders Ljf / oc hand skal begynde ad Jsrael af Pilisternes Haand.
6 Da kom Qvinden oc sagde sin Mand / sigendis : Der kom en Guds Mand til mig / oc hans Skickelse var til ad see som en Guds Engel / saare forfærdelig / oc jeg spurde hannem icke ad hvæden hand (kom/) oc hand sagde til mig icke sit Nafn. 7 Men hand sagde til mig: See / du est fructsommelig / oc skalt føde en Søn / saa skalt du nu icke dricke Vjn eller sterck Drick / oc du skalt icke æde noget ureent: Thi Barnet skal være Guds Nazaræer af Moders Ljf / indtil sin Døde dag. 8 Da bad Manoah til HErren /oc sagde. Ah mjn HErre / kierre lad den Guds Mand komme endnu til os / som du udsende / ad hand kand lære os / hvad vi skulle giøre ve Barnet / som skal vist fødis. 9 Oc Gud bønhørde Manoahs Røst / Oc Gus Engel kom atter til Qvinden / oc hun sad paa Marcken / men hendis Mand Manoah var icke hos hende. 10 Da hastede Qvinden oc løb oc gaf sin Mand det tilkiende / oc sagde til hannem : See / den Mand aabenbaredis for mig / der kom til mig hjn Dag. 11 Da stood Manoah op oc gick efter sin Hustru / oc kom til Manden /oc sagdet til hannem: Est du den Mand / som talde med Qvinden? Oc hand sagde: Jeg (er den.) 12 Oc Manoah sagde: Naar det kommer nu som du hafver sagt / hvad skal Barnets vjs oc hans Gierning være? 13 Oc HErrens Engel sagde til manoah: For alt det som jeg hafver sagt til Qvinden / skal hun tage sig vare. 14 Hun skal icke æde af noget som kommer af Vjn stock / oc hun skal icke dricke Vjn eller nogen sterck Drick / oc intet ureent æde: Alt det som jeg hafver budit hende / skal hun holde.
15 Oc Manoah sagde til HErrens Engel: Kiere / lad os beholde dig / oc vi ville tilrede for dig et Bucke Kjd. 16 Men HErrens Engel sagde til Manoah: Dersom du end beholder mig / saa æder jeg dog icke af djn Mad: Men ville du giøre Brændoffer / da maat du ofre HErren det: Thi Manoah vidste icke / ad det var HErrens Engel. 17 Oc Manoah sagde til HErrens Engel: Hvad er dit Nafn / ad vi kunde prjse dig / naar det skeer som du hafver sagt? 18 Oc HErrens Engel sagde til hannem: Hvi spør du om mit Nafn? Thi det er underligt. 19 Da toog Manoah et Bucke Kjd oc Madofferet / oc offrede det for HErren paa Klippen / oc hand giorde det underligen / men Manoah oc hans Hustru saae til. 20 Oc det skeede / der luren foor op af Alteret til Himmelen / da foor HErrens Engel hen op i Luren af Alteret: Der Manoah oc hans Hustru saae det / da fulde de paa deres Ansict til Jorden.
21 Oc HErrens Engel aabenbaredis icke meere for Manoah oc for hans Hustru: Da forstood Manoah ad det var HErrens Engel. 22 Oc Manoah sagde til sin Hustru: Vi døe visseligen / thi vi saae Gud. 23 Men Hans hustrus varede hannem: Hafde HErren haft lyst til ad ihielslaa os / dDa hafde hand icke tagit Brændoffer oc Madoffer af vore Hænder / ey heller vjst os alt dette / oc ey paa denne tjd ladet os høre saadant / osm disse (ting.) 24 Oc Qvinden fødde en Søn / oc kalde hans nafn Samson: Oc Drengen voxte / oc HErren velsignede hannem. 25 Oc HErrens Aand begynte ad drifve hennem i Dans Leyr / imedllem Zora oc Esthaol.

XIV. Capitel.
Oc Samson gick ned til Thimmath oc saa en Qvinde i Thimnath af Philisternes Døttre. 2 Oc der hand kom op / gaf hand sin Fader oc sin Moder det tilkiende /oc sagde: Jeg hafver seet en Qvinde i Thinnath af Philisternes Døttre / saa tager mig nu den samme til Hustru. 3 Hans Fader oc hans Moder sagde til hannem: Er da nu ingen Qvinde iblant dine Brødres Døttre / oc iblant alt mit Folck / ad du gaar hen / oc tager en Hustru af de uomskaarne Philister? Oc Samson sagde til sin Fader: Tag mig denne / thi hun behager mig vel. 4 Men hans Fader oc hans Moder vidste icke /ad det var af HErren / Thi hand søgte Aarsag af Philisterne / oc philisterne regerede den tjd ofver Jsrael.
5 Saa gick Samson ned / oc hans Fader oc hans Moder / til Thimnath: Oc de komme til Thimnaths Vjnbierge / Oc see / da kom en ung Løve brølende imod hannem. 6 Oc HErrens Aand kom heftig paa hannem, oc hand sønderref den som mand slider et BuckeKjd / oc hand hafde dog slet intet i sin Haand: Oc Hand gaf icke sin Fader eller sin Moder tilkiende hvad han hafde giort. 7 Oc hand kom ned oc talde med Qvinden / oc hun behagede Samson vel. 8 Oc nogle Dage der efter kom hand igien / ad tage hende / Oc hand gick af Veyen / ad besee Løvens Aadzel : Ocf see / da var en Bjsværm i Løvens Krop / oc Hunnig. 9 Oc hand toog det i sine Hænder / oc gick strax oc aad der af / oc gick til sin Fader oc til sin Moder / oc gaf dem / oc de aade: Men hand gaf dem icke tilkiende / ad hand hafde tagit Hunniget af Løvens Krop.
10 Oc der hans Fader kom ned til Qvinden / da giorde Samson der Æstebud / Thi saa giorde de unge Karle. 11 Oc det skeede / der de saae hannem / toge de tredive Selskabs Brødre / oc de var hos hannem. 12 Da sagde Samson til dem: Jeg vil nu sætte eder en Mærck Tale for / kunde J ræt udlegge mig den / i disse siu Bryllups Dage / oc finde der paa / Da vil jeg gifve eder tredive Skioorter oc tredive Helligdags Klæder. 13 Men kunde J icke udlegge mig den / da skulle J gifve mig tredive Skiorter oc tredive Helligdags Klæder: Oc de sagde til hannem: Sæt fræm djn mærcke Tale / oc lad os høre den. 14 Oc hand sagde til dem: Der gick Mad af Æderen /oc der gick Sødhed af den Stercke. Oc de kunde icke udlegge den mørcke Tale i tre Dage.
15 Oc det skeede paa den sivende Dag / sagde de til Samsons Hustru: Lock djn Mand til / ad hand udlegger os den mørcke Tale / ad vi icke / maa skee / skulle opbrænde dig oc djn Faders Huus med Jld : Hafve J indbødet os / ad J ville eye os eller ey? 16 Da græd Samsons Hustru for hannem / oc sagde: Du est dog vred paa mig / oc hafver mig icke kier / Du hafver sæt mit Folckis Børn en mørck Tale for / oc icke udlagt mig den: Oc hand sagde til hende : See / jeg hafver icke udlagt mjn Fader eller mjn Moder den / oc skulde jeg udlegge dig den? 17 Oc hun græd for hannem de siu Dage / den stund de hafde Bryllup / Oc det skeede / paa den sivende Dag udlagde hand hende den / thi hun trængde hannem hart : Oc hun udlagde sit Folckes Børn den mørcke Tale.
18 Da sagde Mændene af Staden til hannem / paa den sivende Dag før Solen gick ned / Hvad er sødere end Hunnig? Oc hvad er sterckere end Løven? Da sagde hand til den / hafve J icke pløyet med mjn Kalf / da hafde J icke fundet paa mjn Mørcke Tale. 19 Oc HErrens Aand kom heftig ofver hannem / oc hand gick ned til Asklon / oc slog tredive Mænd af dem / oc toog deres ny Klæder / oc gaf dem Helligdags Klæder / som udlagde den mørcke Tale : Oc hand optændis i sin Vrede / oc gick op til sin Faders Huus. 70 Men Samsons Hustru blef gifven hans Medbroder / som hafde værit i Selskab med hannem.

XV. Capitel.
OC det begaf sig nogle Dage der efter / udi Hvede-Høstens tjd / ad Samson besøgte sin Hustru med et Bucke Kjd: Oc hand sagde: Jeg vil gaa til mjn Hustru ind i Kammeret / oc hendis Fader vilde icke tilstede hannem ad gaa ind: 2 Oc hendis Fader sagde / sigendis: Jeg sagde ad du varst visseligen vred paa hende / oc jeg gaf djn Medbroder hende / Er icke hendis Yngre Syster smuckere end hun? Lad hende være djn for denne. 3 Da sagde Samson til dem: Jeg er denne gang uskyldig meere end Philisterne / om jeg end giør dem skade. 4 Oc Samson gick hen / oc greb tre hundrede Ræfve / oc toog Blus / oc vende Stært imod Stært / oc bandt et Blus midt i medlem to Stærte: 5 Oc sætte Jld paa Blussene / oc slog dem løs iblant Philisternes Korn / oc sætte saa ild paa Negerne / oc paa det skaaende Korn / oc paa Vjnbierge (oc) paa Olietræ.
6 Da sagde Philisterne: Hvo hafver det giort? Oc de sagde: Samson den Thimiters Svoger / fordi ad hand toog hans Hustru / oc gaf hans Medbroder hende: Da reyste Philisterne hen op / oc brænde hende oc hendis Fader med Jld. 7 Men Samson sagde til dem: Vilde J saa giøre? Dog vil jeg hæfne mig selv paa eder / oc der efter lade af. 8 Oc hand sloo dem hart baade paa Hoftene oc paa Laarene : Oc hand reyste ned / oc boode ofven paa den Klippe Etam.
9 Da droge Philisterne hen o oc leyrede dem i Juda / oc spridde sig ud i Lehie. 10 Oc Juda Mænd sagd: Hvi ere J dragne o imod os? Oc de sagde : Vi ere komne hjd op ad biende Samson / ad vi kunde giøre imod hannem / som hand hafver giort mod os. 11 Da droge tre tusinde Mænd af Juda / hen til det øfverste paa den Klippe Etam /oc sagde til Samson: Veedst du det icke / ad Philisterne regiere ofver os? Oc hvi hafver du giort dette mod os? Oc hand sagde til dem: Som de giorde mod mig / saa hafver jeg giort imod dem. 12 Oc de sagde til hannem: Vi ere komne ad binde dig / ad gifve dig iPhilisternes Haand. Oc Samson sagde til dem: Sværer mig / ad J ville icke ofverfalde mig. 13 Oc de sagde til hannem / sigendes: Ney / men vi ville jo ickun binde dig / oc gifve dig i deres Haand / oc vi ville jo icke slaa dig ihiel : Oc de bunde hannem med to ny Reeb / oc førde hannem o af Klippen.
14 Der hand kom til Lehi / frydede Philisterne sig mod hans Tilkomst / Men HErrens Aand kom heftig ofver hannem / oc de Reeb som vare om hans Arme / blefve som Traad /der er brændt af Jld / oc hans Baand om hans Hænder blefve hensmultede. 15 Oc hand fant en sterck Asenkæfte / oc udracte sin Haand oc toog den / oc slog der med tusinde Mænd. 16 Oc Samson sagde: Med een Asenkæfte (hafver jeg slagit) tusinde Mænd. 17 Oc det skeede / der hand hafde sagt det ud / da kaste hand Kæften af sin Haand: Oc kaldede den sted Ramath Lehi.
18 Men der hannem tørstede saare / kaldede hand paa HErren / oc sagde : Du hafver gifvit denne storre Salighed / ved djn Tieneris Haand / Men nu maa jeg døø af Tørst / oc falde udi de u-omskaarnes Hænder. 19 Da slacte Gud Kindtanden / som var i Kæften / oc der ginge Vand af den / oc hand drack / oc hans Aand kom igien / oc hand blef ved Ljfvet : Derfor kalde hand dens nafn En Hackore Kilde / som er i Lechi indtil paa denne Dag. 20 Oc hand dømte Jsrael i Philisternes Tjd tive Aar.

XVI. Capitel.
OC Samson gick til Azza / oc saa der en Skøge / oc gick ind til hende. 2 Saa det blef sagt til de Azziter / Samsom er kommen hjd / Oc de løbe omkring / oc luurede paa hannem den gandske Nat i Stadsporten / oc de hulte sig stille den gandske Nat / oc sagde: Naar det blifver liust i morgen / ville vi slaae hannem ihiel. 3 Oc Samson laa til Midnat / saa stood hand op om Midnat / oc toog baade Deele af Stadens Port / oc begge Stolpene / oc løfte dem op med Blommen / oc lagde dem paa sine Skuldrer / oc baar dem hen op øfverst paa Bierget som er imod Hebron.
4 Oc det skeede / der efter fick hand oc Kierlighed til en Qvinde hos den Beck Soreck / oc hendis nafn var Dalila. 5 Oc de Philisters Fyrster komme op til hende / oc sagde til hende: Tag hannem med ord / oc besee hvor udi hand hafver saadan stoor Styrcke / oc hvor med vi kunde blifve hannem mæctig / oc vi ville binde hannem / ad plage hannem: Oc vi ville gifve dig / hver tusinde oc hundrede Sølfpendinge. 6 Oc Dalia sagde til Samson: Kiere lad mig vide / hvor udi din stoore Styrcke er / oc hvor med du kand bindis / ad mand skand plage dig. 7 Oc Samson sagde til hende: Der som mand bunde mig med siu grøne Bast / som ere icke end blefne tørre / Da blef jeg skrøbelig / oc blef som et (andet) Menniske. 8 Da førde Philisternes Fyrster op til hend e/ siu grøne Bast / som icke end vare tørre / oc hun bant hannem med dem. 9 (Oc den som luurede paa / var hos hend ei Kammeret.) Oc hun sagde til hannem: De Philister ofver dig Samson: Men hand søndersloo Bastene / som en Traad af Blaar brøster ofver trvert / naar den finder Jlden / oc hans Styrcke blef icke aabenbare. 10 Da sagde Dalila til Samsom: See du hafver skuffit mig / oc sagt Løgn for mig / Kierre lad mig nu vide / hvor med du kand bindis? 11 Oc hand sagde til hende: Dersom de bunde mig fast med ny Reeb / hvormed icke er arbeydet / da blef jeg svag / oc blev som et (andet) Menniske. 12 Da toog Dalila ny Reeb oc bant hannem der med / oc sagdet il hannem: Philisterne ofver dig Samson / (oc den som luurede paa/ var i Kammeret/) oc hand sleed dem sønder af sine Arme / som en Traad. 13 Oc Dalila sagde til Samson: Hafver du endnu skuffit mig / oc sagt Løgn for mig? Lad mig dog vide / hvor med kand du bindis? Oc hand svarede hende: Dersom du slette min siu HofvedlLocke om en Væfstang: 14 Oc du fæste dem til med en Nagnle / oc hun sagde til hannem: Philister ofver dig Samson / men hand vognede op af sin Søfn / oc foor hen med Væfvenagien oc Væfsstangen. 15 Oc hun sagde til hannem: Hvorledis kand du sige / ad du hafver mig i kier? efterdi dit Hierte er dog icke med mig? Nu hafver du tre gange skuffit mig /oc icke ladit mig vide / hvor udi djn stoore Styrcke (er.) 16 Men der hun tvingde hannem alle Dage med sine Ord / oc plagede hannem / da blef hans Siel træt / indtil Døden. 17 Oc hand oplood for hende sit gandske Hierte / oc sagde til hende: Der kom icke Rageknjf paa mit Hofvet / thi jeg er Guds Nazaræer af mjn Moders Ljf: Dersom jeg ragis / da ginge mjn Styrcke fra mig / ad jeg blev svag / oc blef som alle andre Mennisker.
18 Der nu Dalila saa / ad hand hafde aabenbarit hende alt sit Hierte / da sende hun hen / oc lood kalde Pilisternes Fyrster / oc sige: Kommer end een gang hjd op / thi hand hafver aabenbarit mig alt sit Hierte. Da komme Pilisternes Fyrster op til hende / oc førde Pendinge med sig i deres Haand. 19 Oc hun lood hannem sofve paa sine Knæe / oc kaldede ad en Mand / oc lod rage hans siu HofvedLocker af / oc hun begynte ad plage hannem: Da var hans Styrcke vigit fra hannem. 20 Oc hun sagde: Philisterne ofver dig Samsom: oc hans vognede op af sin Søfn / oc sagde : Jeg vil gaa ud / som jeg hafver ofte giort / oc slide mig løs: Oc hand viste icke ad HErren var vigit fra hannem.
21 Men Philisterne grebe hannem / oc stunge hand Øyne ud / oc førde hannem ned til Azza / oc bunde hannem med to KabberLencker / ad hans maalede i Fangernes Huus.
22 Men hand Hofvethaar begynte ad groo igien / der som hand var raget. 23 Men der Philisternes Fyrster forsamlede sig / ad offre deres Gud Dagon et stoort Offer / oc ad giøre sig glade: Da sagde de / Vor Gud hafver gifvit os vor Fiende Samsom i vor Haand. 24 Disligest der Folcket saa hannem / lofvede de deres Gud / thi de sagde: Vor Gud hafver gifvit vor Fiender i vore Hænder / som fordærfvede vort Land / oc som sloo mange ihiel af os. 25 Oc det skeede / der de vare hierteligen glade / sagde de : Kalder ad Samson / ad hand skand leege for os: Da kaldede de Samsom af Fangernes Huus / oc hand leegte for dem / Oc de sætte hannem imedlem til Støtter. 26 Men Samson sagde til den Dreng / som lidde hannem ved sin Haand / Lad mig gaa oc lad mig tage paa de Støtter / som Huuset staar paa / ad jeg kand helde mig op til dem. 27 Oc Huuset var fuld af Mænd oc Qvinder: Der vare oc alle de Philisters Fyrster / oc paa Taget ved tre tusinde Mænd oc Qvinder / som saae til hvorledis Samsom leegte. 28 Men Samsom kaldede paa HErren / oc sagde: Herre / Herre / kiere kom mig i hus / oc kire styrck mig dog O Gud paa denne tjd / ad jeg kand jo een gang hefne mig paa Philisterne / for baade mine Øynes skyld. 29 Oc Samson fattede de to middelste Støtter / paa hvilcket det gandske Huus var sæt / oc holt sig der ved / den eene var i hans høyre / oc den anden i hans venstre Haand: 30 Oc Samson sagde: Min Siel døø med de Philister / oc hand bøyede sig med mact: Da falt Huuset paa Fyrsterne / oc paa alt Folcket som der var inde : Ad de Døde vare fleere / som hand dræbte hand døde / end de hand dræbrte i sit lefvendis Ljf.
31 Da komme hans Brødre ned / oc hans Faders gandske Huus / oc toge hannem op / oc førde hannem hen op / oc begrofve hannem imedlem Zora oc Esthoel / i hans Faders Manoahs Graf: Oc hand dømte Jsrael tive Aar.

XVII. Capitel.
OC der var en Mand af Ephraims Bierg / oc hans nafn var Micha. 2 Oc hand sagde til sin Moder: De tusinde oc hundrede Sølfpendinge / som ere tagne fra dig / om hvilcke du bandede end oc i mjn paahør : See / de Pendinge ere hos mig / jeg hafver tagit dem: Da sagde hans Moder / Velsignet være du mjn Søn for HErren. 3 Saa gaf hand sin Moder de tusinde oc hundrede Sølfpendinge igien: Oc hans Moder sagde: Jeg hafver jo heelliget HErren de Pendige fra mjn Haand til mjn Søn / til ad giøre et udskaarit oc støbt Billede: Derfor gifver jeg dig dem nu igien. 4 Men hand gaf sin Moder Pendingene igien / da toog hans Moder to hundrede Sølfpendinge / oc fick Gudldsmeden dem: Oc hand giorde dem til et udsaaret oc støbt Billede / oc det var i Micha Huus. 5 Oc den Mand Micha hafde et Guds Huus / oc hand giorde en Ljfkiortel i oc Billeder oc fyldede en af sine Sønner Haanden / ad hand blev hans Præst. 6 Paa den tjd var ingen Konge i Jsrael / hvor giorde hvad hannem tyckte ræt ad være.
7 Oc der var en ung Persoon af Bethlehem Juda / af Juda Slect / hvilcken der var en Levit / oc var der fremmed. 8 Men den Mand var reyst af den Stad Bethlehem Juda / ad vandre hen hvort hand kunde / oc der hand kom paa Ephraims Bierg til Micha Huus / ad hans vilde gaa sin Vey: 9 Da spurde Micha hannem: Hvæden kommer du? Oc hand sagde til hannem: Jeg er et Levit af Bethlehem Juda / oc vandrer saa den / hvort jeg kand. 10 Da sagde Micha til hannem: Blif hos mig / oc blif mjn Fader oc Præst / oc jeg vil gifve dig hvert Aar tj Sølfpendinger oc benæfnte Klæder / oc djn Føde / Oc Levitten gick hen. 11 Oc Leviten toog ved ad blifve hos Manden / oc den unge Persoon var hannem som een af hans Sønner. 12 Oc Micha fyldede Levitternes Haand / ad hand blev hans Præst / oc vær ut i Micha Huus. 13 Oc Micha sagde: Nu veed jeg ad HErren skal giøre vel mod mig / efterdi jeg hafver den Levit til Præst.

XVIII. Capitel.
J De Dage var ingen Konge i Jsrael: Oc i de Dage sgøte Daniels Stamme sig en Arfvedeel / Hvor de kunde boe / thi dem var icke end til den Dag tilfalden Arf iblant Jsraels Stammer. 2 Oc Dans Bøarn udsendte af deres Slect fem Mænd / ja fra ders yderste / Strjdsmænd / af Zora oc af Esthaol / ad bespejde Landet /oc ad besee det flitteligen / Oc de sagde til dem: Reyser bort / beseer Landet : Oc de kommer paa Ephraims Bierg / til Micha Huus / oc blefve der om Natten. 3 Oc den stund de vare der hos Micha Huus / da kiende de den unge Levits Røst /oc de ginge ofver en side / oc sagde til hannem: Hvo hafver ført dig hjd? Hvad giør du her? Oc hvad hafver du her? 4 Oc hand sagde til dem: Saa oc saa hafver Micha giort mod mig /oc hand hafver leyet mig / oc jeg er blefven hand Præst. 5 Oc de sagde til hannem: Kiere / spør Gud ad / ad vi kunde faae ad vide / ocm vor Vey som vi vandre paa / skal blifve lycksalig? 6 Oc Præsten sagde til dem: Reyser bort med Fred / eders Vey som J vandre / er rær for HErren. 7 Da ginge de fem Mænd bort oc komme til Lais / oc saae det Folck som der udi boo tryggeligen / ja roligen oc tryggeligen / efter de Zidorniters vjs / oc der var ingen som kastede nogen Ting i Landet / som hafde mact ad forbiude noget / oc de vare langt fra de Zidonier / oc hafde intet ad giøre med Folck.
8 Oc de komme til deres Brødre i Zoa oc Esthaol / oc deres Brødre sagde til dem: Hvad sige J? 9 Oc de sagde: Op/lader os drage op til dem / Thi vi hafve beseet Landet / oc see / det er saare got / oc J monne tje? Værer icke lade til ad reyse / ad komme ad eye Landet. 10 Naar J komme / da skulle J komme til et Sickert Folck / oc Landet er vjt oc Breet / thi Gud hafver gifvet det i eders Haand : Saadan en sted / hvor ingen Ting fattis / af alt det som paa Jorden er.
11 Da reyste der fra af Dans Slect af Zora oc af Esthaol / sex hundrede Mænd / væbnede med Strjdsvaaben. 12 Oc de reyste hen op oc leyrede sig i Kiriath Jearim i Juda: Der af kaldede de den sted / Dans Leyr / indtil paa denne Dag / See den er bag Kiriath Jearim. 13 Oc de fræmginge der fra paa Ephraims Bierg / oc komme til icha Huus. 14 Da svarede de fem Mænd / som vare udgangne ad bespeyde det Land Lais / oc sagde til deres Brødre: Vide J / ad her i disse Huus en Ljfkiortel / oc Billeder / oc et udskaaret oc støbt Billede? Oc vider nu hvad J skulle giøre. 15 Oc de droge der ind / oc komme til den unge Levites Huus i Micha Huus / oc hilsede hannem venligen. 16 Men de sex hundrede Væbnede med deres Strjdsvaaben / som vare af Dans Børn stode for Portens Dør. 17 Oc de fem Mænd / som vare uddragne af besveyde Landet / ginge op / ja de ginge djd ind / oc toge det udskaaret billede / oc Ljfskiortelen oc Billeder oc det støbte Billede : Da sagde Præstem til dem: Hvad giøre j? Da svarede hannem / Thi stille / holt djn Mund til / oc reys mied os / oc vær vor Fader oc Præst: Er det dig bedre / ad du est Præst i een Mands Huus / eller ad du est Præst for een (gandske) Stamme oc Slect i Jsrael? 20 Oc det befalt Præsten vel / oc hand toog Lifkiortelen / oc Billeder / oc det udskaarne Billede / oc gick med Folcket. 21 Oc der de vende sig oc droge bort / da skickede de smaa Børn oc Qveg / oc hvad de hafde kosteligt / bort for sig.
22 Der de vare nu langt fra Micha Huus / da blefve de Mænd som vare i Huusene / hos Micha Huus forsamlet / oc fulde fast efter Dans Børn / 23 Oc de raabte paa Dans Børn / hvilcke vendte deres Ansict tilbage / oc sagde til Micha : Hvad fattis dig / ad du est forsamlit? 24 Oc hand svarede / J hafve taget mine Guder / som jeg hafde giort / oc præsten / oc reyste bort / oc hvad hafver jeg nu meere? Oc hvorfor sige J til mig / Hvad (fattis) dig? 25 Da sagde Dans Børn til hannem: Lad djn Røst icke høris hos os / ad forstørnede Folck skulle icke ofverfalde eder / oc du skalt forkaste djt Ljf oc dit Folckes Ljf.
26 Saa ginge Dans Børn deres Vey: Oc Micha saa ad de vare hannem for stercke / oc hand vendte sig / oc kom igien til sit Huus. 27 Men de togfe det som Micha hafde giort / oc Præsten som hand hafde / oc komme ofver Lais / ofver et roligt oc trygt Folck / oc sloge dem med skarpe Sverd / oc opbrændte Staden med Jld. 28 Oc der var ingen som hielp dem / thi den laa langt fra Zidon / oc hafde ingen Handel med Folck / oc den laa i Dalen / som ligger hos Beth Rehob: Saa bygde de Staden oc boode der udi. 29 Oc kalded Stadens Nafn Dan / efter Dans deres Faders nafn / som var født Jsrael / men Stadens Nafn var først Lais. 30 Oc Dans Børn opriste sig det udskaarne Billede / oc Jonathan Gersons Søn / Manasse Søn / hand oc hans Børn vare Præster for de Daniters Stamme / indtil den tjd de blefve flytte af Landet. 31 Saa sætte de iblant sig Micha udskaaret Billede / som hand hafde giort / alle de Dage der Guds Huus var i Silo.

XIX. Capitel.
OC det skeede i de Dage / ad der var icke Konge i Jsrael : Oc der var en Levitiske Mand / som vandrede ved Ephraims Biergs side / oc hand hafde tagit sig en Tæct Qvinde til Hustru af Bethlehem Juda. 2 Oc der hans Tæcteqvinde hafde bedrefvit Hoos hos hannem / gick hun fra hannem til sin Faders Huus i Bethlehem Juda / oc blef der fire Maaneders tjd. 3 Oc hendis Mand giorde sig rede oc reyste efter hende / ad hand vilde tale venligen med hende / ad hente hende tilbage / oc hand hafde en Dreng oc to Asne med sig: Oc hun lidde hannem ind i sin Faders Huus: Oc der Qvindens Fader saa hannem / blef hand glad / oc undfangede hannem. 4 Oc hans Svoger / Qvindens Fader / holt hannem / ad hand blef hos hannem i tre Dage / oc de aade oc drucke / oc blefve der om Natten. 5 Oc det skeede paa den fierde Dag giorde de sig aarle rede / oc hand stood op ad reyse: Da sagde Qvindens Fader til sin Svoger / Vederqveg dit Hierte tilforn med et stycke Brød / oc der efter maae i reyse. 6 Oc de sætte sig oc aade baade tilsammen oc drucke: Da sagde den unge Qvindis Fader til Manden: Kioere bli / oc blif dene Nat ofvre / oc forlyste dit Hierte. 7 Oc Manden stood op / ade reyse / oc hans Svoger nødde hannem / oc hand vende om oc blef der om Natten.
8 Oc den femte Dag ad Morgenen / giorde han sig aarle rede / ade reyse: Da sagde den unge Qvindis Fader / Kiere / vederqveg dit Hierte /oc de tøfvede indtil mod Aftenen / oc de aade begge. 9 Oc Manden giorde sig rede ad reyse / hand oc hans Tæcteqvinde oc hans Dreng : Men hans Svoger / den unge Qvindis Fader / sagde til hannem: See nu / Dagen er gaaen bort oc det blifver Aften / Kiere blifver denne Nat ofver: See / Dagen er ad ende / blif her i Nat / oc forlyst dit Hierte / oc i morgen kunde J staa aarle op til eders Vey / oc du kand reyse til djn Bolig. 10 Da vilde Manden icke blifve om Natten / men giorde sig rede / oc reyse bort / oc kom til Jebus / det er Jerusalem / oc hans to Asne ladde med hannem / oc hans Tæcteqvinde med hannem. 11 Der de komme nu til Jebus / forgick Dagen fast / Oc Drengen sagde til sin HErren : Kiere reys fræm / oc lad os drage hen til denne Jebusiternes Stad / oc blifve der i Nat. 12 Da sagde hans Herre til hannem: VI ville icke drage hen til en Fremmedis Stad / som icke er hver af Jsraels Børn / men vi ville hen ofver til Gibea. 13 Oc hand sagde til sin Dreng: Gack / oc vi ville komme fræm til een af Stæderne / oc blifve i Nat udi Gibea eller i Rama. 15 Oc de droge fræm oc vandrede / oc Solen gick ned for dem der de vare hart hos Gibea / som hør BenJamin til. 15 Oc de droge af Veyen der hen / ad de kunde komme der ind / ad blifve Natten ofver i Gibea: Men der hand kom ind / sætte hand sig paa Gaden i Staden / Thi der var ingen som annammet dem til Huus / ad blifve om Natten.
16 Oc see / da kom en gammel Mand fra sit Arbeyde af Marcken om Aftenen / oc Manden var af Ephraims Bierg / oc hand var fremmed i Gibea : Men Folckene paa den sted (vare) Jemini Børn. 17 Oc der hand opløfte sine Øyne / oc saa den veyfarnde Mand paa Stadsens Gade / Sagde den gamle Mand : Hvort vil du hen? Oc hvæden kommer du? 18 Oc hand sagde til hannem: Vi reyse hen ofver fra Bethlehem Juda / indtil Ephraim Biergis side / hvæden jeg er : Oc jeg reyste til Bethlehem Juda / oc drager nu til HErrens Huus / oc der er ingen som annammer mig til Huus. 19 Vi hafve Straa oc Foder til vore Asne / oc Brød oc Vjn til mig oc djn Tienisteqvinde / oc til Drengen som er med dine Tienere / (oc) fattis intet. 20 Oc den gamle Mand sagde: Fred (være) med dig / ja alt hvad dig fattis / (det skalt du finde) hos mig / blif jo icke i Nat paa Veyen. 21 Oc hand lidde hannem i sit Huus / oc gaf hans Asne Foder / oc de toede deres Fødder oc aade oc drucke.
22 Der deres Hierter vare nu frydefulde / See Folck af Staden / arrige Skalcke / omkringsætter Huuset / oc sloge paa Døren / oc sagde til den gamle Mand / som var Huusbonde / sigendis: Leed den Mand ud/ som kom i dit Huus / ad vi kunde bekiende hannem. 23 Men den Mand som var Huusbonde / gick ud til dem / oc sagde til dem: Ney / mine Brødre / tiører icke ilde / efterdi denne Mand er kommen i mit Huus / giører icke denne Skændzel. 24 See (her er) mjn Daatter / en Jomfru / oc hans Tecteqvinde / dem vil jeg nu udleede / oc dem maae J giøre til skamme / oc giører ved dem hvad eder lyster: Men bedrifver icke denne skændzel med denne Mand. 25 Men Folcket vilde icke lyde hannem: Da toog Manden sin Tæcteqvinde / oc lidde hende hen ud til dem: Oc de bekiende (hende)( oc omginges skændeligen med hende den gandske Nat / indtil om morgenen. Oc der Morgenrøden kom fræm / lode de hende gaa. 26 Da kom Qvinden aarle om morgenen / oc falt ned for den Mands Hussis dør / hvor hendis Herre var inde / indtil det blef liust.´
27 Der hendis Herre stood nu op om mOrgenen / oc oplood Døren paa Huuset / oc gick ud ád reyste sin Vey: See / da laa hans Tecreqvinde for Dørren af Huuset / oc hendis Hænder paa Dørterckelen. 28 Da sagde hand til hende : Stat op / lad os reyse / men hun svarede icke: Da toog hand hende op paa Asenet / oc Manden giorde sig rede / oc drog til sin sted. 29 Der hand kom nu hiem / da toog hand en Knjf / oc fattede sin Tæcteqvinde / oc parterede hende ved hendis Been / i tolf stycker / oc sende hende i alle Jsraels Landemercke. 30 Oc det skeede / hver som det saa / hand sagde: Saadant er icke skect eller seet / siden den tjd Jsraels Børn droge op af Ægypti Land / indtil denne Dag: Betæncker eder nu her om / gifver raad / oc siger fræm.

XX. Capitel.
DA droge Jsraels Børn ud / oc Meenigheden blef forsamlit som en Mand / fra Dan oc indtil Berseba / oc det Land Gilead til HErren i Mizpa. 2 Oc de yderste af alt Folcket / ja alle Jsraels Slecter / stoode i Guds Folckis Forsamling / fire hundrede tusinde Mænd til Foods / som uddroge Sverd. 3 Men BenJamins Børn hørde / ad Jsraels Børn vare opdragne i til Mizpa / Oc Jsraels Børn sagde: Siger / hvorledis er dette Onde tilganget? 4 Da svarede den Levcitiske Mand / den Qvendis Mand som var ihielslagen / oc sagde: Jeg oc mjn Tæcteqvinde kom i Gibea som her BenJamin til / ad bliefve der om Natten. 5 Oc de Borgere i Gibeareiste sig op imod mig / oc  bespente mig i Huuset om Natten / de tænckte ad myrde mig /oc hafve skændit mjn Tæcteqvinde / ad hun er død. 6 Da toog jeg mjn Tæcteqvinde /oc hug hende i stycker / oc sende hende til alle Jsraels Arfvis Land: Thi de hafve giort en sændielig Last oc slem Gierning i Jsrael / Taler tilsammen oc beraadslager eder her.
8 Da giorde alt Folcket sig rede som een Mand / oc sagde : Vi vilde icke nogen gaa til sin Bolig / ey heller vende os nogen til sit Huus. 9 Meen det er nu det som vi ville giorde mod Gibea / (vi ville drage) mod den efter Lod. 10 Oc vi ville tage tj Mænd af hundrede / af alle Jsraels Stammer / oc hundrede af tusinde / oc tusinde af tj tusinde / ad de hente Fetallie til Folcket / ad de kunde lade dem komme til BenJamins Gibea / efter all den skændzel som den hafver giort i Jsrael. 11 Saa blefve alle Jsraels Mænd forsamlede til Staden / som een Mand vare de forbundne tilsammen.
12 Oc Jsraels Stammer sendte Mænd til alle BenJamins Slecter / oc lode dem sige : Hvad er det for en Ondskab som er skeet iblant eder? 13 Saa antvorder nu hjd de Mænd / de arrige Skalcke som ere i Gibea / ad vi kunde slaa dem ihiel / oc borttage det onde af Jsrael: Men BenJamins Børn vilde icke lyde deres Brødres Jseacks Børns Røst. 14 Oc BenJamins Børn blifve forsamlede af Stæderne til Gibea / ad drage ud til Strjd imod Jsraels Børn. 15 Oc BenJamins Børn blefve den Dag talde af Stæderne / sex oc tive tusinde Mænd / som uddroge Sverd / foruden de Borgere i Gibea / som blefve talde / siu hundrede udvalde Mænd. 16 Jblant alt dette Folck vare siu hundrede Mænd udvalde / som vare Keythændede / af hvilcke en hver kunde ramme / naar hand sloo med Slynge / med en Steen paa et Haar / oc seylede icke. 17 Men de af Jsrael (foruden dem af BenJamin) blefve talde fire hundrede tusinde Mænd / som uddroge Sverd / oc hver var en Strjdsmand. 18 Da giorde de sig reed e/ oc drog ehen o til Guds Huus / ad adspurde Gud / oc Jsraels Børn sagde: Hvo skal drage hben op for os / ad begynbde Strjden med BenJamins Børn? Oc HErren sagde: Juda skal begynde. 19 Saa giorde Jsraels Børn sin rede om morgenen / oc leyredse sig for Gibea. 20 Oc hver Mand af Jsrael gick ud til Strjden imod BenJamin / hver Mand af Jsraael / oc de skickede sig mod dem til Strjd mod Gibea. 21 Da skulde BenJamins Børn ud af Gibea / oc sloge af Jsrael paa den Dag / to oc tive tusinde Mænd til Jorden. 22 Men Folcket af Jsraels Mænd bemandede sig / oc rystede sig end ydermeere til Strjd / paa den samme sted / der som de hafde ryste sig paa den første Dag.
23 Oc Jsraels Børn droge op oc græde for HErrens Ansict til Astenen / oc de adspurde HErren / oc sagde: Skal jeg ydermeere drage fram til Strjd mod BenJamin mjn Broders Børn? Oc HErren sagde: Drager op til hannem. 24 Oc Jsraels Børn? komme op fræm til BenJamins Børn paa den anden Dag. 25 Oc BenJamin skalt ud mod dem af Gibea paa den anden Dag / oc de sloge af Jsraels Børn endnu atten tusinde Mænd til Jorden / alle Strjdsbare Maænd. 26 Da droge alle Jsraels Børn op / oc alt Folcket / oc komme til Guds Huus / oc græde / oc blefve der for HErrens Ansict /oc fastede den Dag indtil Aften / oc offrede Brændoffer oc Tackoffer for HErrens Ansict. 27 Oc Jsraels Børn adspurde HErren / (Oc Guds Prctis Arck var det i de Dage: 28 Oc Phinees Eleasers Søn Aarons Søn / stood for hans Ansict i de Dage) oc sagde: Skal jeg fræmdeelis drage ud til strjd mod BenJamins mjn Broders børn / eller skal jeg lade af? Oc HERren sagde: Drager hen op / thi i morgen vil jeg gifve hannem i djn Haand. 29 Oc Jsrael satte Baghold for Gibea trint omkring. 30 Saa droge Jsraels børn op imod BenJamins Børn paa den tredie dag / oc de reyste sig til Gibea / som de to gange tilforn. 31 Da foore BenJamins Børn ud / imod Folcket / de gafve sig fra Staden / oc begynte ad slaa (nogle) af Folcket / som blefve saarede / som de giorde tilforn de to gange / paa de Veye (af hvilcke een løber op til Guds Huus / oc een til Gibea) paa Marcken / ved tredive Mænd i Jsrael. 32 Da sagde BenJamins Børn / de ere slagne for os / lige som tilforn: Men Jsraels Børn sagde: Lader os flye / ad vi kunde locke hannem fra Staden ud paa Veyene. 33 Da giorde alle Jsraels Mænd sig rede af deres sted / oc sloge sig i Orden i BaalThamar: Opc Jsraels Baghold drog ud af sin sted / af den Græsgang Geba. 34 Oc de komme imod Gibea tj tusinde Mænd / udvalde af all Jsrael / oc strjden blef svaar: Men de vidste icke / ad dem stood ont for.
31 Saa slog HErren B enJamin for Jsraels Børn / ad Jsraels Børn fordærfvede af BenJamins børn paa den Dag fem oc tive tusinde oc hundrede Mænd / alle strjdsbare Mænd. 36 Oc BenJamins Børn saae ad de blefve slagne / Thi Jsraels børn gafve BenJamin rom / fordi de forlode sig paa Bagholdet / som de hafde sat hos Gibea. 37 Oc Bagholdet skyndede sig / oc foore flux til Gibea / oc Bagholdet drog fræm oc sloog den gandske Stad med skarpe Sverd. 38 Oc de Mænd i Jsrael hafde sat en bestemt tjd med Bagholdet / naar de loode Røg flux fare op fra Staden. 39 Oc Jsraels Mænd vendte sig i Strjden / oc BenJamin hafde begynt ad slaa dem som vare saargiorde iblant Jsraels Mænd / hen ved tredive Mænd / thi de sagde: Ja hand er vist slagen for os / som i den forrige Strjd: 40 Da begynteis den brændende Lue ad opgaa af Staden / (ja) en tyck Røg / oc BenJamin saa tilbage / oc see / da gick den gandske Stads brynde op i Himmelen. 41 Oc Jsraels Mænd vende sig tilbage / men BenJamins Mænd flydde / thi de saae / ad dem stood ont fore. 42 Oc de vendte sig for Jsraels Mænd / paa den Vey til Ørcken / men Strjden fulde efter dem / oc de som vare af Stæderne / fordærfvede dem imedlem sig. 43 Ja de omkringspendte BenJamin / de loode forfølge hannem magelig / de lode nedtræde hannem indtil mod Gibea / af Solens opgang. 44 Oc der fulde af BenJamin atten tusinde Mænd / alle de (vare) Strjdsmænd. 45 Da vendte de sig oc flydde mod Ørcken / til den Klippe Rimmon / oc de sloge her oc der paa Veyene fem tusinde Mænd / oc hengde fast efter hannem indtil Gideon / oc sloge af hannem to tusinde Mand. 46 Oc alle de som fulde af BenJamin / vare fem oc tive tusind Mænd / strjdsbare paa den Dag / alle de vare Strjdsmænd. 47 Oc der vendte sig oc flydde mod Ørckenen / til den Klippe Rimmon / sex Hundrede Mænd / oc de blefve i den Klippe Rimmon fire Maaneder. 48 Oc Jsraels Mænd komme igien til BenJamins børn / oc sloge dem med skarpe Sverd i Staden gandske / baade Fæ oc alt det som fattis : Oc alle Stæder / ja alt det de funde / opbærndte de mod Jld.

XXI. Capitel.
OC Jsraels Mænd hafde soorit i Mizzpa / oc sagt: Der skal ingen gifve BenJamin sin Datter til Hustru. 2 Oc Folcket kom til Guds Huus / oc de blefve der til Aftenen for Guds Aasiun / oc opløfte deres røst / oc græde med stoor Graad. 3 Oc sagde: O HErre Jsraels Gud / Hvi er dette skeet i Jsrael / ad der er i Dag een Stamme formindsket af Jsrael? 4 Oc det skeede den anden Morgen / da giorde Folcket sig aarle rede / oc de bygde der et Altere / oc offerede Brændoffer oc Tackoffer. 5 Oc Jsraels Børn sagde: Hvo er den som icke er opkommen til Meenigheden af alle Jsraels Stammer til HErren? Thi der var giort en stoor Eed mod den / som icke kom op til HErren i Mizpa / saa der sagdis / Hand skal visseligen døø. 6 Oc Jsraels børn Ynckedis ofver BenJamin deres Broder / oc sagde: J Dag er een Stamme af huggen af Jsrael. 7 Hvad ville vi giorde dem som ere ofverblefne / ad de kunde faae Hustruer? thi vi hafve soorit ved HErren / ad vi skulle icke gifve dem af vore Døttre til Hustruer. 8 Oc de sagde : Hvo er nogen af Jsraels Stammer / som er icke kommen op til HErren i Mizpa? Oc see / der evar ingen skommen til Lejren / af Jabis i Gilead til Meenigheden. 9 Thi Folcket blef taldt / oc see / da var der ingen af Jndbyggere af Jabes i Gilead.
10 Da sendte de djd af Meenigheden tolf tusinde Mænd / af Strjdsmændene /oc bøde dem /oc sagde : Gaar hen oc slaar Jabes / borgere i Gilead med skarpe Sverd / sampt Qvinder oc Børn / 11 Oc det er det som J skulle giøre / Alt Mandkiøn / oc alle Qvinder som hafde haft med Mand ad giøre / skulle J ødelegge. 12 Oc de funde hos de Borgere i Gabes udi Gilead / fire hundrede Piger / som vare Jomfruer / oc icke hafde haft med Mand ad giøre: Dem førde de til Lejren i Silo / som ligger i det Land Canaan.
13 Da sendte den gandske Meenighed hen / oc lood tale med BenJamins Børn / som vare i den Klippe Rimmon / oc kaldede dem fredsommeligen. 14 Saa kom BenJamin igien paa den Tjd / oc de gafve dem de Hustruer som de hafde ladet lefve af Jabes Qvinder i Gilead / oc de fulde endda icke / (nock) til dem.
15 Da ynckedis Folcket ofver BenJamin / ad HErren hafde giort et Skaar i Jsraels Stammer. 16 Oc de Ældste for Meenigheden sagde: Hvad ville vi giorde dem som igien ere / ad de kunde faae Hustruer? Thi Qvinderne ere ødelagde af BenJamin. 17 Oc de sagde: De som ere undokmne af BenJamin / maa jo beholde deres Arf / ad der skal icke blifve een Stamme udslet af Jsrael. 18 Men vi kunde icke gifve dem Hustruer af vore Døttre / thi Jsraels Børn hafve sooret oc sagt: Forbandet være den / som gifver BenJamin en Hustru. 19 Oc de sagde: See / der er HErrens Høytjd i Silo Aarligen / som ligger Norden fra BethEl / mod Solens opgang / paa den Vey / som mand gaar op fra BethEl til Sichem / oc Synder fra mod Lebona. 20 Oc de befalede BenJamins børn / oc sagde: Gaar hen / oc luurer i Vjnbiergene. 21 Oc seer til. Oc see / om Silo Døttre gaae ad danze / daa maae J gaa ud af Vjnbiergene / oc tage med mact eder hver sin Hustru af Silo Døttre / oc gaa til BenJamins Land. 22 Oc det skal skee / naa deres Fædre eller deres Brødre komme ad klage for os / da ville vi sige til dem: Værer dem naadige for vor skyld / fordi vi hafve icke taget (dem) hver sin Hustru i Strjden / thi j hafve icke gifvit dem / (ellers) skulle J synde efter denne tjds lejlighed. 23 Oc BenJamins Børn giorde saa / oc toge Hustruer efter deres Tall / af dem som danzede / som de røfvede / Oc de reyste bort / oc komme tilbage til deres Arfvedeel / oc bygde Stæder oc boede i dem. 24 Saa reyste oc Jsraels Børn der fra paa dem tjd / hver til sin Stamme oc til sin Slect / oc de udginge der fra / hver til sin Eyedom. 25 J de Dage var icke Konge i Jsrael : hver giorde som hannem tyckte ræt ad være. Ende paa Dommernes Bog.

Ruths Bog.
I. Capitel.
OC det skeede i de Dage / der Dommere regærede / da blef der en Hunger i Landet: Oc en Mand af Bethlehem Juda / drog bort ad vandre i Moabitternes Land / hand oc hans Hustru / oc hans to Sønner. 2 Oc Mandens Nafn var EliMelech / oc hans Hustrus Nafn Naomi / oc hans to Søtters nafn Mahion oc EhilJon / (de vare) Ephrateer af Bethlehem Juda: Oc der de komme i Moabitternes Land / da blefvede der.
3 Oc EliMelech Naomi Mand døde / oc hun blef igien oc hendis to sønner. 4 Oc de toge sig Moabitiske Hustruer / den eenis nafn var Orpa / oc den andens nafn Ruth: Oc de booede der / vjd tj Aar. 5 Da døde oc de begge  / Mahion oc EhilJon / oc Qvinden blef igien efter hendis tvende Sønner oc efter hendis Mand.
6 Da giorde hun sig rede oc hendis Sønners Hustruer / oc drog igien af Moabiternes Land / thi hun hafde hørt i Moabiternes Land / ad HErren hafde besøgt sit Folck / ad gifve dem Brød. 7 Oc hun gick ud fra den sted der som hun hafde værit / oc bade hendis Sønners Hustruer med hende : Oc der de ginge paa Veyen / ad de skulde komme i Juda Land igien: 8 Da sagde Naomi till baade sine Sønners Hustruer: Gaar hen / vender eder om / hver til sin Moders Huus : HErren giøre Barmhiertighed med eder / lige som J hafve giort mod de Døde / oc mod mig. 9 HErren gifve eder ad finde Rolighed hver i sin Mands Huus / oc hun kyste dem: Da opløfte de deres Røst /oc græde: 10 Oc sagde til hende: Vi ville gaae med dig til dit Folck. 11 Da sagde Naomi: Vender eder om mine Døttre / hvor efter ville J gaae med mig? Hvorlunde kand jeg faa Børn i mit Ljf / som kunde blifve eders Mænd? 12 Vender om / mine Døttre / gaar hen / Thi jeg er nu for gammel til ad tage Mand: Oc der som jeg sagde / der er haab til / ja (dersom) jeg hafde en Mand i denne Nat / eller oc jeg hafde født Børn: 13 Kunde j bie efter dem / indtil de blefve Stoore? Hvi vilde J for deres skyld opholde eder / ad j icke skulde tage Mænd? Ney mine Døttre / thi det er mig svaarer end eder: Thi HErrens Haand er udgangen ofver mig.
14 Da opløftre de deres Røst /oc græde end meere / oc Orpa tyske sin Huusbondis Moders / men Ruth holte fast ved hende. 15 Da sagde hun: See / djn Svogerste hafver vendt sig tilbage til sit Folck oc til sin Gud / Vende oc du dig om efter djn Svogerske. 16 Oc Ruth sagde: Bved mig icke saa hart / ad jeg skulde forlade dig / ad gaa fra dig: Thi ihvort du gaar hen / (djd) vil jeg gaa / oc hvor du blifver / (der) blifver jeg: Dit Folck (er) mit Folck / oc djn Gud (er) mjn Gud. 17 Hvor som du døør / dser døør oc jeg / oc der vil jeg oc begrafvis / HErren giøre mig saa / oc end saa  om icke Døden (alleene) skal skille dig oc mig ad.
18 Der hun nu saa / ad hun hafde fattit i Sinde ad gaa med hende / da lood hun af ad tale til hende. 19 Oc de ginge begge indtil de komme til Bethlehem: Oc det skeede der de komme til Bethlehem / da opørdis den gandske Stad ofver dem / oc de sagde: Er denne Naomi? 20 Oc hun sgde til dem: Kalder mig icke Naomi / kalder mig Mara / thi den Allmæctigste hafver giort det saare beest for mig. 21 Jeg foor fuld bort / men HErren hafver ført mig tom hiem igien: Hvi skulde J da kalde mig Naomi? Efterdi HErren hafver vudnit mod mig / oc den Allmæctigste farit ilde med mig?`22 Saa kom Naomi igien oc Ruth den Moabitiske / hendis Søns Qvinde / kom oc med hende / af Moabiternes Land / oc de komme til Bethlehem først i Byghøsten.

II.Capitel.
OC der var een som hørde Naomi hendis Mand til / en stattelig Mand af Eli Melechs Slect / oc hans Nafn var Boas. 2 Oc Ruth den Moabitiske sagde til Naomi: Lad mig nu gaa ud paa Marcken ad sancke Ax op / efter hvem som jeg finder Naade for: Oc hun sagde til hende: Gack mjn Datter. 3 Oc hun gick / oc kom oc sanckede op paa Marcken / efter Høstfolckene: Oc det hendte sig saa for hende / ad den Deel af Marcken hørde Boas til / som var af Eli Melechs Slect.
4 Oc see / Boas kom fra Bethlehem / oc sagde til Høstfolckene: HErren være med eder / Oc de sagde til hannem: HErren velsigne dig. 5 Oc Boas sagde til sin Svend / som var sæt ofver Høstfolckene / Hvem hører denne unge Qvinde til? 6 Oc Svenden som var sæt ofver Høstfolckene / svarede oc sagde: det er den Moabitiske unge Qvinde / som er kommen med Naomi af Moabiternes Land. 7 Oc hun hafver sagt: Kiere / lad mig sancke op oc samle iblant Negerne / efter Høstfolckene / Oc er saa kommen oc hafver staaet siden i Morgens oc indtil nu / nu var hun et lidet hiemme. 8 Da sagde Boas til Ruth: Hør du icke / mjn Datter? Du skalt icke gaa ad sancke paa en anden Marck / oc gack icke heller her fra / men holt dig fast hos mine Piger. 9 Oc see hvor de skære paa Marcken / gack djd efter dem / hafver jeg icke befalit Svennene / ad ingen skal røre dig? Oc tørster dig / da gack til de Kar oc drick / som Svennene øse af.
10 Da falt hun ned paa sit Ansict / oc tiltbad paa Jordsen / oc sagdet il hannem: Hvor med hafver jeg fundit Naade for dine Øyne / ad du kiender mig / jeg som er dog fremmed. 11 Oc Boas svarede / oc sagde til hende: Det er mig nock tilkiende gifvit / alt hvad du hafver giort mod djn Mands Moder / efter djn Mands Død / ad du hafver forladt djn Fader oc djn Moder oc dit Fædrende Land / oc hafver reyst ti et Folck / som du kiende icke tilforn. 12 HErren lønne dig djn Gierning / oc djn Løn skal være fuldkommen fra HErren Jsraels Gud / til hvilcken du est komme / ad hafve Tryghed under hans Vinger. 13 Oc hun sagde: Lad mig finde Naage for dine Øyne / mjn Herre / Thi du hafver trøstet mig / oc du hafver talit djn Tienerinde venligen til / jeg som dog icke kand regnis fsom een af dine Tienistepiger. 14 Oc Boas sagde til hende: Naar Maaltjd er / da holt dig hjd / oc æd af Brødet / oc dyp djn Bid i Ædicken: Ocv hun sætte sig hos Høstfolckenes side / oc hand lagde steegte Ax for hende / oc hun aad oc blef mæt / oc lefnede. 15 Oc der hun stood op ad stancke / da befralede Boas sine Svenne / oc sagde: Lader hende ocsaa sancke iblant Negerne / oc bekæmmer hende icke. 16 Lader oc jo noget tabis af Negerne for hende / oc ligge / ad hun kand opsancke det / oc J skulle icke skiendis paa hende.
17 Saa sanckede hun op paa Marcken den indtil Aften / oc sloo det af / som hun hafde sanckit op / oc det var ved en Epha Byg. 18 Oc hun løste det op / oc kom i Staden / oc hendis Huusbondis Moder saa det hun hafde sanckit / Oc hun toog fræm / oc gaf hende / det som hun hafde lefnit den tjd hun var mæt. 19 Da sagde hendis Huusbondis Moder til hende: Hvor sanckede du i Dag / oc hvor hafde du ad giøre? Velsignet være den som dig kiende. Da gaf hun sin Huusbondis Moders tilkiende / hos hvem hun hafde haft ad giøre / oc sagde. Den Mands Nafn som jeg hafver haft ad giøre hos i Dag / er Boas. 20 Oc Naomi sagde til sine Sønneqvinde : Velsignet være hand for HErren / Thi hand hafver icke forladt sin Barmhiertighed mod de Lefvendes eller mod de Døde: Oc Naomi sagde til hende : Den Mand hører os nær til / hand er af dem som hafve Løsens Ræt til os. 21 Oc Ruth den Moabitiske sagde: Hand sagde oc det til mig: Du skalt holde dig til mine Drenge / indtil de hafve høstet ind alt det som jeg hafver. 22 Oc Naomi sagde til Ruth sin Sønneqvinde: Det er got mjn Datter / ad du gaar ud med hans Piger /ad de skulle icke ofverfalde dig paa en anden Agger. 23 Saa holt hun sig fast til Boas Piger / ad sancke / indtil Byghøsten oc Hvedehøsten var endet / oc hun blef hos sin Huusbondis Moder.

III. Capitel.
OC Naomi hendis Huusbondis Moder sagde til hende: Mjn Daatter / mon jeg icke kand skaffe dig Rolighed / ad det kand gaa dig vel? 2 Oc mon icke Boas være vor Slect / hos hvis Piger du hafver værit? See / hand kaster Byg i Nat paa Logulfvet. 3 Saa bade dig / oc salve dig / oc tag dine Klæder paa dig oc gack ned i Loen / lad dig icke kiendis af Manden / indtil hand hafver ædit oc druckit. 4 Oc det skal skee / naar han legger sig / saa merck den sted / der som hand ligger sig / oc kom oc fold op hos hans Fødder / oc leg dig / oc hand skal gifve dig tilkiende hvad du skal giøre. 5 Oc hun sagde til hende / Allt det som du siger mig / vil jeg giøre. 6 Oc hun gick ned i Loen /oc giorde efter alt det som hendis Huusbondis Moder hafde befalit hende. 7 Der Boas hafde ædit oc druckit / ad hans Hierte var lystigt / daa kom hand ad ligge sig yderst i Dyngen / siden kom hun sacteligen oc foldede op hos hans Fødder / oc lagde sig.
8 Oc det skeede / om Midnat blef Manden forfærdit / oc bøyede sig /Oc see / en Qvinde laa hos hans Fødder. 9 Oc hand sagde: Hvo est du? Oc hun svarede: Jeg er Ruth djn Tienerinde / udbred djn Vinge ofver djn Tienerinde / Thi du est Løseren. 10 Oc hand sagde : Velsignet være du for HErren / mjn Datter / du hafver giort den sidste Barmhiertighed større end den første /ad du hafver icke gaait efter de unge Karle / fattig eller rjg. 11 Oc nu mjn Daatter / fryct dig icke / ad det du siger / vil jeg giøre dig / Thi mit Folck i den gandske Stad vide / ad du est en dydelig Qvinde. 12 Oc nu er det vel sanden / ad jeg er Løseren / men der er en Nærmer Løsere end jeg. 13 Blif her i Nat / oc det skalt skee i Morgen / vil hand løse dig / got / daa maa hand løse (dig/) men lyster hannem icke /ad løse dig / da vil jeg løse dig / (saa vist som) HErren lefver: Sof indtil morgen.
14 Oc hun sof hos hans Fødder indtil morgenen / oc hun stood op / før end een kunde kiende anden: Oc hand sagde : Skulde ingen faa det ad vide / ad en Qvinde er kommen i Loen. 15 Oc hand sagde : Reck hjd det Lindklæde som (du hafver) ofver dig / oc holt der ved / Oc hun holt der ved: Oc hand maalte sex (maader) Byg / oc lagde paa hende / der efter gick hand ind i Staden. 16 Oc hun kom til sin Huusbondis Moder: Hvilcken sagde : Hvorledis gaar det til med dig mjn Datter? Oc hun fortalte hende alt det som Manden hafde giort hende. 17 Oc sagde: Disse sex (Maader) Byg gaf hand mig / thi hand sagde til mig : Du skalt icke komme tomhændet til djn Hussbondis Moder. 18 Oc hun sagde: Vær stille / mjn Datter / indtil du faar ad vjde / hvad ende det vil faa / Thi den Mand lader icke af / før hand Dag giør ende der paa.

IV. Capitel.
OC Boas gick op til Porten /oc sad der : Oc see / der Løseren gick for ofver / talde Boas til hamme / oc sagde: Kom hjd sæt dig her Landmand / oc hand kom djd oc sætte sig. 2 Oc hand toog tj Mænd af de Ældste i Staden / oc sagde : Sætter eder her / oc de sætte sig. 3 Da sagde hand til Løseren: Det stycke Land / som hørde vor Broder Eli Melech til / hafver Naomi bødit fal / som er igienkommen af Moabiternes Land. 4 Oc jeg sagde: Jeg vil de lade dig vide (det) sigendis : Kiøb det for Borgerne /oc for de Ældste af mit Folck / om du jo vilt løse det: Men vilt du icke løse det / da gif mig det tilkiende / ad jeg kand vide det / Thi der er ingen uden du ad løse det / oc jeg efter dig / oc hand sagde: Jeg vil løse det.
5 Oc Boas sagde: Paa hvilcken Dag du kiøber det Land af Naomi Haand / da skalt du oc tage den Moabitiske Ruth / den Afdødis Hustru / ad opvæcke den Døde et Nafn paa hans Arfvedeel 6 Da sagde Løseren: Jeg kand icke løse det til mig / ad jeg icke / maa skee / skal fordærfve mjn Arfvedeel / Løs du til dig / det jeg skulle løse / Thi jeg kand icke løse det. 7 Oc det var af gammel tjd en sedvane i Jsrael ofver Løsen oc ofver Skifte / ad bekræfte all Handel / da løste een sin Skoo af oc gaf sin Næste / oc det (var) et Vidnisbyrd i Jsrael. 8 Oc Løseren sagde til Boas: Kiøb dig (det/) Oc hand drog sin Skoo af.
9 Da sagde Boas til de Ældste oc til alt Folcket: J ere Vidne i Dag / ad jeg hafver kiøbt / alt det som hørde EliMelech til / oc alt det som hørde Ehlijon oc Mahlon til / af Naomi Haand. 10 Oc der til hafver jeg kommit Ruth den Moabitiske / Mahlons Hustru / mig til en Hustru / ad opvæcke den Døde et Nafn paa hans Arfvedeel / oc ad den Dødis Nafn skal icke udflettis fra hans Brødre / oc af hans Steds Port: (Der til ere) J Vidne i Dag. 11 Oc alt Folcket som var i Porten / oc de Ældste / sagde: Vi (ere) Vidne / Gud gifve den Qvinde der komme i dit Huus (maa blifve) som Rachel oc som Lea / hvilcke begge opbygge Jsraels Huus / oc blif du skattelig i Ephrata / oc nafnkundig i Bethlem. 12 Oc djn Huus vorde lige som Perez Huus (hvilcken Thamar fødde Juda) af den Sæd / som HErren skal gifve dig af denne unge Qvinde.
13 Saa toog Boas Ruth / oc hun blef hannem til Hustru / oc hand gick ind til hende / oc HErren  gaf hende / ad hun undfangede / oc fødde en Søn. 14 Da sagde Qvinderne til Naomi: Velsignet være HErren / som icke vilde lade dig fattis en Løsere i Dag / oc hans Nafn blive prjset i Jsrael. 15 Oc hand skal være til at vederqvege djn Siel / ad føde djn Alderdom / thi djn Sønneqvinde / com dig elskte / hafver født hannem / hun som er dig bedre end siu Sønner. 16 Oc Naomi toog Barnet / oc lagde det i sit Skiød / oc fostrede det op. 17 Oc hendis Naboersker gafve hennem et Nafn / oc sagde : Naomi er født en Søn / oc de kaldede hans Nafn Obed / hand er Jsai Fader (hvilcken som er) Davids Fader.
18 Oc disse ere Perez Afkomme: Perez aulede Hezron. 19 Hezron aulede Ram: Oc Ram aulede Ammtnadab. 20 Oc Amminadab aulede Raheson: Oc Raheson aulede Salma. 21 Oc Salma Aulede Boas: Oc Boas aulede Obed. 22 Obed aulede Jsai: Oc Jsai aulede David. Ende paa Ruths Bog.

OC der var en Mand af Ramathaim / de Zophiters / af Ephraims Bierg / hvis Nafn var ElKana / Jerohams Søn / Elihu Søns / Thohu Søns / Zuph Ephratiters Søn. 2 Oc hand hafde to Hustruer / den eenis Nafn var HAnna / oc den andens Nafn Peninna: Oc Peninna hafde Børn / men Hanna hafde icke Børn. 3 Oc den samme Mand gick hen op af sin Stad / Aarligen / ad tilbede oc ad offre / til den HErre Zebaoth i Silo : Oc der (vare) to Eli Sønner / Hophni oc Pinehas / Præster for HErren.
4 Oc det skeede paa en Dag / ad ElKana offrede / Da gaf hand Peninna sin Hustru / oc alle hendis Sønner oc hendis Døttre / Deele. 5 Men hand gaf Hanna et Styrck  /som var anseenligt / thi hand elskte Hanna / Men HErren hafd etilluckt hendis Ljf. 6 Oc hendis Modstanderinde irsede hende oc saare / ad hun kunde giøre hende fnysende / fordi HErren hafde luckt til for hendis Ljf. 7 Oc saa skeede det hvert Aar / naar hun gick op til HErrens Huus / saa irrede hun hende : Oc hun græd / oc aad icke. 8 Da sagde ElKana / hendis Mand / til hende / Hanna / hvi monne du græde? Oc hvi monne du icke æde? Ov hvi hafver dit hierte (saa) ont? Er jeg dig icke bedre end tj Sønner?
9 Da stood Hanna op / efter de hafde ædet / oc efter de hafde drucket / i Silo / (oc Eli / Præsten / sad paa en Stool / hos HErrens Tempels Dørstolpe/) 10 Oc hunv ar meget sorrigfuld i sit hierte / oc bad til HErren / oc græd saare: 11 Oc hun lofvede et Løfte / oc sagde: HErre Zebaoth / Om du seer jo til din Tienisteqvindis ælnedighed / oc kommer mig ihu / oc icke forglemmer din Tienisteqvinde / oc du gifver djn Tienisteqvinde en Søn / da vil jeg oc gifve HErren hannem / alle hans Ljfvis Dage / oc der skal ingen Rageknjf komme paa hans Hofvet.
12 Oc det skeede / der hun længe bad for HErren / da gaf Eli act paa hendis Mund. 13 Thi Hanna talde i sit hierte / oc hendis Læber rørde sig alleeniste / oc hendis Røst hørdis icke : Derfor holt Eli hende for ad være drucken. 14 Oc Eli sagde til hende : Hvo rlænge vilt du være drucken? Skil dig af med Vjnen. 15 Oc Hanna svarede / oc sagde : Ney / mjn HErre / Jeg er en bedrøfvet Qvinde / jeg hafver icke druckit Vjn eller sterck Drick / Men jeg hafver udøst mit hierte for HErrens Ansict. 16 Act icke djn Tienisteqvinde Ansict. 16 Act icke djn Tienisteqvinde for en løs Qvinde : Thi jeg hafver her til talet af min Drøfvelses oc min harms mangflodighed. 17 Oc Eli svarede oc sagde : Gack hen med Fred / oc Jsrael Gud givfe dig din Begæring / som du begærde den hannem. 18 Oc hun sagde : Lad din Tienisteqvinde finde Naade for dine Øyne. Da gick Qvinden hen sin Vey oc aad / oc saa icke meere saa ilde ud.
19 Om Morgen stoode de tjlige op / oc der de hafde tilbedet for HErrens Ansict / da vendte de dem tilbage igien / oc komme til deres huus i Ramah : Oc ElKana bekiende Hanna sin Hustru / oc HErren Kom hende ihu. 20 Oc det skeede / efter nogle Dage vare omme / da undgangede Hanna / oc fødde en Søn / oc hun kalde hans Nafn Samuel : Thi jeg (sagde hun) hafver beoet hannem af HERREN.
21 Oc der den Mand ElKana foor op / oc hans gandske huus / ad offre til HErren offer paa den sedvanlige Tjd / oc sit Løfdte: 22  Da foor Hanna icke op (med/) Thi hun sagde til sin Mand: (Jeg vil bie) indtil Barnet blifver afvant / oc da vil jeg føre hannem djd / ad hand skal seets for HErrens Ansict / oc blifve der ævindelig. 23 Oc ElKana / hendis Huusbonde / sagde til hende : Giør som dig tyckis got ad være / Bu til du hafver vant hannem af / HErren stadfæste alleene det hand hafver sagt : Saa blef Qvinden hiemme / oc gaf sin Søn ad du / indtil hun hafde afvant hannem. 24 Oc hun førde hannem op med sig / efter ad hun hafde vaant hannem af / med tre Stude / oc en Epha Meel / oc en Flaske Vjn / oc lod hannem komme i HErrens Huus i Silo: Oc Barnet var et Barn. 25 Oc de slactede en Stuud / oc baare Barnet til Eli. 16 Oc hun sagde: Ah min HErre / saa sandelige som din Siel lefver / mjn HErre / Jeg er den Qvinde / som stood her hos dig / ad bede til HErren. 27 Jeg bad om denne Dreng: Oc HErren hafver gifvit mig min Begæring / som jeg begærde af hannem. 28 Derfor lofvede jeg ocsaa HErren hannem alle Dage / som hand blef begæret paa for HErren : Oc hand tilbad der for HErren.

II Capitel.
DA bad Hanna / oc sagde : Mit hierte hafver glædet sig høyligen i HErren / Mit Horn er ophøyet i HErren: Mjn Mund er vjt oplat ofver mine Fiender / Thi jeg hafver glædet mig i din Salighed. 2 Der er ingen hellig som HErren / Thi der er icke (nogen) foruden dig / oc der er icke (nogen) Klioppe / som vor Gud. 3 Giører icke saa meget der af / ad j tale høyt / (ja) høyt / ad det Gamle gaar udaf eders Mund / Thi HErren er en Gud som veed alting / Oc (saadanne) opsæt ginge icke for sig. 4 Buene / (ja) de stercke ere brødne / oc de skrøbelige ere omgiordede med styrcke. 5 De Mætte hafde ladet sig leye for Brød / oc de som vare hungrige / lode af : indtil den ufurctsommelige fødde siu / oc hun som hafde mange Sønner / blef skrøbelig. 6 HErren døder / oc giør lefvendis / nedfører til Helfvede oc fører op (igien.) 7 HErren giør fattig oc giør rjg / hand nedertrycker oc ophøyuer. 8 Hand opreiser den Arme af Støfven / oc ophøyer den Fattige af Skarnet / Ad sætte hannem hos Fyrsterne / oc hand skal lade dem arfve Ærens / Stool. Thi Jordens Grundvolle høre HErren til / oc hand hafver sat Jordens Kredz paa dem. 9 Hand skal forvare sine Frommes Fødder / Men de ugudelige skulle blifve stumme i Mørcke: Thi en Mand blifver icke veldig af Styrcke. 10 De som trætte med HErren / skulle knuses / hand skal tordne i Himmelen ofver hannem: HErren skal dømme Jordens ender / oc skal gifve sin Konge Styrcke / oc ophøye sin Salvedis Horn.
11 Der efter gick ElKana hen til Ramah i sit huus / men Barnet tiente HErren / for Eli Præstens Ansict. 12 Oc Eli Sønner vare arrige Skalcke : de kiende icke HErren. 13 Thi det var Præstens Skick med Folcket / ad naar nogen Mand offrede et Offer / Da kom Præstens Dreng / den stund Kiødet sød / oc hafve en Madkrog med tre greene i sin haand : 14 Oc skack i Panden / eller i Kiedelen / eller i Gryden / eller i Potten / hvad hand drog op med Madkrogen / det tog Præsten derpaa: Saa giorde de mod all Jsrael / som komme djd til Silo. 15 Ja oc før end de optønde det feede / da kom Præstens Dreng / oc sagde til hver mand som offrede: Gif Kiød ad stege til Præsten / Ti hand vil icke tage sødet Kiød af dig / men raat. 16 Naar Manden sagde (da) til hannem / Lad dem jo optænde det Feede som (det bør sig) i Dag / oc tag dig (siden) som dit hierte begærer: Da sagde hand til hannem: Nu skalt du dog gifve mig / oc (vilt du) icke / da vil jeg tage med Mact. 17 Derfor var samme Drengis Synd saare stoor for HErrens Madoffer.
18 Oc Samuel tiente for HErrens Ansict / oc var en Dreng / opskyrtet med en linnet Lifkiortel. 19 Oc hans Moder giorde hannem en liden Ofverkiorten / oc førde hannem den op Aarligen / naar hun gick op med sin Mand / ad offre det Aarlige Offer. 20 Oc Eli velsignede ElKana oc hans Hustru / oc sagde: HErren gifve dig Sæd af denne Qvinde / for den begæring hun begærede HErren: Oc de ginge til hans sted. 21 Oc HErren hiemsøgte Hana / ad hun undfangede oc fødde tre Sønner oc to Døtre / oc Drengen Samuel blef stoor hos HErren.
22 Oc Eli (var meget gammel / oc hand hørde alt det hans Sønner giorde mod all Jsrael / oc ad de sofve hos de Qvinder / som tiente for Forsamlingens Pauluuns Dør. 23 Oc hand sagde tl ham: Hvi giøre j saadant? Thi jeg hører denne eders onde Handel af alt dette Folck. 24 Jcke saa / mine Børn: Det er icke et got Rycte som jeg hører / j komme HErrens Folck til ad ofvertræde. 25 Om en Mand synder mod en anden / da kand Gud i dømmne hannem / Men synder nogen mod HErren / hvo kand bede for hannem? Men de lydde icke deres Faders Røst / Thi Gud hafde villie til ad slaa dem ihiel. 26 Men Samuel Drengen tog til / oc blef stoor oc behagelig / baade for HErren ocsaa for Menniskene.
27 Oc der kom en Guds Mand til Eli / oc sagde til hannem: Saa siger HErren: Hafver jeg icke klarligen aabenbaret mig for djn Faders huus / der de vare i Ægyupten i Pharaos huus? 28 Oc jeg hafver udvaldet mig hannem af alle Jsraels Stammer til Præstedømmet /U ad offre paa mit Altere / ad optænde Røgelse / ad bære Ljfskiortelen for mig / oc jeg hafver gifvet djn Faders huus alle Jsraels Børns Jldoffer. 29 Hvorfor slaar du bag op mod mit Offer / oc mod mit Madoffer / som jeg bød i Tabernakelen? Oc ærer dine Sønner meere end mig / ad j feede eder med det beste af alt mit Folckes Jsraels Madoffer?
30 Derfor siger HErren Jsraels Gud / Jeg hafver vist sagt det / Dit huus / oc djn Faders huus / skulde vandre for mig ævindeligen: Men du siger HErren: Det være langt frea mig / Thi dem som ære mig / vil jeg ære / Oc de mig foracte / skulle ringeactes. 31 See / de Dage komme ad jeg vil sønderbryde djn Arm / oc djn Faders huusis Arm / ad der skal icke være (nogen) Gammel i dit huus. 32 Oc du skalt see den / som skal trænge Tabernackelen / i stedet for alt det gode som hand skulde hafve giort Jsrael: oc der skal ingen gammel være i dit huus nogen sinde. 33 Men jeg vil icke udrydde dig nogen fra mit Altere / ad fortære dine Øyne / oc ad bedrøfve djn Siel: dog skulle alle / saa mange som ere i dit huus / døe / naar de ere blefne til Mænd. 34 Oc det skal være dig et Tegn / som skal komme ofver dine to Sønner / ofver Hophni oc Phinehes : Paa een Dag skulle de døe begge. 35 Oc oc jeg vil opvæcke mig en trofast Præst / hand skal giøre lige som det behager mit Hierte oc mjn Siel: Oc jeg vil bygge hannem et fast huus / oc hand skal vandre for mjn Salvedis Ansict alle Dage. 36 Oc det skal skee / hver som ofverblifver i dit huus /& skal komme ad falde ned for hannem / for en Sølf pending / oc for et stycke Brød / oc sige: Kiere lad mig komme til en Præstetieniste / ad æde et stycke Brød.

III. Capitel.
OC Drengen Samuel tiente HErren for Eli Ansict / oc HErrens Ord var dyrt i de Dage / der var icke aabenbare Siuner. 2 Oc det hende sig samme Tjd / der Eli laa i sin sted / (oc hans Øyne begynte ad vorde dumme / hand kunde icke see.) 3 Oc Samuel hafde ocsaa lagt sig / førend Guds Lampe udsluctis i HErrens Tempel / der som Guds Arck var / 4 Da kaldede HErren ad Samuel / oc hand sagde : See / (her er) jeg. 5 Oc hand løb til Eli / oc sagde : See / (her er) jeg / Thi du kaldede mig. Oc hand sagde: Jeg kaldede icke: Gack bort igien leg dig / Oc hand gick bort oc lagde sig. 6 Da kaldede HErren atter ad Samuel / Oc Samuel stood op / oc gick til Eli / oc sagde : See (her er) jeg / thi du kaldede mig / oc hand sagde: Jeg kaldede icke / mjn Søn / Gack bort igien leg dig. 7 Men Samuel kiende icke HErren tilforn: oc HErerens Ord var cike endda abbebaret for hannem. 8 Da kaldede HErren end Samuel tredie gang / Oc hand stood op / oc gick til Eli / oc sagde : See (her er) jeg / thi du kaldede ad mig: Da merckte Eli ad HErren kaldede ad Drengen: 9 Oc Eli sagde til Samuel: Gack / leg dig /oc om hand kalder ad dig / saa sjg / Tal HErre / thi din Tienere hører (det:) Oc Samuel gick bort oc lagde sig i sin sted.
10 Da kom HErren oc stood der / oc kaldede som før / Samuel / Samuel / oc Samuel sagde: Tal / thi din Tjenere hører det. 11 Oc HErren sagde til Samuelk: See / Jeg giør en ting i Jsrael / ad hvo det hører (hannem) skulle baade hans Ørne klinge. 12 Paa den Dag vil jeg opvæcke ofver Eli / alt det som jeg hafver talet imod hans huus / saa jeg vil begynde oc fuldkomme (det.) 13 Thi jeg hafver gifvit hannem det tilkiende / ad jeg vil være Dommere ofver hans huus ævindeligen: for den Misgiernings skyld / ad hand vidste / vorlunde hans Børn giorde sig til skamme / oc saa icke een gang suurt paa dem. 14 Derfor soor Jeg Eli huus / ad denne Eli huusis Misgierning skal icke blifve forligt med Offer eller med Madoffer ævindeligen. 15 Oc Samuel laa til om mOrgenen / oc lod Drene op paa HErrens huus / Men Samuel fryctede sig / ad gifve Eli den Stun tilkiende. 16 Da kaldede Eli Samuel / oc sagde: Samuel / mjn Søn. Oc hand sagde: See (her er) jeg. Oc hand sagde: 17 Hvad er det Ord som hand sagde til dig? Kiere døl intet for mig / Gud giøre dig saa oc end saa / om du døller noget for mig / af alt det som hand sagde til dig. 18 Da forkyndede Samuel hannem alle de Ord / oc dulde (det) icke for hannem. Oc hand sagde: Hand er HErren / hand giøre hvad hannem tæckeligt er.
19 Oc Samuel blef stoor / oc HErren var med hannem / oc hand lod icke falde noget af alle hans Ord paa Jorden. 20 Oc all Jsrael / fra Dan oc indtil Berseba / kiende / ad Samuel var betroet til ad være en Porophete for HErren. 21 Oc HErren aabenbaredis fræmdeelis i Silo / Thi HErren var Aabenbaret for Samuel i Silo / ved HErrens Ord.

IV. Capitel.
OC Samuels Ord skeede for all Jsrael: Oc Jsrael drog ud imod Philsiterne til Strjd / oc de leyrede dem hos Eben Ezer / men Philisterne hafde leyret dem i Aphek: 2 Oc Philisterne rystede sig imod Jsrael / oc der Strjden racte sig langt / da blef Jsrael slagen for Philisterne / oc de sloge i Slact Ordenen paa Marcken / ved fire tusinde Mænd.
3 Oc der Folcket kom (igien) i Leyren / Da sagde de Ældste af Jsrael: Hvorfor hafver HErren slaget os i Dag for Philisterne? Lader os tage HErrens Pactis Arck af Silo / oc lader den komme iblant os / ad den frelser os fra vore Filisters haand. 4 Oc Folcket sende til Silo / oc lod hente der fra HErrens Zebaoths Pactis Arck / som sidder paa Cherubim / oc de to Eli Sønner / Hophni oc Phinehes / (vare) der med Guds Pactis Arck. 5 Oc det skeede / der HErrens Pactis Arck kom i Leyren / da raabtre al Jsrael med et stoort Frydeskrjg / ad Jorden skalf der ved.
6 Der Philisterne hørde det stoore glædelige Skrjg / da sagde de: Hvad er det for et høyt glædeligt Skrjg i de Ebræers Leyre? Oc der de fornumme ad HErrens Arck var kommen i Leyren. 7 Da fryctede Philisterne / Thi de sagde: Gud er kommen i Leyren: Oc de sagde (fræmdeelis/) Vee os / thi det hafver icke saa gaaet før til. 8 Vee os / hvo vil frelse os af disse mæctige Guders Haand? De ere de Guder / som sloge Ægypten med allehonde Plager i Ørcken. 9 Dog hafver nu et frjt Mood / oc værer Mænd / j Philister / ad j skulle icke tiene de Ebræer / som de hafve tient eder / oc værer Mænd oc strjder. 10 Da stridde Phili9sterne / oc Jsrael blef slagen / oc de flyede hver til sin Bolig / oc det var et saare stoort Slag / saa ad dder skulde af Jsrael / tredive tusinde Foodfolck. 11 Oc Guds Arck blev tagen / oc baade Eli Sønner døde / Hophni oc Phinehes.
12 Da løb en Mand af BenJamin af Slect Ordernen / oc kom til Silo paa samme Dag / oc hans Klæder vare refne / oc der var Jord paa hans Hofvet. 13 Oc hand kom / oc see / Eli sad paa en Stool / ved Veyen / oc saa sig om / Thi hans Hierte var forskræckit for Guds Arck: Der Manden kom ad forkynde (det) i Staden / da steg den gandske Stad. 14 Oc der Eli hørde Skriggens raab / da sagde hand: Hvad er dette bulders liud? Oc Manden hastede / oc kom / oc gaf Eli (det) tilkiende. 15 (Oc Eli var otte oc halffemsinds tive Aar gammel / oc hans Øyne vare dumme / ad hand kunde icke see.) 16 Oc Manden sagde til Eli: Jeg kommer fra SlactOrdenen / oc jeg flydde i Dag fra Slact Ordenen. Oc hand sagde: Mjn Søn  / hvor gick der til? 17 Da svarede den som førde Tiender / ocx sagde: Jsrael flydde for Philisterne / oc der skeede et stort Slag paa Folcket / oc dine to Sønner / Hophini oc Phineches / ere ocsaa døde / oc Guds Arck er tragen. 18 Oc det skeede / der hand næfnte Gfuds Arck / da skalt hand baglendis ned af Stoolen / der hos Porte / oc hans Halsbeen brast i tu / oc hand døde / Thi hand var en gammel Mand / oc svaar: oc hand hafde dømt Jsrael fyrretive Aar.
19 Oc hans Svogerske / Pinehes Hustru / var fructsommelig / nær til ad føde / der hun hørde disse Tidender / ad Guds Arck var tagen / oc ad hendis Svoger var død / oc hendis Mand / da bøyede hun sig ned oc fødde / Thi hendis Vee betog hende. 20 Oc der hendis Døds tjd kom / da sagde de (Qvinder) som stode hos hende / Fryct icke / thi du hafver fød en Søn / Men hun svarede icke / oc lagde (det) icke paa sit Hierte. 21 Oc hun kalde Barnet Jcabod / sigendis : Herlighed er flyt fra Jsrael / for Guds Arck var tagen / oc for hendis Svogers / oc for hendis Mands skyld. Oc hun sagde (atter/) Herlighed er flyt fra Jsrael / Thi Guds Arck er tragen.

V: Capitel.
Oc Philisterne toge Guds Arck / oc førde den fra EbenEzer til Asdod: 2 Oc Philisterne toge Guds / oc førde den ind i Dagons huus / oc sætte den hos Dagon. 3 Men de af Asdod stode tjlige op om anden Dagen / oc see / da laa Dagon paa sit Ansict paa Jorden for HErrens Arck / oc de toge Dagon /oc sætte hannem i sin sted igien. 4 Oc de stooode om anden dage tiljge o  oc see / da laa Dagon (atter) paa sit Ansict paa Jorden for HErrens Arck / oc Dagons Hofvet oc baade hans Hænder vare afhugne paa Dørtærsklen / Dagon laa alleene igien der paa. 5 Derfor træde icke Dagons Præster / eller nogen som gaar ind i Dagons hus / paa Dagos Dørtærskel i Asdod / indtil denne denne dag. 6 Oc HErrens Haand blev svaar ofver dem i Asdod  oc fordærfvede dem / oc sloo dem paa hemmlige steder / Asdod oc alle hans Landemercke.
7 Der Folcket i Asdod saae / ad det (gick) saa (til/) da sagde de / Lader Jsraels Guds Arck icke blive hos os / Thi hans haand er haard ofver os oc ofver Dagon vor Gud. 8 Oc de sende Bud hen oc samlede alle de Philisters Fyrster til dem  oc sagde : Hvad skulle vi giøre med Jsraels Guds Arck? Oc de sagde: Lader Jsraels Guds Arck bæris omkring til Gath / oc ade bare Jsraels Guds Arck omkring. 9 Oc det skeede / efter ad de hafde baaret den omkring / da var HErrens Haand mod Staden med en saare stoor Plage / oc hand slog Folcket i Staden / baade smaa oc stoore / oc de hemmelige steder blefve skiulte paa dem.
10 Da sende de HErrens Arck til Ekron : Oc det skeede / der Guds Arck kom til Kron / da raabtre de i Ekron / oc sagde: De baare Jsraels Guds Arck omkring til mig / ad slaa mig oc mit Folck ihiel. 11 Saa sende de Bud hen / oc samlede alle Philisternes Fyrster / oc sagde: Sender Jsraels Guds Arck hen / ad den kand komme til sin sted / oc icke slaa mig oc mit Folck ihiel. 12 Thi der var en dødelig Plage i all Staden / Guds Haand var der megeet svaar. Oc hvilcke Mennisker som icke døde / de blefve slagne i de hemmelige Steder / oc Skriget af Staden gick op i himmelen.

VI. Capitel.
Der nu HErrens Arcke hafde været i Philisternes Land i i su Maaneder / 2 Da kaldede Pilisterne ad Præsterne / oc ad Spaamændene / oc sagde : Hvad skulle vi giøre ved HErrens Arck? Lærer os / hvor med vi kulle sende den til sin sted. 3 Oc de sagde: Vilde j sende Jsraels Guds Arck bort / da sender den icke tom hen: Men j skulle jo betale hanem et Skyldoffer / da blifve j lægte / oc j skulle faae ad vide / vhorfor hans Haand vigede icke fra eder. 4 Da svarede de: Hvad er det for et Skyldoffer / som vi skulle betale hannem ? Oc de sagde: Efter de Philisterns Fyrsters tall / fem Arze af Guld / oc fem Muuse af Guld / Thi der hafver været een Plage for alle / oc for eders Fyrster 5 Oc j skulle giøre Lignelser efter eders Arze /oc lignelser efter eders Muuse / som fordærfve Landet / oc j skulle gifve Jsraels Gud Ære / maa vel skee / hand lader sin Haand blifve mildere fra eder / oc fra eders Guder / oc fra eders Land. 6 Oc hvi vile j forhærde eders Hierte / som Ægypterne / oc Pharao / forhærdede ederes Hierte? Er det icke saa / ad der hand bevjste sig (underlig) imod dem / da lode de dem fare /oc de ginge hen? 7 Saa tager nu / (oc giører en ny Vogn/) oc to nybære Køer / paa hvilcke aldrig er kommet Aag / oc spender Køerne for Vognen /oc fører deres kalfve hiem fra dem. 8 Oc tager HErrens Arck os legger den paa Vognen /oc det Tøy af Guld / som j gifve hannem til Skyldoffer / skulle j legge i et Skrjn hos dens side / oc sender den hen /oc lader den fare. 9 Oc seer j til / Farer den op paa sit Landemerckis vey imod Beth Semas / da hafver hand giort os alt det stoore Onde : Oc hvis icke (saa skeer/) da skulle vi vide / ad hans Haand hafver icke rørt ved os / (Men) det var os en hendelse.
10 Oc Folcket giorde saa / oc toge to nybære Køer /oc spende dem for en Vogn /oc luckte deres kalfve hiemme: 11 Oc satte Herrens Arck paa Vognen 7oc Skrjnet /oc de GuldMuus / oc deres Arzes billeder. 12 Oc Køerne ginge ræt fræm paa veyen / ja ad Veyen til BethSems / paa den eene slagne Vey ginge de stedze oc bøgede /oc de vigede icke tilhøyre eller venstre Side : Oc Philisternes Fyrter ginge efter dem / til BethSems Landemercke. 13 Oc de BethSemiter høftede Hvedehøst i Dalen / oc som de løste deres Øyne op / saae de Arcken /oc de blefve glade der de saae (den.) 14 Oc Vognenn kom paa Josua BethSemiters Agger /oc stood der : Oc der var en stoor Steen: Oc de flacte Træerne paa Vognen /oc offrede Køerne til Bærndoffer for HErren. 15 Oc Leviterne løste HErrens Arck af / oc Skrjnet som var hos / i hvilcket de Guldtøy vare / oc sætte (den) paa den stoore Steen: Oc Folcket af BethSemes offrede Brændoffer oc slactede Slactoffer paa den dag for HErren. 16 Oc der de fem Philsters Fyrster saae det /d soore de tilbage til Ekron paa den Dag. 17 Disse ere nu de GuldArze / som Philisterne sendte tilbage / til Skyldoffer / for HErren / for Asdod een / for Azza een / for Asklon een / for Gath een / for Ekron een. 18 Oc saa Guldmuuse / efter alle Philisternes Stæders tall for de fem Fyrster / baade af de befæstede Stæder / oc Landsbyer  uden Befæstning: oc til den stoore (Steen) Abel / som de sætte HErrens Arck paa / (som er) indtil denne dag / paa Josua BethSemiters Agger.
19 Oc HErren slog paa (nogle) af de Bethsemiter / fordi ad de saae i HErrens Arck / oc hand slog af Folcket halfferdesindstive Mænd (oc) haftrediesindstive tusinde Mænd. Da sørgede Folcket / ad HErren hafde slaget paa Folcket med saa stoore et Slag. 20 Oc Folcket af Beth Sems sagde: Hvo kand staa for Herens denne hellige Guds Ansict? Oc til hvem skal hand drage op fra os? 21 Oc de sendte Bud til dem som boede i Kiriath Jearim /oc lode sige: Philisterne hafve ført Herrens Arck igien / kommer hjd ned / henter dem op til eder.

VII. Capitel.
OC de Mænd af Kiriath Jearim komme / oc hente HErrens Arck op / oc førde den ind i AbiRadabs huus / i Gibea (Juda) oc helligede hans Søn Eleasar / ad hand helligede hans Søn Eleasar / ad hand skylde bevare HErrens Arck. 2 Oc det skeede fra den Dag ad HErrens Arck blef i Kiriath Jearim / da forløb tjden sig saa længe / ad der blef tive Aar / oc de græde / ja all Jsraels huus / for HERREN.
3 Da talde Samuel til alt jsraels huus / sigendis : Dersom j omvender eder til HErren / i alt eders hierte / saa kaster bort de fremmede Guder fra eder 7oc Astharoth / oc bereder eders Hierte til HErren /oc tiener hannem alleene: Oc hand skal frj eder af Philisternes haand. 4 Da kaste Jsraels Børn bort fra dem / Baalim oc Astharoth /oc tiente HErren alleene. 5 Oc Samuel sagde / Forsamler all jsrael til Mizpa / oc jeg vil bede for eder til HErren. 6 Oc de komme tilhobe i Mizpa / oc øste Vand oc udøste (det) for HErren / oc fastede paa den dag / oc sagde der: Vi hafve syndet for HErren : Oc Samuel dømte Jsraels Børn i Mizpa.
7 OC de Mænd af KiriathJearim komme / oc hente HErrens Arck op / oc førde den ind i AbiNadabs huus / i Gibea (Juda) oc helligede hans Søn Eleasar / ad hand skulde bevare HErrens Arck. 2 Oc det skeede fra den Dag ad HErrens Arck blef i Kiriath Jearim 7 da forløb tjden sig saa længe / ad det blef tive Aar / oc de græde / ja all jsraels huus / for HERREn.
3 Da talde Samuel til alt Jsraels huus / sigendis: Dersom j omvendre eder til Herren / i alt eders hierte / saa kaster bort de fremmede Guder fra eder / oc Astharoth /oc bereder eders Hierte til HErren / oc tiener hannem alleene : Oc hand skal frj eder af Philisternes haand. 4 Da kaste Jsraels Børn bort fra dem / Baalim oc Astharoth / oc tiente HErren alleene. 5 Oc Samuel sagde / Forsamler all Jsrael til Mizpa / oc jeg vil bede for eder til HErren. 6 Oc de komme tilhobe i Mizpa / oc øse Vand oc udøse (det) for HErren /oc faslede paa den dag / oc sagde der : Vi hafde syndet for HErren: Oc Samuel dømte Jsraels Børn i Mizpa.
7 Der de Philister hørde / ad Jsraels Børn vare komne tilhobe i Mizpa / da drog Philisternes Fyrster op til Jsrael: Der Jsraels Børn det hørde Da fryctede de for Philsterne: 8 Oc Jsraels Børn sagde til Samuel: Lad icke af / for os at raabte til HErren vor Gud / ad hand frelser os fra Philisternes haand. 9 Saa tog Samuel et djende Lam /  oc offrede det til et Brændoffer heelt for HErren 7oc samuel raabte til HErren for jsrael /oc HErren bønhørde hannem. 10 Oc det skeede / der Samuel offrede Brændoffer / da kommePhilisterne nær til Strjd imod Jsrael : Men HErren lod tordne en svaar Torden paa den Dag ofver Philisterne /oc forfærdede dem / saa ad de blefve slagne for Jsrael. 11 Da drog Jsraels Mænd ud af Mizpa / oc forfulde de Philister / oc sloge dem indtil under BethEar. 12 Da tog Samuel en Steen / od sætte (den) imedlem Mizpa oc Sen / oc kaldede dens nafn EbenEzar / oc sagde: Hid indtil hafver HErren hiulpet os. 13 Saa blefve Philisterne undertryckte / oc komme icke meere i Jsraels Landemercke : Oc Herrens Haand var imod Philisterne / saa længe som Samul lefde. 14 Oc de Stæder som Philisterne hafde taget fra Jsrael / komme til Jsrael igien / fra Ekron oc indtil Gath / til med frjde Jsrael de sammes Landemercke af Philisternes haand /oc der var Fred medlem Jsrael oc Emoriterne.
15 Oc Samuel dømte Jsrael alle sine Ljfs Dage. 16 Oc hand drog hvert Aar /oc vandrede omkring / til BethEl /oc Gilgal oc Mizpa : Oc dømt Jsrael i alle disse Stæder: 17 Oc hand kom igien til Ramah / Thi der var hans huus / oc der dømde hand Jsrael / oc bygde der et Altere for HErren.

VIII. Capitel.
OC det skeede / der Samuel blef gammel / da sætte hand sine Sønner til Dommere ofver Jsrael. 2 Oc hans Førstefødde Søns Nafn var Joel /oc den andens nafn Abia / (de vare) Dommere i Berseba. 3 Men hans Sønner vandrede icke i hans Veye / Men vendte dem hen til Gierighed / oc toge Gafve oc forvendte Rætten.
4 Da forsamlede alle de Ældste dem af Jsrael: oc komme til Samuel i Ramah: 5 Oc sagde til hannem: See / du elst blefven gammel / oc dine Sønner vandre icke i dine Veye / Saa sæt nu os en Konge 7 som kand dømme os / lige som alle Hedninge (hafve.) 6 Men det behaged Samuel ilde / ad de sagde: Gif os en Konge 7ad dømme os: Oc Samuel bad HErren. 7 Oc HErren sagde til Samuel: Lyd Folckenes Røst / alt det som de skulle tale til dig / Thi de hafde icke forskut dig / Men mig hafde de forskut 7ad jeg skal icke være Konge ofver dem. 8 Efter alle de Gierninger som de hafve giort / fra den Dag / jeg førde dem op af Ægypten /oc til denne Dag / oc hafve forladet mig / oc tient andre Guder / saa giøre de ocsaa dig. 9 Saa lyd nuderes Røst / dog ad du vidner klarlig for dem / oc forkynder dem Kongens Ræt / som skal regere ofver dem.
10 Oc Samuel sagde alle HErrens Ord til Folcket / som begærede en Konge af hannem / oc sagde: 11 Det skal være Kongens Ræt / som skal regnere ofver eder / hand skal tage eders Sønner / til ad sætte (dem) sig i sin Vogn / oc iblant sine Reysnere / oc de skulle løbe for hans Vogn: 12 Oc til ad sætte sig Hæfvizmænd ofver halftrediesinds tive /oc til ad pløye høans Pløyning /oc til ad høste hans Høst /oc ald giøre hans Krjgstøy / oc hans Vogntøy. 13 Oc hand skal tage eders Døttre til Apoteckersker / oc til Stegerspiger oc til Bagersker. 14 Hand skal oc tage eders Aggre /oc eders Vjn gaarde oc eders Oliegaarde / de beste / oc gifve sine Tienere dem. 15 Oc Eders Sæd oc eders Vjngaarde skal hand tage Tjende af / oc gifve sine Kammersvenne oc sine Tienere. 16 Oc eders Svenne oc eders Piger /oc eders udvalde beste Drenge /oc eders Asne / skal hand tage / oc sætte dem til sit Arbeyde. 17 Hand skal tage Tjende af eders Qveg / oc j skulle være hans Tienere. 18 Oc naar j da raabte paa den Dag ofver eders Konge / som hafve udvaldt eder / Da skal HErren icke svare eder paa den dag.
19 Oc Folcket vilde icke lyde Samuels røst / men sagde : Ingenlunde / men der skal være en Konge ofver os / 20 Ad vi ocsaa kunde være som alle Hedningene; oc vor Konge skal dømme os / oc drage ud for os / oc strjde vor Strjd. 21 Der Samuel hafde hørt alle Folckenes Ord / sagde han dem for HErrens Ørne. 22 Da sagde HErren til Samuel: Lyd deres Røst / oc lad en Konge regere ofver dem. Oc Samuel sagde til Jsraels Mænd: Gaar hver til sin Stad.

IX. Capitel.
IX. Capitel.
1 Oc der var en Mand af BenJamin / hvis Nafn var Kis/ AbiEis Søn/ Zerors søns / Bechoriat søns / Apiah søns / en Mands søn af Jemini/ som var velsig. 2 Oc hand hafde en søn / hvis nafn var Saul /dvald oc skøn / oc der var ingen af Israels Børn skønnere end hand: fra sine Skuldre oc op ad var hand høyre end alt Folcket.
3 Oc Ris / Sauls Faders / afeninder vare borte : Da sagde Ris til Saul  sin Søn : Tag nu een af Drengene med dig / oc giør dig rede / gack hen leed Aseninderne op. 4 Oc hand gick ofver Ephraims Bierg / oc gick igiennem Salsa Land / oc de funde (dem) icke : Siden ginge de igennem Saalim Land / men (de vare) icke (der:) Der efer gick hand igiennem Jemini Land / oc de funde (dem) icke.
5 Der de komme i Zuph Land /sagde Saul til sin dreng / som (var) med hannem i Rom / oc lad os vende om / det kand vel skee / ad mjn Fader hafver gifvit Aseninderne ofver / oc sørger for os. 6 Men hand sagde til hannem: See nu / (der er) en Guds Mand i denne Stad / oc hand er en æret Mand / Alt det hand siger / det komme visselig : Lad os nu gaa djd / om hand / maa skee / kand sige os vor Vey som vi gaae paa. 7 Da sagde Saul til sin Dreng : Men see / (om) vi end gaae (djd hen /) hvad bære vi da Manden? Thi Brødet er bort af vore Poser / oc vi hafve icke Skenck / ad bære den Guds Mand / hvad (hafve vi) med os) 8 Oc Drengen blev ved at svare Saul / oc sagde : See / der findis hos mig en fierde part af en Sølf Seckel / oc den ville vi gifve den Guds Mand / ad hand siger os vor Vey. 9 (Fordum i Jsrael / sagde saaledis hver mand / naar hand gick ad adspørge Gud / Kommer oc lader os gaae til Seeren : Thi den som nu kaldis Profeten / hand kaldedis fordum Seeren.) 10 Da sagde Saul til sin Dreng : Du sage vel / Kom lad os gaae : Oc de ginge til Staden / der som den Guds Mand var. 11 Som de ginge flux op til Staden / da funde de (nogle) Piger / som ginge ud ad drage Vand / oc de sagde til dem: Er Seeren her? 12 Oc de svarede dem / oc sade : Hand er / se der / for dig / skynde dig nu / thi i Dag er hand kommen i Staden / efterdi Folcket skal offre i Dag paa det høye. 13 Naar j komme i Staden / kunde j saa finde hannem førend hand gaar op paa det Høye ad æde / Thi Folck skal icke æde før end hand kommer / thi hand skal velsigne Offeret / siden æde de som ere budne / derfor gaar nu hen op / thi lige nu skulle j finde hannem.
14 Oc de ginge op til Staden / (Men) der de vare kommemidt i Staden / See / da gick Samuel ud mod dem / ad gaa op paa det Høye. 15 Men HErren hafde aabenbaret for Samuels Ørne / en Dag tilforn før end Saul kom / oc sagt: 16 Ved denne tjd i Morgen vil jeg sende til dig en Mand af BenJamins Land / hannem skalt du salve til en Frelse ofver mit Folck Jsrael / oc hand skal frelse mit Folck af Philisternes haand : Thi Jeg hafver seeit mit Folck / efterdi deres skrjg er kome for mig. 17 Der Samuel saa Saul / da svarede HErren hannem: See (der er) Manden som jeg sagde dig af / hand skal regære ofver mit Folck.
18 Oc Saul gick til Samuel i Porten / oc sagde : Kiere sjg mig / Hvor er Seerenes Huus her? 19 Da svarede Samuel Saul / oc sagde : Jeg er Seeren / gack op for mig / paa det Høye / oc j skulle æde med mig i Dag / oc i Morgen vil jeg lade dig gaa / oc alt det der er mi mit Hierte vil jeg forkynde dig. 20 Oc anlagendis de Asendinder / som blefve borte for mig tre Dage siden / for dem tørst du icke sørge / thi de ere fundne Oc hvem (tilhører) alt det Jsrael begærer? Mon der icke (tilhøre) dig oc djn Faders gandske huus? 21 Oc Saul svarde oc sagde : Er icke jeg Jemini søn / af de mindste Jsraels Stammer / oc min Slect den mindste Slecter? Oc hvi hafver du talet til mig i saa maade?
22 Saa tog Samuel Saul oc hans Dreng / oc lidde dem i Salen / oc sætte dem øfverst iblant dem / som vare budne : Oc de vare ved redive Mænd. 23 Da sagde Samuel til Kocken / Faa hjd det  Stycke som jeg fik dig / om hvilcket jeg sagde til dig / Giem de hos dig. 24 Saa fræmbaar Kocken en Bov / oc det som var der paa / oc hand lagde for Saul / oc sagde : See / der er ofverblefvet / leg for dig / æd. Thi til denne bestemte Tjd er det forvaret til dig / der jeg sagde : Jeg hafver budet Folcket : Saa aad Saul med Samuel paa den dag. 25 Der de siden ginge ned fra det høye til Staden / talede hand med Saul paa Taget. 26 Oc de stoode tjligen op / oc det skeede / der det begynte ad dagis / da kaldede Samuel Saul op paa Taget / oc sagde : Stat op / oc jeg vil lade dig gaa : Oc  Saul stod op / oc de udginge baade / hand oc Samuel hen ud. 27 Der de komme ned til yerst i Staden / da sagde Samuel til Saul: Sjg Drengen ad hand gaar bort for os: (Oc hand gick hen/) Menstat du nu stille / oc jeg vil lade dig høre HErrens Ord.

X. Capitel.
OC Samuel tog et Oliekar / oc lod paa hans Hofvet / oc kyste hannem / oc sagde : Mon det icke være saa / ad HErren hafver salve dig til en Fyrste ofver hans Arfvedeel? 2 Naar du gaar i Dag fra mig / da skalt du finde to Mænd hos Rachels Graf / i BenJamins Landemercke i Zelzah: Oc de skulle sige til dig / De Asendinder ere fundne / som du gickst ad lede efter / Oc see / djn Fader hafver gifvin Aseninderne af sin Hu / oc sørger for eder / oc siger : hvad skal jeg giøre for mjn Søn? 3 Oc Naar du gaar der fra / om fræm bedre / oc kommer til Thabor Eeg / der skulle tre ænd finde dig som gaae op til Gud i Bethel: Een som bær tre Kjd / oc een som bær tre lefve Brød / oc een som bær en Flaske Vjn. 4 Oc de skulle hilse dig venligen / oc gifve dig to Brød / oc du skalt anname (dem) af deres Haand. 5 Dernæst skalt du komme til Guds Høy / der som Philisternes Leyre ere / Oc det skal skee / nar du kommer der i Staden / da skalt du møde en hoob Propheter / som komme ned af det Høye / oc der skal være for dem Psaltere / oc Trommer / od Piber oc Harper / oc de skulle prophetere. 6 Oc HErrens Aand skal lyckis ofver dig / ad du skalt prophetere med dem / oc omskifis til en anden Mand. 7 Oc det skal see / naar disse tegn skee dig / saa giør da hvad djn haand finder paa / Thi Gud er med dig. 8 Oc du skalt gaa ned for mig til Gilgal / oc see / Jeg vil komme ned til dig / ad offre Brændofer / oc ad slacte Tackoffer :: Siu Dage skalt du bie (der) indtil jeg kommer til dig / oc kundgiører dig / hvad du skalt giøre.
9 Oc det skeede / der hand vende sine Skuldre 7 ad gaa fra Samuel / tilvende Gud hannem et andet hierte / oc alle disse Tegn komme paa den Dag. 10 Der de komme til hyen / see / (da kom) en hoob Propheter imod hanne: oc Guds Aand lyckedis ofver hannem / oc hand prophetere iblant dem. 11 Oc det skeede / ad en hver som kiende hannem tilforn / saa (nu/) oc see / hand propheterde med Propheterne / Da sagde Folcket hver til sin Næste : Hvad er Kis Søn vederfarit? Er oc Saul iblant Propheterne? 12 Da svarede een der sammesteds / oc sagde : Hvo er dog deres Fader? Derfor blef de til et Ordsprock / Er oc Saul iblant Propheterne?
13 Der hand nu hafde ladt af ad prophetere / kom hand paa det Høye. 14 Oc Sauls Faders Broder sagde til hannem oc til hans Dreng : Hvort ginge j hen? Oc hand sagde : Ad lede efter Aseninderne  oc dder vi saae ad (de vare) icke (nogensteds/) komme vi til Samuel. 15 Da sagde Sauls Faders Broder : Kiere Sjg mig / hvad sagde Samuel til eder. 16 Oc Saul svarede sin Faders Broder : Han gaf os vist tilkiende / ad Aseninderne vare fundne / Men Ordet om Kongeriget / som Samuel hafde sagt / gaf hand hannem icke tilkiende.
17 Oc Samuel lod kalde Folcket tilhobe til HErren i Mizpa. 18 Oc sagde til Jsraels børn : Saa sagde HErren Jsraels Gud : Jeg opførde Jsrel af Ægypten / oc frjde eder af Ægypternes haand / oc af alle Kongeriges haand / som eder fortryckte. 19 Men j hafde i dag forskut eders Gud / som self frelste eder af alle eders Onde oc eders Bedrøfvelse / oc j sagde til hannem : Du skalt sætte en Konge ofver os: Oc nu vel / saa tråder nu fræm for HErren / efter eders Stammer oc efter eders tusinde. 20 Der nu Samuel hafde ladit alle Jsraels Stammer komme fræm / blev BenJamins Stamme udtaget. 21 Der hand lidde BenJamins Stamme fræm efter sine Slecter / blev Matri Slect tagetn : Oc Saul Kis søn blev tagetn. Oc de leete efter hannem / men hand sandtis icke. 22 Da adspurde de HErren ydermeere / Om hand skulde endnu komme djd? Oc HErren sagde : See / hand ligger skiult hos Tøyet. 23 Da løbe de hen / oc hente hannem der fra / oc hand stood iblant Folcket / oc der var høyre end alt Folcket / fra sine Skuldre oc der ofver. 24 Oc Samuel sagde til alt Folcket: See j icke / hvem HErren hafver udvald? Thi ingen er som hand / iblant alt Folcket : da raabte alt Folcket / oc saagde / Kongen lefve. 25 Oc Samuel sagde til Folcket Kongerigets Ræt / oc skref (den) i en Bog / oc nedlagde den for HErren: Saa lod Samuel alt Folcket gaa / hver til sit huus. 26 Oc Saul gick ocsaa til sit huus i Gibea / oc (af ) Hæren ginge med hannem / hves Hierter Gud rørde. 27 Men nogle løse Folcket sagde: Hvad skulde denne frelse os? Oc de foractede hannem / oc førde hannem icke Skenck / Men hand lod som hand hørde det icke.

XI. Capitel.
Men Nahas den Ammoniter / drog op oc leyrede sig mod Jabes i Gilead : Oc alle Mænd i Jabes sagde til nahas: Giør et Forbund med os / oc vi ville kiende dig. 2 Oc Nahas / den Ammoniter / sagde til dem : Med det skæll vil jeg giøre et Forbund med eder / ad jeg må stinge hvert høyre Øyre ud på eder / oc legge den skændzel paa all Jsrael. 3 da dagde de Ældse af Jabes til hannem : Gif os siu Dages frist / ad vi kunne sende Bud til alle Jsraels Landemercke : om der er ingen som frelse os / da ville vi gaa ud til dig.
4 Saa komme budene til Sauls Gibea / oc talde Ordene for Folckenes Ørne : Da opløfe alt Folcket deres røst og græde. 5 Oc see / Saul km bag Øxne af Marcken / oc Saul sagde : Hvad skader Folcket ad de monne græde? Da fortalte de hannem de Mænds Ord af Jabes. 6 Da lyckedis Guds Aand ofver Saul / der hans hørde disse Ord : oc hand blef saare vred. 7 Oc hand tog et par Øxen oc hug dem i stycker / oc sendte til alle Jsraels Landemercke / med Budene / oc lod dem sige : Hvo som icke selv uddrager efter Saul oc efter Samuel / da skal der saa giøreis med hans Øxne. Da skalt HErrens fryct paa Folcket / ad de droge ud lige som een Mand. 8 Oc hand munstrede dem i Basek / oc Jesraels Børn vare tre hundrede gange tusinde / oc Juda Mænd tredive tusinde. 9 Da sagde de til Budene som vare komne : Saa skulle j sige de Mænd i Jabes i Gillead : I Morgen skulle j faae hielp / naar Solen skinner heed : Der Budene komme oc kundgiorde et for Mændene i Jabes / da blefve de glade. 10 Oc de Mænd i Jabes sagde : J morgen ville vi gaae ud til eder / saa maa j giøre os efter alt det som eder got siunis. 11 Oc deet skeede om anden Morgenen / da skickede Saul Folcket i tre hobe / oc de komme midt i Layren i Morgenvacten / oc sloge Ammoniterne indtil Dagen blef heed : Oc de skeede / ad de som blefve til ofvers af dem/ blefne saa adspridde / ad der blefve icke af dem så tilljge. 11 Da sagde Folcket til Samuel : Hvem er den som sagde / Skulde Saul regære ofver os? Lader de Mænd komme hjd / oc vi ville slaa dem ihiel. 13 Men Saul sagde: der skal ingen døø paa denne dag / Thi HErren hafver i Dag giort Salig i Jsrael.
14 Oc Samuel sagde til Folcket: Kommer / oc lader os gaae til gilgal / oc der fornye Kongeriget. 15 Da gick alt Folcket til Gilgal / oc giorde Saul der til Konge for HErrens Ansict i Gilgal / oc offrede der Tackoffer for HErrens Ansict : Oc Saul glædede sig der / oc alle Jsraels Mænd / gandske meget.

XII. Capiel.
DA sagde Samuel til all Jsrael : See / Jeg lydde eders Røst / i alt det j sagde til mig / oc hafver giort en Konge ofver eder. 2 Oc see nu / der drager eders Konge for eder / oc jeg er vorden gammel oc graahærdet / oc see mine Sønner er hos eder  Oc jeg hafver gaait for eder fra mjn ungdom / indtil denne Dag. 3 See (her er) jeg / svarer imod mig / for HErren oc for hans Salvede / hvis Oxe jeg hafver tagit / oc hvis Asen jeg hafver tagit / oc hvem jeg hafver giort vold / hvem jeg hafver nedertryckt / oc af hvis Haand jeg hafver tagit Skenck / oc forblindit mine ye der med : Da vil jeg gifve eder (det) igien. 4 Da sagde de: Du hafver hvercken giort os Vold / eller fortryckt os / ey heller tagit noget af nogen Mands Haand. 5 Da sagde hand til dem : HErren er vidne mod eder / oc hans Salvede er vidne på denne Dag / ad j hafve intet fundet i mjn Haand : Oc (Folcket) sagde : Ja/ (hand skal være) Vidne.
6 Fræmdelis sagde Samuel til Folcket : det er HErren som skickede Mose og Aaron / oc som førde-eders Forfædre af Ægypti Land. 7 Så gaar nu frem / oc jeg vil gaa i rette med eder for HErrens Ansict / om alle HErrens velsignelser / som hand hafver giort mod eder / oc mod eders Fædre. 8 Der Jacob var kommen i Ægypten / da raabte eders Fædre til HErren / oc HErren sendte Mose oc Aron / oc de udførde eders Fædre af Ægypten / oc lode dem boe paa denne Sted. 9 Men de forglemte HErren deres Gud / oc hand solde dem i Sisfera haand / Krigshøfvezmands i Hazor / oc i Philisternes haand / oc i Moabiternes Kongis haand / som stridde imod dem. 10 Da raabte de til HErren / oc sagde : Vi hafve syndet / Thi vi forlode HErren / oc tiente Baal oc Astharoth / Men frj os nu fra vore Fienders haand / saa ville vi tiene dig. 11 Da sendte HErren JeruBaal / oc Bedan / oc Jephtah oc Sauel / oc frjde eder af deres Fienders Hænder / trint omkring / ad j boede tryggeligen. 12 Der j saae ad Nahas / Ammons Børns Konge / kom imod eder / sagde j til m ig: Ney / Men en Konge skal regære ofver os: Alligevel ad HErren  eders Gud (var) eders Konge. 13 Oc nu/ see/ (der er) Kongen/ som j hafve udvalt / som j hafve begæret: Oc se / HErren hafver sæt en Konge ofver eder.
14 Om j frycte HErren oc tiende hannem / oc lyde på hans Røst / oc ere icke HErrens mund ulydige : da skulle både j oc eders Konge / som regærer ofver eder / følge HErren eders Gud. 15 Oc om j icke lyde på HErrens røst / men ere hans Mund ulydige / da skal HErrens Hånd være imod eder / som imod eders Fædre.
16 Gaar nu oc her fræm/ oc seer denne store Ting / som HErren skal giøre for eders Øyne. 17 Er det icke Hvedehøst i Dag? Jeg vil bede til HErren / oc hand skal gifve Torden oc Regn: Så vider oc ser Y ade det eders Onde (er) stoort / som j hafve giort for HErrens Øyne / det ad j hafve begæret eder en Konge. 18 Da raabte Samuel til HErren / oc HErren gaf Torden oc Regn paa den Dag : derfor fryctede alt Folcket saare HErren oc Samuel.

19 Oc alt Folcket sagde til Samuel: Bed for dine Tienere til HErren djn Gud / ad vi icke døe: Thi vi lagde det Onde til alle vore Synder / ad vi begærede os en Konge. 20 Da sagde Samuel til Folcket : Frycter icke / j giorde sandeligen alt det onde / dog viger icke bag fra HErren / men tiener HErren i eders gandske Hierste. 21. Viger icke af / Thi j skulle (følge) efter forgængelige Ting / som skulle icke gafne / oc ey heller kunde hielpe / thi de ere forføngeligehd. 22 Thi HErren skal icke forlade sit Folck / for sit stoore Nafns skyld : efterdi HErren hafver villie til / ad giøre eder til sit Folck. 23 Hvad oc mig belanger / det skal være langt fra mig / ad synde imod HErren / ad jeg skulle lade af ad bede for eder : Men ejg vil lære eder den gode oc rette Vey. 24 Frycter ickun HErren / oc tiener hannem i sandhed i eders gandske Hierte : Thi seer / hvor stoore Ting hand giør med eder. 25 Men giøre J jo ilde / da skulle både j oc eders konge omkomme.

XIII. Capitel.
Saul blev et Aar gammel i sit kongelige Regimente / ja hand regerede som en konge / to aar ofver Jsrael: 2 Oc Saul udvalde sig tre tusinde af Jsrael / oc de to tusinde vare med Saul i Michmas / oc på BethEl Bieza : Oc tusinde vare med johathan i Gibea MenJamin : Oc det anndet Folck lod hand gaa / hver til sin Bolig. 3 Oc Johathan slog Philisternes Befæstning / som var i Gibea / oc Philisterne hørde det : Derfor lod Saul blæse i Basune i alt Landt / oc sige: Lad Ebræerne høre det. 4 Da hørde all Jsrael / ad der sagdis / Saul hafver slagit de Philisters befæstning / oc Jsrael Luctede ocsaa ilde for Philisterne / da blefve alle Folck opreiste efter Saul / i Gilgal. 5 Da forsamelde Philisterne dem tilhobe / ad strjde imdo Jsrael / tredive tusinde Vogne / oc sex tusinde Revsener / og Folck / som Saand der er hos Hassbrædden i mangfoldighed. Oc de drog op oc leyrede dem i Michmas / Østen for BethAuen.
6 Der Jsraels mænd saae ad de vare i Nød (Thi Folcket var bange) skiulte Folcket sig i Hulerne oc i Tornbuskene / oc i Klipperne / oc i Taarnene oc i Brøndene. 7 Oc Ebræerne ginge ofver Jordanen / i Gath oc i Gileads Land : Der Saul var endnu self i Gilgal / så kom alt Folcket befvende efter hannem. 8 Oc hand tøfvede i siu Dage / til den Tjd som var bestemt af Samuel : Der Samuel kom icke til Gilgal / adspriddis Folcket fra hannem. 9 Da sagde Saul : Bærer mig hjd Brædoffer oc Tackoffer : Oc hand ofrede Brændofferet . 10 Oc det skeede / der hand hafde fuldkommit ad offre Brændofferet : See / da kom Samuel : Oc Saul gick ud mod hannem / ad velsigne hannem. 11 Da sagde Samuel : Hvad hafver du giort? Oc Saul sagde : Jeg så /ad Folcket bortspriddis fra mig / oc du komst icke til den bestemte tjd / oc Philisterne var forfsamlede uti Michmas. 12 Da sagde jeg: Nu komme Philisterne hjd ned til mig i Gilgal / oc jeg hafver icke tilbedit HErrens Anict : da dristede jeg mig til / oc ofrede Brændoffer. 13 Da sagde Samuel til Saul : Du est blefven en Daare / du hafver icke holdit HErren djn Guds Bud / som hand bød dig / Thi hand hafde stadfæst dit Rige ofver Jsrael ævindelig. 14. Men nu skal icke dit Rige blifve bestandigt: HErren hafver opsøgt sig en Mand efter sit Hierte / den hafver HErren budit ad være en Fyrste ofver hans Folck / fordi du hafver icke holdit det som HErren hafver befalit dig. 
15 Oc Samuel giorde sig rede / oc gick op fra Gilgal til Gibea BenJamin: Så talde Saul det Folck som fandtes hos hannem / ved sex hundrede Mænd. 16 Oc Saul / oc Jonathan hans søn / oc det Folck som fandtes hos dem / blefve i Geba BenJamin / Men Philisterne hafde leyret dem i Michmas. 17 Oc der uddrog en Fordærfvere af Philisternes Leyr / med tre hoobe / en hoob vende sig til den Vey Ophra / til det Land Sual. 18 Oc én hoobvende sig paa den Vey BethHoron : Oc én hoob vende sig paa den Skælvey som løber til Zeboims dal til Ørcken.
19 Oc der blev ingen Smed fundet i alt Jsraels Land : Thi Philsterne tænckte / Ad Ebræerne skulle icke / må skee / giøre Sverd eller Spiud. 20 Derfor motte all Jsrael fare ned til Philisterne / ad hver kunne skærpe sit Plovjern / oc sin Hacke / oc sin Øxe / oc sin Spade. 21 Oc der var Fjl for Spader / oc for Hacker / oc for Trefocker / oc for Øxer / oc ad stryge en Gad. 22 Oc det skeede paa Stridens dag / ad der blev icke funden Sverd eller Spiud i nogens af Folckets Haand / som vare med Saul oc med Jonathan / men der belf funden (Alleeniste) for Saul / oc Jonathan hans søn. 23 Oc Philisternes Hær drog ud / fræm for Michmas.

XIV. Capitel.
OC det hende sig paa en Dag / at Jonathan Sauls søn sagde til sin Svend / som baar hans Vaaben: Kom oc vi ville gaae ofver til Philisternes Hær / som er hisset ofver / oc hand gaf sin Fader det icke tilkiende. 2 Men Saul blef hos enden i Gibea / under et Granate Træ / som var i Migron / oc det Folck / som var hos hannem / var ved sex hundrede Mænd. 3 Oc Ahia Achitobs søn / Jcaboos Broder / Phinehers søn / Cris søns / (var) HErrens Præst i Silo / som baar Ljfkiortelen : Oc Folcket vidste ikke / ad Jonathan var hengangen. 4 Oc der imedlom / som de skulle gå ofver / hvor Jonathan søgte ad komme ofver / mod Philisternes Leyr / var en spiz Klippe / paa denne side gangen / oc den eenis nafn var Bozes / oc den andens nafn Sene. 5 Den eene spiz stood Norden imod Michmas / oc den anden Synden imod Geba. 6 Oc Jonathan sagde til sin Svend / som har hans Vaaben : Kom / oc vi ville gaae hen ofver til disse deres Leyr som hafve Forhuud / kan skee / HErrn udretter noget ved os / Thi det er HErren icke svaart /ad hielpe ved mange eller ved faa. 7 Hans Vaabendragere svarede hannem : Giør alt dette som er i dit Hierte / Far hen / see / jeg er med dig / efter dit Hierte. 8 Oc Jonatha sagde: See / vi gaae ofver til Mændene / oc ville lade os see for dem / dersom de da sige så til os: 9 Staar stille / indtil vi komme tl eder / saa ville vi staae paa vor sted / oc icke gaae op til dem. 10 Men om de sige så / Kommer op til os / saa ville vi stige op / thi HErren hafver gifvit dem i vor Haand / oc det (skal være) os Tegnet. 11 Der de blefve baade aabenbarede for Philisternes Leyr / da sagde Philister : See / Hebræerne ere udgangne af Huulerne / som de skiulte dem udi. 12 Oc de Mænd i Leyren svarede Jonatha oc hans Vaabendragere / oc sagde: Kommer op til os / saa ville vi lære jer det : Da sagde Jonathan til sin Vaabendrager: Stjg efter mig / thi HErren hafver gifvit dem i Jsraels haand. 13 Oc Jonathan stjgede op med sine Hænder oc med sine Fødder / oc hans Vaabendrager efter hannem: Da fulde de ned for Jonatha / oc hans Vaabendrager / som slog ihiel efter hannem. 14 Saa ad det første Slag / som Jonathan oc hans Vaabendrager giorde / vare ved tive Mænd / noget nær paa en half Aggers rum / som et par Ørne kunde pløye. 15 Oc der kom en Rædsel i Leyren på Marcken / oc iblant alt Folcket : saa den standendes Haab oc Fordærfvelsen / blefvede forfærde: ja Landet befvede / Thi det var en forfærdelse af Gud.
16 Der nu Sauls Væctere i Gibea BenJamin saae / ad Hooben splittis ad oc foor bort /ad de støtte hver andre. 17 Da sagde Saul til Folcket / som var hos hannem: Tæller oc seer til / hvo der er bortgangen fra os : Oc de tælde / oc see / da (var) Jonathan oc hans Vaabendrager icke (der.) 18 Da sagde Saul til Ahia / Hent Guds Arck hjd / (thi ad Guds Arck var (der) paa den Dag hos Jsraels børn.) 19 Oc det skeede / der Saul endnu talde med Præsten / ad den bulder i Philisternes Leyr voxte til / oc blev stoor : Da sagde Saul til Præsten : Tag din Haand af. 20 Oc Saul blef reist / oc alt det Folck som var hos hannem / oc de komme til Strjden / oc see / den eenes Sverd var imod den andens / (oc der var) et saare stoort bulder. 21 Oc de Ebræer som hafde været med Philisterne tilforn / som vare opdragne med dem i Leyren trint omkring /de grafve ocsaa dem til Jesrael / som vare med Saul oc Jonathan. 22 Oc alle Jsraels mænd som hafde skiult dem på Ephraims Bierg / der de hørde / ad Philisterne flydde Ynengde oc de fast efter dem i Strjden. 23 Saa hialp HErren Jsrael paa den Dag: oc Strjden varede indtil BethAuen.
24 Oc Jsraels Mænd belfve trætte paa den Dag / thi Saul besoor Folcket / oc sagde : Forbandet være hver Mand / som æder noget inden Aften / ad jeg kand hefne mig paa mine Fiender : derfor aad det gandske Folck intet. 25 Oc det gandske Land kom i Skoven : Oc der var Honning paa Marcken. 26 Oc der Folcket kom hen ind i Skoven / see / da flod Honninget / oc ingen baar sin Haand til sin Mund / Thi Folcket fryctede for den Eed. 27 Men Jonathan hafde icke hørt (det) der hans fader befoor Folcket / oc racte enden af sin Kiep ud / som hand hafde i sin Haand / oc dypte den i en Hungnig kage / oc vendte sin Haand til sin Mund / oc hans Øyne faar. 28 Da svarede én af Folcket / oc sagde: Djn Fader besoor jo Folcket / oc sagde: Forbandet være hver Mand som æder noget i Dag / derfor vansmecter Folcket. 29 Da sagde Jonathan: Mjn Fader hafver forstyrrit Landet / ser nu / ad mine Øyne ere blefne klare / fordi ad jeg smagede lidet af dette Honning. 30 Ja Gud gifve det / ad Folcket hafde jo ædt i Dag af deres Fienders Bytte / som de fandt / Thi nu kunde Slaget icke blifve større imod Philisterne.
31 Oc de sloge Philisterne på den Dag fra Michmas indtil Ajalon : oc Folcket blev meget vansmectet. 32 Oc Folcket ridde Byttet til / oc de toge Faar oc Øcne / oc Kalfve / oc slactede paa Jorden / oc Folcket aad med bloodet. 33 Da forkyndede de Saul det / oc sagde : See / Folcket synder for HErren / ad de æde med Bloodet : Oc hand sagde / J hafve ilde giort : Velster nu en stoor Steen til mig. 34 Oc Saul sagde (ydermeere/) Adspreder eder iblant Folcket / oc siger dem / fører hver sin Oxe / oc hver sit Lam til mig / oc slacter dem her / oc æder / oc synder icke imod HErren / ad æde med Bloodet: Da førde alt Folcket hver sin Oxe med sin Haand dertil om Natten / oc de slactede (dem) der. 35 Da bygde Saul HErren et Altere : det (var det) første Altere hand begyndte ad bygge HErren.
36 Oc Saul sagde : Lader os drage end efter Philsterne i Nat / oc røfve dem / indtil det blifver lius Dag / ad vi lade ingen af dem blifve igien : Oc de sagde ; Giør alt det som dig got siunis: Men Præsten sagde : Lader os olde os hjd til Gud. 37 Oc Saul spurde Gud / Skal jeg drage ned efter Philisterne? Vilt du gifve dem i Jsraels Haand? Men hand svarede hannem icke paa den Dag. 38 Da sagde Saul: Lader hjd træde alle hoobene af Folcket / oc kiender oc seer / paa hvilcken denne synd er i Dag. 39 Thi saa sandelig som HErren lefver / der frelser Jsrael / der som den end var på Jonathan mjn søn / da skal hand vsselig døø: Oc ingen svarede hannem af alt Folcket. 40 Oc hand sagde til all Jsrael : J skulle være paa én side / men jeg oc Jonathan / mjn søn / ville være paaa én side : Oc Folcket sagde til Saul : Giør hvad dig godt siunis. 41 Oc Saul sagde til HErren Jsraels Gud : Skick ræt : men Folcket gick (frj) ud. 42 Da sagde Saul : Kaster imedlem mig oc Jonathan mjn søn / Da blef der ramt Jonathan. 43 Oc Saul sagde til Jonathan: Sjg mig / hvad hafver du giort? Oc Jonathan fortælde hannem det / oc sagde: Jeg smagde jo med det yderste af den Kiep som er i mjn Haand / et lidet Honning / see / skal jeg døø? 44 Da sagde Saul: Gud giøre mig så oc end så / Du maat visselig døø Jonathan. 45 Men Folcket sagde til Saul : Skulle Jonathan døø / som hafver giort denne stoore salighed i Jsrael? Det være langt fra / Saa sandelig som HErrren lefver / skal der icke falde (eet) af hans Hofvethaar på Jorden / Thi hand hafver giort det i Dag ved Guds hielp : Saa frjde Folcket Jonathan ad hand blef icke død. 46 Da drog Saul op fra Philisterne / oc Philisterne droge til deres sted.
47 Oc Saul tog Riget ofver Jsrael / oc stridde imod alle sin Fiender trint omkring / imod Moabiterne / oc imod Ammons Børn / oc imod Edomiterne / oc imod Kongerne af Zoba / oc imod Philisterne / oc hvort hand vendte sig hen / da øfvede hand Straf. 48 Oc hand samlede en Hær / oc sloo Amalekiterne / oc frelste Jsrael af deres Haand som dem røfvede. 49 Oc Sauls sønner vare / Jonathan oc Jsui / oc Malchisua / oc hans to Døttres Nafne vare / den Førsteføddes nafn Merob / oc den yngsted nafn Michal. 50 Oc Saul Hustruis nafn var Ahinoam / Ahimaas Daatter / oc hans Strjdshøfvezmands nafn var Abner / Ners søn / Sauls Fader Broders. 51 Oc Kis var Sauls Fader / oc Ner / Abners Fader / (var) Abiels søn. 52 Oc Strjden var stoor imod Philisterne / alle Sauls Dage : Oc (hvor) Saul såå noen sterck Mand / eller nogen Strjdsmand / da tog hand hannem til sig.

XV. Capitel.
OC Sammuel sagde til Saul: Hærreen sendte mig / ad salve dig til Konge ofver hans Folck / ofver Jsrael / saa hør nu HErrens Ords Røst. 2 Saa sagde den HErre Zebaoth: Jeg hafver overveyit det som Amalel giorde Jsrael / hvorledis hand satte sig imod hannem paa Veyen / der hand drog op af Ægypten. 3 Drag nu / oc du skalt slå Amalek / oc j skulle fordærfve alt det hand hafver / Oc du skalt icke spare hannem: Men slaa ihiel / baade Mand og Qvinde / baade Børn oc djendes Børn / baade Øxne oc Lamme / baade Cameler og Asne. 4 Oc Saul samlede Folcket / oc talde dem i Telaim / to hundrede tusinde Foodgangere : oc tj tusinde Mænd af Juda. 5 Der nu Saul kom til Amalets Stad / giorde hand et Baghold hos Bæcken. 6 Oc Saul sagde til Keniten: Gack hen / vjg / drag ned til Amalek / ad jeg skal icke / maa skee / legge dig øde med hannem / Thi du iorde Miskundhed mod alle alle Jsraels Børn / der de droge op af Ægypten : Saa drog Keniten fra Amalek.
7 Das log Saul Amalekiterne fra Hevila / indtil mand kommer til Sur / som ligger ofven for Ægypten: 8 Oc hand fangede Agag / de Amalekiters Konge / lefvendis / oc ødelagde alt Folcket med skarpe Sverd. 9 Men Saul oc Folcket sparde Agag / oc hvad got var / af Faar oc Øxne / oc det skeede / oc af Lammene / oc af alt det som got var / oc de vilde icke fordærfve det / Men all den ting som var foractelig oc uduelig / den fordærfvede de.

10 Da skeede HErrens Ord til Samuel / sigendis: 11 Mig angrer / ad jeg giorde Saul til Konge / Thi hand hafver vendt sig bag mig / oc icke fuldkommit mine Ord : oc Samuel blef vred / oc hand raabte dog til HErren den gandske Nat. Siden stood Samuel tjdligen op / ad møde Saul om Morgenen: Oc det blev Samuel tilkiende gifvit / ad mand sagde : Saul er kommen til Charmel / Oc see / hand hafver der opreist et Seyervindings Tegn / oc er dragen omkring oc faret ofver / oc kommen ned til Gilgal. 13 Oc Samuel kom til Saul / oc Saul sagde til hannem : Velsignet (være) du for HErren / Jeg hafver fuldkommit HErrens Ord. 14 Men Samuel svarede : Hvad er denne for en brægen af Faar i mine Ørne / oc bøgen af Øxne / som jeg hører? 15 Da sagde Saul : De hafve ført dem fra de Amalekiter / thi Folcket sparde det beste Far og Øxne / for HErrens djn Guds Offers skyld / oc det andet hafve vi ødelagt. 16 Da sagde Samuel til Saul : Holt stille / saa vil jeg tilkiende gifve dig hvad HErren hafver talet til mig i Nat. Oc hand sagde til hannem / Sjg til. 17 Oc Samuel sagde : er det icke saa / der du varst liden i dine Øyne / (da blefft) du Jsrael Stammers Hofvet / oc H E R R E N salvede dig til en Konge ofver Jsrael. 18 Oc HErren sende dig paa Veyen / oc sagde : Drag hen / oc forband de Syndere / de amalekiter / c strjd imod dem / indtil du faar ødelagt dem. 19 Oc hvorfor lydde du icke HErrens Røst? Men du vendte dig til Rof / oc giorde ilde for HErrens Øyne. 20 Da sagde Sauel til Samuel : Jeg lydde dog HErrens Røst / oc drog den Vey hvort hen HErren sendte mig / oc førte Agag / de Amalekiters Konge / hjd / oc fordærfvede Amalekiterne. 21 Dog Folcket tog af Rofvet / Faar de Øcne / de ypperste af det forbandede / til ad offre HErren djn Gud i Gilgal. 22 Men Samuel sagde : Meent du ad HErren hafver lyst til Offer oc Brændoffer / som til ad adlyde HErrens Røst? See / ad adlyde / er bedre end Offer / oc ad gifve act paa / er bedre end fedmen af Vædre. 23 Thi ulydelse er en Troldoms synd / oc ad ofvertræde / er afgudserj oc Afguders tieniste / Efterdi du hafver bortkast HErrens befaling / da hafver hand oc bortkast dig / ad du skalt icke være Konge.
24 Da sagde Saul til Samuel : Jeg syndede / ad jeg hafver ofvertraad HErrens Befaling oc dine Ord / Thi jeg fryctede for Folcket / oc lydde paa deres Røst. 25 Oc Kiere / bortrag nu mjn synd / oc vend dig om med mig / oc jeg vil tilbede for HErren. 26 Da sagde Samuel til Saul : Jeg vil icke vende om med dig / thi du hafver bortkast HErrens Ord / oc HErren hafver bortkast dig / ad du skalt icke være Konge ofver Jsrael. 27 Der nu Samuel vendte sig om ad gaa / greb hand om hans Kiortelfljg / oc den blev refven. 28 Da sagde Samuel til hannem : HErren ref i Dag Jsraels Kongerige fra dig / oc gav djn Næste det / som er bedre end du. 29 Oc Jsraels Seyr skal icke liuge / oc det skal icke angre hannem / Thi hand er icke et Menneiske / ad hannem kand noget fortryde. 30 Oc hand sagde : Jeg hafver syndit / Men kiere ær mig dog nu for mit Folckis Ældste / oc for Jsrael / oc vend om med mig / ad jeg kand tilbede for HErren djn Gud. 31 Saa vendte Samuel sig om efter Sauel / oc Sauel tilbad for HErren.
32 Da sagde Samuel : Henter til mig Agag / de Amelikiters Konge : Oc Agag gick til hannem med Staaz / oc Agag sagde : Visseligen er Dødsens beeskhed bortviget. 33 Men Samuel sagde: Lige som dit Sverd hafver berøfvit Qvinder (deres Børn/) saa skal oc djn Moder berøfvis (hendis Børn fra) blant Qvinderne : oc Samuel lod sønderhugge Agag for HErrens Ansict i Gilgal. 34 Siden gick Samuel til Ramah / oc Saul drog op til sit Huus i Gibea Saul. 35 Oc Samuel saa icke Saul meere / indtil sin Døds dag / Thi Samuel sørgede for Saul / oc det fortrød HErren / ad han hafde giort Saul til Konge ofver Jsrael.

XVI. Capitel.
OC HErren sagde til Samuel: Hvor længe vilt du sørge for Saul / hvilcken jeg hafver bortkast / ad hand skal icke være Konge ofver Jsrael? Fyld dit Horn med Olie / oc gack hen / Jeg vil sende dig til Jsak / den Bethleheimiter / Thi jeg hafver udseeit mig en Konge iblant hans Sønner. 2 Men Samuel sagde: Hvorlunde skal jeg gaa hen? Saul skulde dog spørge det / oc slaa mig ihiel: Da sagde HErren : Tag en QvieKalf af Fæet m ed dig / oc sjg : Jeg er kommen ad offre til HErren. 3 Oc du skalt biude Jasi till Offeret / oc jeg vil lade dig vide hvad du skalt giøre / oc du skalt salve mig den som jeg siger dig.
4 Oc Samuel giorde det HErren sagde hannem / oc kom til Bethlehem: Da komme de Ældste i Staden forfærdet imod hannem / oc sagde : Er det Fred ad du kommer? 5 Oc hand sagde / Fred / Jeg er kommen ad offre til HErren / Helliger eder / oc kommer med mig til Offer : Oc hand helligede Jsai oc hans Sønner / oc bad dem til Offer. 6 Oc det skeede / der de komme / da saa hand Eliab / oc tænckte / Vist er hand den Salvede for HErren. 7 Oc HErren sade til Samuel: See icke til hans Skickelse / oc icke heller til hans Persoons høyhed / thi jeg hafver forskut h annem : Thi icke det som et Menneiske kand see / Thi Menniskene kunde see for Øyne / Men HErren seer til Hiertet. 8 Da kalded Jasi ad Abinadab / oc lod hannem gaa fræm for Samuel / dog hand sade : Denne hafver HErren icke heller udvaldt. 9 Der efter lod Jsai Samma gaa fræm : Oc hand sagde: HErren hafver icke heller udvaldt ibalnt disse. 11 Fræmdeelis sade Samuel til Jsai : Ere Drengene her alle? Oc hand sade : Den mindste er endnu igien / oc see / hand vocter Faarene. Da sade Samuel til Jsai : Send hen oc hent hannem / Thi vi sætte os icke omkring / før hand kommer hjd. 12 Da sendte hand hen / oc lod hente hannem / oc hand var bruunactig / med deylige Øyne / oc vel skicket : Da sagde HErren: Stat op / salve hannem / thi hand er den.
13 Saa tog Samuel sit Oliehorn / oc salvede hannem midt iblant hans Brødre / oc HErrens Aand blev kraftig ofver David fra den dag oc fræmdeelis: Der efter giorde Samuel sig rede / oc gick til Ramah. 14 Oc HErrens Aand vigede fra Saul / oc en ond Aand fra HErren / giorde hannem saare urolig.
15 Da sagde Sauls Tienere til hannem : Se nu / en ond Guds Aand giør dig urolig. 16 Vor HErre sige nu /ad dine Tienere som staae for dig / opsøge en Mand / som kand vel leege paa Harpe / oc det skal skee / naar den onde Guds Aand kommer ofver dig / ad hand da leeger med sin haand / ad det kand blifve got med dig. 17 Da sagde Saul til sine Tienere : Kiere / seer mig om en Mand / som kand vel leege / oc leeder (hannem) til mig. 18 Da svarede én af Drengene / oc sagde : See / jeg saa én (som er) Jsai Bethlehemiters søn / som kand vel leege / oc hand er en statelig Heldt / oc en Strjdsmand / oc forstandig i Ord / oc deylig / oc HErren er med hannem. 19 Da sendte Saul Bud til Jsai / oc lod ham sige : Send til mig David / djn søn / som er hos Faarene. 20 Da tog Jsai en Asen / med Brød / oc en Flaske Vjn / oc et Kjd / oc sendte det / ved David sin Søn / til Saul. 21 Saa kom David til Saul / oc stood for hannem : oc hand elskte hannem meget / oc hand blef hans Vaabendrager. 22 Derefter sendte Saul til Jsai / oc lod sige: Lad David blifve hos mig / thi hand hafver fundit naade for mine Øjne. 23 Oc det skeede / naar Guds Aand var ofver Saul / da tog David Harpen / oc leegte med sin Haand / ad Saul blef vederqveget / oc det blev got med hannem / oc  den onde Aand vigede fra hannem.

XVII. Capitel.
OC Philisterne hafde samlit deres Hær til strjd / oc komme til sammen i Socho / som er i Juda / oc de leyrede dem imedlem Socho oc Aseka / hos enden af Damin. 2 Oc Saul oc Jarels Mænd komme tilhobe / oc leyrede dem i Egens Dal / oc beskickede dem til Strjd imod Philisterne. 3 Oc Philisterne stoode på Bierget / paa hjn sjde / oc Jsraeliterne stoode på Bierget paa denne sjde / oc Dalen (var) imedlem dem. 4 Da udgick der en kiempe af Philisternes Leyr / hans hafn var Goliat af Gath / hand var sex Alne oc en Haandsbred høy : 5 Oc (der var) en Kaabberhielpm paa hans Hofvet / oc hand var ført i en Skildkyrez / oc hans Kyrizes Vect var fem tusinde Seckel Kaabber: 6 Oc hafde en Beenharnisk af Kaabber paa hans Beene / oc (der hengde) en Kaabberskiold imedlem hans Skuldre: 7 Oc hans Spiudsstage var som en Væfverstang / oc Bladet aaa hans Spiud var sex hundrede seckel Jern / oc hans Skiolddrager gick for hannen. 8 Oc hand stood oc raabte imdo Jsraels KrjgsOrdene / oc sade til dem: Hvorfor droge j ud ad ryste eder til strjd? Er jeg icke en Philister / oc j Sauls Tienere? Udvæler eder en Mand / ad hand kommer ned til mig. 9 Kand han strjde imod mig / oc slaa mig / saa ville vi være eders Tjenere; oc om jeg kand faa Mact ofver hannem / oc slaa hannem / da skulle j være vore Tienere / oc tiene os. 10 Fræmdelis sade den Philister : Jeg hafver forhaanit Jsraels Slact Orden i Dag / (sigendis) Gifver mig en Mand / ad vi kunde strjde til hobe. 11 Der Saul oc all Jsrael hørde disse den Philisteers Ord /( da belfve de forfærde / oc fryctede saare.

12 Oc David var en Mands søn / den Ephratiterss af Bethelehem i Juda / hvis nafn var Jsai / oc hand hafde otte sønner : oc Manden var i Sauls tjd en gammel Mand / som var (kommen til Alder) iblant Mændene. 13 Oc de tre største Jsai sønner var uddragne / de skulde Saul efter i strjden : Oc hans tre sønners nafne / som vare dragne til strjden / var / Eliab den Forstefødde / oc hans anden (søn) Abinadab / oc den tredje Samma : 14 Men David var den yngste. Oc de tre Ældste vare dragne efter Saul. 15 Oc David gick (hen) oc kom tilbage fra Saul / ad vocte sin Faders Faar i Bethlehem. 16 Oc den Philister gick fræm om Morgenen oc om Aftenen / oc bød sig til i fyrretive Dage. 17 Oc Jsai sagde til David sin søn: Tag nu til dine Brødre denne Epha svedne Ax / oc disse tj Brød / oc løb til Hæren til dine Brødre : 18 Men disse tj ferske Oste skalt du bære Høfvezmanden ofver tusinde / oc du skalt besøge dine Brødre / om det gaar dem vel / oc tag et Tegn fra dem. 19 Oc Saul oc de / oc alle Jsraels Mænd / vare i Egens Dal / som stridde imod Philisterne. 20 Da stood David tjlig op om Morgenen / oc befool Hyrden Faarene / oc baar (det) oc gick bort  som Jsai hafde befalet hannem: Oc hand kom til Vognborgen / der Hæren var uddragen i SlactOrdenen / oc hafde raaabt ud til strjd. 21 Oc Jsrael hafde rystet sig / oc Philisterne / Slactorden mod Slactorden. 22 Da forlod David det Tøy som hand baar / hos hannem som bevarede Tøyet / oc løb hen til Slactordenen / oc kom djd oc hilsede sine Brødre. 23 Oc som hand talede med den / se / da opkom en Kiempe / hvis nafn var Goliath / den Philister af Gath / af Philisternes Hær / oc talde paa samme vjs / som tilforn / oc david hørde det. 24 Men hver Mand af Jsrael / naar de saae Manden / da flydde de for hannem   / oc fryctede saare. 24 Oc hver Mand af Jsrael sagde : hafve j set denne Mand som kommer her op? Thi hand opkommer ad forhaane Jsrael: oc det skal ske / den Mand som slaar hannem / den vil Kongen giøre saare meget rjg / oc gifve hannem sin Daatter / oc vil giøre hans Faders Huus frj i Jsrael. 26 Da sagde David til Mændene / som stoode hos hannem / sigendis : Hvad skal mand giøre den Mand som slaar denne Philister / oc borttager forhaanelsen fra Jsrael? Thi hvo er denne Philister med Forhud / ad hand forhaanede den levendeis Guds Slact-Orden? 27 Da sagde Folcket til hannem / efter samme vjs sigendes : Saa skal det ske den Mand som slaar hannem. 28 Der hans ældste Broder Eliab hørde / ad hand talde med Mændene / blev Eliab saare vred paa David / oc sagde : Hvorfor komst du hjd ned? Oc hvem hafver du ofverantvordet de faa Faar i Ørcken? Jeg kiender djn Hofmod / oc dit Hiertis ondskab / Thi du est nedkommen ad see strjden. 29 Da sagde David: Hvad hafver jeg nu giort? Hafver jeg icke ad bestille : 30 Oc hand vende sig fra hannem / til en anden / oc sagde ligesom hand før sagde: Da svarede Folcket hannem / som tilforn.
31 Oc de Ord blefve hørde / som David sagde / oc de gafve dem tilkiende for Sauel / oc hand lod h ente hannem. 32 Oc David sagde til Saul : Jengen Menniskis Hierte falde i Mistrøst for hans skyld : Djn Tienere skal gaa hen / oc strjde med denne Philister. 33 Oc Saul sagde til David : Du kand icke gaa hen imod denne Philister / ad strjde imod hannem / Thi du est en Dreng / men hand er en Strjdsmand af sin ungdom. 34 Da sagde David til Saul : Djn Tjenere var sin Faders Hyrde hos Faarene / oc der kom en Løve oc en Biørn / oc tog et Lam bort af Hiorden. 35 Oc jeg gick efter den / oc sloo den / oc ref det af dens Mund  oc der den reiste sig op imod mig / da greb jeg den i dens Skæg / oc sloo den / oc myrde den. 36 Baade Løven oc Biørnen hafver djn Tienere slaget / oc denne Philister / med Forhuud / skal vorde som én af den / Thi hvad hafver forhaanit den lefvendis Guds SlactOrden. 37 Fræmdeelis sagde David : HErren som frjde mig fra Løven oc fra Biørnen / hand skal frj mig fra denne Philister. Da sagde Saul til David : Gack / opc HErren være med dig.
38 Oc Saul førde David i sine Klæder / oc sagge en Kaabber-Hielm paa hans Hofvet / oc fick hannem en Kyriz paa. 39 Oc David bant hans sverd ofver sine Klæder / oc begynte ad gaa / thi hand hafde icke forsøgt det. Da sagde David til Saul : Jeg kand icke gaa i dem / thi jeg er ice vaant der ved / oc David lagde dem af sig. 40 Oc hand tog sin Straf i sin Haand  / oc udvalde sig fem Steene af Becken / oc stack dem i Hyde posen som hand hafde / sin Slynge i sin Haand / oc gick fræm til Philisteren.
41 Oc Philisteren gick flux / oc kom nær til David / oc hans Skiolddrager for hannem. 42 Der nu Philisteren blev va / oc saa David / da foractede hand hanne / thi hand var en Dreng / oc bruunactig oc deylig. 43 Oc Philisteren sagde til David: Er jeg en Hund / ad du kommer til mig med Staf? Oc Philisteren bandede David ved sine Guder: 44 Oc Philisteren sagde til David : Kom hjd til mig / oc jeg vil gifve Figlene under Himmelen oc Diuerne paa Marcken dit Kiød. 45 Men David sagde til Philisteren : Du kommer til mig med Sverd oc med Siud oc med Skiold / men jeg kommer til dig i herrenss Zeaboths nafn / som er Jsraels Slact Ordens Gud / hvilcken du hafver forhaanet. 46 J Denne Dag skal HErren ofvergifve dig i mjn Haand / oc jeg skal slaa dig / tage dit Hofved af dig / oc jeg skal gifve Philisternes Hærs Krop / i denne Dag / Fuglene under Himmelen / oc Diurene paa Jorden / ad alle Land skulle vide / ad der er Gud i Jsrael : 47 Oc all denne Meenighed skal vide / ad HErren icke frelser ved Sverd eller ved Spiud / Thi Strjden er HErrens / oc hand skal give eder i vor Haand. 48 Oc det skeede / der Philisteren stood op oc gick / o kom nær imod David / da skynede David sig / oc løb mod Slactorordenen imod Philiterne. 49 Oc David stack sin Haand i Posen / oc tog en Steen der af / oc sloo med Slingen / oc slog Philisteren i hans Pande / oc hand falt paa sit ansict til Jorden. 50 Oc David blef stercker end Philisteren / med Slingen oc med Steenen / oc sloo Philisteren / oc ihielslog hannem / dog David hafde icke Sverd i sin Haand / 51 Oc David løb oc stood på Philisteren / oc tog hans Sverd / oc drog det af sin Balg / oc slog hannem ihiel / oc afhug hans Hofved der med Der Philisterne saa ad deres Stærcke var død / da flyddede.
52 Da giorde Jsraels oc Juda Mænd sig rede / oc raabte oc forfulde Philisterne som blefve saarede / oc skulde paa Veyen Til begge Porte / oc indtil Gath oc indtil Ekron. 53 Der efter vandte Jsraels Børn om af den fyrighed efter Philisters Hofvet / oc baar det til Jerusalem / oc lagde hans Vaaben i sit Pauluun.
55 Der Saul saa David gaa ud imod Philisteren / Sagde han til Abner / sin Strjdshøfvizmand : Hves søn er den Dreng / Abner? Oc Abner sagde : Saa sandeligen som djn Siel lefver  / Konge / jeg veed det icke. 56 Oc Kongen sagde: Spør du ad / hves søn den unge Karl er. 57 Oc der David kom igien / der hand hafde slaget Philisteren / da tog Abner hannem / oc lidde hannem ind for Saul / oc hand hafde Philisternes Hofvet i sn haand. 18 Oc Saul sagde til hannem: Hvis søn est du / Dreng? Oc David sagde: Jeg er Jsai Bethlehemeters / dj Tieneris / søn.

XVIII. Capitel.
OC det skeede / der hand hafde udtalit til Saul / da blev Jonathans Siel forbunden til Davids Siel / oc Jonathan elskte hannem som sin Siel. 2 Oc Saul tog hannem paa den dag / oc lod hannem icke komme igen til sin Faders Huus. 3 Oc Jonathan oc David giorde et Forbund / saa hand elskte hannem / som sin Siel. 4 Oc Jonathan tog sin Kiorten af sig / som hand hafde ofver sig / oc de gaf David den  / oc sine Klæder / oc end sit Sverd / oc end sin Bue / oc end sit Belte. 5 Oc David drog ud / hvor som Saul hannem sendte / hand holt sig vjseligen / oc Saul sætte hannem ofver Strjdsmændene9 / ooc hand var behagelig for alt Folcket / ocsaa for Sauls Tienere.
6 Oc det hende sig der de komme / som David kom tilbage igien af den Philisternes Slag / ad Qvinderne af alle Jsraels Stæder vare udgangne med Sang oc Danz mod Kong Saul / med Trommer / oc med Fryd oc med Ejer. 7 Oc Qvinderne siunge mod hver andre / leegte oc sagde Saul hafver slagit paa sine tusinde / oc David paa sine tj tusinde. 8 Da blef Saul gandske vred / oc det Ord behagede hannem ilde / oc ydermeere vil Kongeriget end blifve hans. 9 Oc Saul saa vredelig på David / fra den Dag / oc der efter.
10 Oc det skeede anden Dag blev atter den onde Guds Aand sterck ofver Saul / oc hand propheterede i huset / o David leegte paa Harpen med sin Haand / som hand dagligen (pleyede:) Oc Saul hafde et spiud i haanden: 11 Oc Saul udskød Spiudet / oc tænckte: Jeg vil stinge David / (ad Spiudet skal gaa) i Veggen / Men David vende sig to gange fra hannem.
12 Oc Saul fryctede for David / Thi HErren var med hannem / oc var viget fra Saul. 13 Da skickede Saul hannem fra sig / oc giorde hannem til en Fyrste ofver tusinde / oc hand drog ud oc ind for Folcket. 14 Oc David holt sig vjsligen i alle hans Bestillinger / oc HErren var med hannem. 15 Der Saul nu saa / ad hans holt sig saare vjsligen / da fryctede hand for hannem 16 Men all Jsrael oc Juda hafde David kier / thi hand drog ud oc ind for dem.
17 Oc Saul sagde til David: See / mjn ældste Datter Berob / hende vil jeg gifve diig til Hustru / vær ickun Mandelig for mig / oc strjd HErrens Strjd : Thi Saul tænckte / Mjn Haand skal icke være paa hannem / men Philisternes Haand skal være på hannem 18 David sagde til Saul : Hvo er jeg? Oc hvad er mit Ljf / (ja) mjn Faders Slect i Jsrael / ad jeg skulde blifve Kongens Svoger? 19 Oc det skeede / der Tjeden kom / ad Merob Sauls Datter skulde gifvis David / blef hun gifven Adriel Meholathiter til Hustru.
20 Oc Michol Sauls Datter hafde David kier: hvilcket de gafve Saul tilkiende / oc det siunis got for hannem / 21 Oc Saul sagde : Jeg vil gifve hannem hende / ad hun skal vorde hannem til en snare / oc Philisternes Haand skal være ofver hannem Oc Saul sagde til David: Dus kalt i Dag med den anden (af tvende mine Døtre) blifve mjn svoger. 22 Oc Saul bød sine Tienere / taler hemmeligen med David / oc siger : See / Kongen behager dig vel / oc alle hans Tienere hafve dig kier / Thi blif nu Kongens Svoger. 23 Oc Sauls Tienere sagde samme Ord for Davis Ørne : oc David sagde : Tyckes eder at det er en ring ting ad være Kongens Svoger? Efter som jeg er en fattig oc ringe Mand. 24 Oc Sauls Tienere gafve hannem det tilkiende / oc sagde / saadanne Ord talde David. 25 Da sagde Saul : Siger saa til David: Kongen begærer ingen Morgengafve / uden hundrede Forhuder af Philisterne / ad mand kan hefne sig paa Kongens Fiender: Thi Saul meente / ad hand skulde kaste David i de Phillisters Haand. 26 Da sagde hans Tienere disse ord til David / oc David siuntis ad den sag var god / ad hand skulde blifve Kongens Svoger: Men Tjden va icke endnu ude.
27 Da giorde David sig rede / oc Forrog???? her / hand oc hans Mænd / oc slog iblant Philisterne to hundrede Mænd / oc David fræbar deres Forhuuder / oc de fylte Kongen Tallet ad hand skulde blifve Kongens Svoger: Da gaf Saul hannem Michol sin Datter til Hustru. 28 Oc Saul saa oc merckte / ad HErren var med David: Oc Michol Sauls Daatter hafde hannem kier. 29 Da fryctede Saul ydermeere for David / oc Saul blef Davids Fiende alle Dage. 30 Oc Philisternes Fyrster droge ud / oc det skeede naar de drog ud / handlede David klogligere end alle Sauls Tiener Y oc hans Nanf blev høylig prjset.

XIX. Capitel.
OC Saul talde til Jonathan sin søn / oc til alle sine Tienere / ade de skulde slaa David ihiel : Men Jonathan Sauls søn hafde stoor lyst til David: 2 Oc Jonathan forkyndede David det / oc sagde : Mjn Fader Saul staar efter ad slaa dig ihiel : Saa kiere forsvar dig nu Morgen / oc gack i skiul oc skiule dig. 3 Oc jeg vil ga ud / oc staa hos mjn Fader paa Marcken / der som du (est/) oc jeg vil tale med kjn Fader om dig / oc jeg vil see hvad det er / oc kund giøre dig det.
4 Saa talde da Jonathan got om David / til Saul sin Fader / oc sagde til hannem: Kongen synde icke mod sin Tienere / mod David / thi hand hafver intet syndit imod dig / oc thi hans Gierninger ere dig meget nyttige. 5 Thi hand hafver sæt sit Ljf i sin haand / oc slog den Philister / oc HErren giorde all Jsrael en stoor Salighed : Det hafver du seeit / oc glæddis der af : Oc hvorfor vilt du da synde imod det uskyldige Blood / ad ihielslaa David uforskylt. 6 Da lyde Saul paa Jonathans røst / oc Saul soor : Saa sandeligen som HErrren lefver / hand skal icke dø.
7 Oc Jonathan kaldede ad David / oc Johathan gaf hannm alle disse ord tilkiende / oc Jonathan lidde David til Saul / oc hand var for hannem som tilforn 8 Oc der begyntis atter ad blifve Strjd / oc David drog ud oc stridde imod Philistere / oc sloo paa dem med et stoort Slag /oc de flydde for hannem.
9 Oc HErrens onde Aand var ofver Saul / oc hand sad i sit Huus / oc hafde sit Spiud i sin Haand / oc David lægte med (sin) Haand. 10 Oc Saul søgte efter at stinge David med Spiudet (ad det skulde gaa) i Væggen / men hand  udvigede for Saul /oc hand stack Spiudet i væggen / saa flydde David / oc udkom den Nat. 11 Oc Saul sendte Bud til Davids huus / ad bevare hannem / oc ad slaa hannem ihiel om morgenen  Men Michol / hans Hustru / forkyndede David det / oc sagde : Dersom du icke redder djn Siel i Nat / da blifver du dræbt i Morgenen.
12 Saa lod Michol David ned igiennem Vinduet / oc hand  kom bort oc flydde / oc undkom. 13 Oc Michel tog et Billede oc lade i Sengen / oc lagde et Geddeskin paa Hofvedet der paa / oc teckede det med et Klæde. 14 Da sendte Saul Bu / ad de skulde tage David : Oc hun sagde : Hand er siug. 15 Saa sendte saul Bud hen / ad besee / David / oc sagde : Bærer hannem hjd op til mig i Sengen / ad mand kand slaa ham i hiel. 16 Oc Budene komme / oc see / Billedet laa i Sengen / oc et Geddeskind ved Hofvedet der paa. 17 Da sagde Saul til Michol : Hvi bedrogst du mig saa / oc udlodst mjn Fiende / ad hand undkom? Oc Michol sagde til Saul : Hand sagde til mig / lad mig gaa / eller jeg skal slaa dig ihiel.
18 Oc David flydde oc undkom / oc kom til Samuel i Rama / Oc gaf hannem alt det tilkiende / som Saul hafde giort hannem / oc hand / oc Samuel / gick hen / oc de blefve i Najoth. 19 Oc det blev Saul tilkiende gifvit / See / David er i Najoth udi Rama. 20 Da sendte Saul Bud ad de skulde hente David :hvilcke sae en hoob Propheter som propheterede / oc Samuel staa (der hos) som var skickit ofver dem : o Guds Aand kom paa Sauls Bud / oc de propheterede ocsaa. 21 Der mand gaf Saul det tilkiende / sente hand andre Bud / oc de prophpeterede ocsaa. Oc Saul sendte endda det tredie Bud / oc de propheterede ocsaa. 22 Siden gik hand oc self til Rama / oc der hand kom til den stooore Brønd / som er i Seku / spurde hand ad / oc sagde : Hvo er Samuel oc David? Oc een sade / See i Najoth i Rama. 23 Da gick hand der hen til Najoth i Rama / oc Guds Aand var ocsaa ofver hannem / oc hand gick flux oc propheterede / intil hand kom ind i Najoth i Rama. 24 Oc hand førde sig oc self af sine Klæde / oc prophepterede self osaa for Samuel / oc falt nøgen den gandske Dag / oc den gandske Nat : Derfor siger mand / Monne Saul ocsaa være iblant Propheterne?

XX.Capitel.
DU flydde David fra Najoth i Rama / oc kom oc sagde til Jonathan: Hvad hafver jeg giort? Hvad er mjn Misgierning? Oc hvad er mjn synd imod djn Fader / ad hand søge efter mit Ljf? 2 Oc hand sagde til hannem: Det være langt fra / du skalt icke døø : See / mjn Fader giør intet / hvercken stoort eller lidet / som hand icke aabenbaer for  mine Ørne / oc hvi skulde da mjn Fader døllie dette for mig? Det (er) icke saa. 3 Da soor David fræmdeelis / oc sagde : Djn Fader veed vel ad jeghafve fundit naade fo dine Øyne / derfor tæncke hand / Jonathans kal icke vide dette / det motte bedrøfve hannem : Oc sandeligen / saa vist som HErren lefver / oc sa vist som djn Siel lefver / de er ickun ved et Trjnn imedlem mig oc Døden.
4 Oc Jonathan sade til David: Hvad dit Hiete sige vil jeg oc giøe dig. 5 Oc David sagde tilJonathan: See / det er i Morgen ny Maane / som jeg skulle jo sidde med Kongen til Maltjd : saa lad mig nu gaa / ad jeg kand skiule mig paa Marcken / til den tredje Dag ad Aften. 6 Om djn Fade lader flittig spørge efter mig / da sjg : David begærde gierne af mig / ad hand motte drage hastig til Bethlehem / til sin Stad / thi den gandske Slect hafver de et Aarligt Offer. 7 Om hand siger saa / det er got / saa staar det vel med djn Tienere : Men blifve hand saare hastig / a viid / ad det Onde er besluttit hos hannem. 8 Saa giør nu Barmhiertighed mod djn Tienere / Thi du giorde et forbund med mig djn Tienere for HErren: Men de er nogen Misgierning hos mig / saa slaa du mig ihiel / oc hvorfor vilde du føre mig til djn Fader?
9 Da sagde Jonathan: Det være langt fra mig / ad om jeg kunde vist vide / ad det onde var besluttit hos mjn Fader / ad komme ofver dig /ad jeg skulde icke gifve dig det tilkiende. 10 Oc David sagde til Jonathan : Hvo skal gifve mig det tilkiende / om djn Fader svarer dig hardeligen? 11 Da dagde Jonathan til David : Kom / lad os gaa ud paa Marcken / oc de ginge baade ud paa Marcken. 12 Oc Jonathan sagde til David : HErren Jsraels Gud / Naar jeg formercker af mjn Fader / i Morgen eller den tredie Dag / oc see det staar vel med David / oc jeg icke da sender til dig / oc aabenbarer det for dine Ørne : 13 Da giøre HErren Jonathan saa oc end saa : Men hafver mjn Fader lys til det onde imod dig / da vil jeg oc aabenbare det for dine Ørne / oc lade dig fare / ad du skalt gaa bort med Fred / oc HErren være med dig / som hand hafver været med mjn Fader. 14 Oc giør jeg icke dette / om jeg lefver / da giør ingen HErrens Barmhiertighed mod mig / ad jeg skulde icke døø / 15 Men du skal icke borttage djn Barmhiertighed fra mit huus ævindeligen / oc ey naar HErren bort tager Davids Fiender / ja hver mand af Jorden. 16 Sa giorde Jonathan et Forbund med Davids Huus / (oc sagde/) HErren skal oc udkræfve det af Davids Fienders Haand. 17 Oc Jonathan soor David fræmdeelis / saa kier hafde hand hannem / ad hand elskte hannen saa saare som sin Siel.
18 Oc Jonathan sagdet il hannem : Det er i Morgen ny Maane / saa saugnis du / Thi mand saugner der  som du pleyer ad sidde. 19 Oc naa du hafver været borte i tre Dage / kom da hastig ned / oc gac til steden / der som du skiulte dig / paa den dag dette blev siutit / oc sæt dig hos den Steen Asel. 10 Saa vil jeg skiude tre Pjle hos siden / lige som jeg vilde skiude til et Maal: 21 Oc see / jeg vil sende Drengen / (sigendis:) Gack / leed Pilene op : Siger jeg da jo til Drengen / See Pjlene ligge bag dig / oc hjd meere / tag den / kom da / thi der er Fred for dig / oc der er ingen Fare paa færde / saa sandt som HErren lefver. 22 Men ssiger jeg saa til Drengen : See / Pilene ligge for dig / fræm bedre / da gack / thi HErren hafver ladit dig gaa. 23 Oc anlangende hvad du oc jeg hafve talit / see / HErren er imedlem dig oc mig ævindeligen.
24 Oc David skiulte dig paa Marcken / Oc der den ny Maane kom / sætte Kongen sig til Bords ad æde. 25 Oc der Kongen hafde sæt sig i sin sted / som hand pleyde tilforn / hos Væggen / da stood Jonathan op / men Abner sætte sig hos Sauls side / oc David blef saugnet af hans sted. 26 Oc Daul talde intet den dag / thi hand tænckte / hannem er noget vederfarit / ad hand er icke reen: sandelig hand er icke reen. 27 Oc det skeede om anden Dagen i den ny Maane / der David blef saugnet af hans sted / da sagde Saul til Jonathan sin Søn : Hvi kom Jsai søn icke til Maaltjd / hvercken i Gaar eller i dag? 28 Oc Jonathan svarede Saul / David begærde gierne af mig / ad hand motte (gaa) hen til Bethlehem: 29 Oc sagde: Kiere / lad mig gaa / thi vor Slect hafver ad offre i Staden / oc mjn Broder hafver self flittig bødit mig: Oc hafver jeg nu fundit Naade for dine Øyne / da lad mig gaa djd / ad see mine Brødre : Derfor er hand icke kommen til Kongens Bord. 30 Da blev Saul saare vred paa Jonathan / oc sagde til hannem: Du arrige (Qvindis) gienstridigheds søn / veed jeg icke / ad du hafver udvalt Jsai søn / til djn skændzel / oc til djn Moders Blusels skændzel. 31 Thi alle de Dage Jsau søn lefver paa Jorden / da blifver hvercken du stadfæst eller dit Kongerige / derfor sendt du hen oc lad hente hannem hjd til mig : Thi hand skal visselig døø. 32 Da svarede Jonathan Saul sin Fader / oc sagde til hannem : Hvi skal hand døø? Hvad hafver hand giort? 33 Da skød Saul Spiudet efter hannem / ad hand vilde stungit hannem igiennem : Da merckte Jonathan / ad hans Fader hafde aldeelis besluttit hos sig / ad hand vilde slaa David ihiel: 34 Saa stood Jonathan saare vred op fra Bordet / oc aad icke Brød paa den anden Dag i den ny Maaned / thi hand var bedrøfvet for David / for hans Fader hafde ilde lastit hannem.
35 Oc det skeede om Morgenen / ad Jonathan gick ud paa Marcken / ved den tjd som hand hafde bestemt David / oc en liden Dreng med hannem. 36 Oc hand sagde til sin Dreng : Løb / leed mig nu de Pjle op / som jeg udskiuder : Drengen løb / oc hand skød en pjl hen ofver hannem. 37 Oc de Drengen kom til den sted som Jonathan skød Pjlen hen / da raabte Jonathan efter Drengen / oc sagde : Er icke Pjlen for dig / oc længer bort. 38 Oc Joathan raabte efter Drengen / Skynd dig / vær snar / stat icke : Da samlede DrengenJonathan Pjlene op / oc kom til sin Herre. 39 Oc Drengen vidste intet / Men Jonathan oc David vidste intet / Men Jonathan oc David vidste alleeniste hvad Sagen var. 40 Da fick Jonathan sin Dreng sine Vaaben / oc sagde til hannem : Gack hen / bær dem i Staden. 41 Der Drengen kom hen ind / da stood David op af den sted mod Synden / oc falt ned paa sit Ansict til Jorden / oc tilbad tre gange: Oc de kyste den eene den anden / oc begræde den eene den anden / saa ad David giode end meere. 42 Da sagde Jonathan til David : Gack i fred / hvad som vi baade hafve sooret tilsammen i HErrens Nafn / oc sagt : HErren skal være imedlem dig oc mig / oc imedlem mjn sæd oc djn sæd / vare ævindeligen. 43 Oc hand stood op oc gick bort / men Jonathan kom i Staden.

XXI.Capitel.
OC David km i Nob til Achimelech Præstn / oc Acimelech kom forfærdit mod David / oc sagde til hannem: Hvi est du aleene / oc er icke een Mand med dig? 2 Oc David sagde til Achimelech Præsten / Kongen befalede mig en Sag / oc sagde til mig : Lad ingen vide hvofor jeg hafver sendt dig ud / oc hvad jeg flittig befalede dig : Jeg hafver ocsaa betillit Drengen til en besynderlig sted. 3 Oc nu hvad hafver du under djn Haand= Gif mig fem Brødd i mjn Haand / elle hvad der findis. 4 Oc Præsten savarede David / oc sagde : Jeg hafver intet almindeligt Brød / under mjn Haand / men der er helligt Brød / hafde ickun Drengene alleeniste holdit dem fra Qvinder. 5 Oc David svarede Præsten / oc sagde til hannem : Qvinderne hafde været formeent os i tre Dage / der jeg soor ud / oc Drengenes Kar ere hellige : Oc det er paa en maneer almindelig (Brød) i synderlighed / ad i dag skal (andet Brød) helliges i Karene. 6 Da gaf Præsten hannem det hellige (Brød/) ad mand skkulde legge varmt Brød igien paa den dag / naar mand tog det op. 7 Men der var en Mand af Sauls tienere paa den dag indluckt for HERREN / oc hans Nafn var Doeg / en Edomiter : den Mæctigste iblant Sauls Hyrder.
8 Oc David sagde til Achimelech: Er icke her under djn Haand et spiud eller sverd? Thi jeg tog icke mit Sverd oc Vaaben med mig / efter som Kongens Ærinde var hastig.  9 a sagde Præsten : Den Philisters Goliaths Sværd / som du slogst i Egens da / see / det er svøbt i et Klæde bag Ljfkiortelen / vilt du hafve det / saa tag det / thi her er intet andet end det: Oc David sagde / der er icke dets lige / gif mig det.
10 Oc David giorde sig rede på den dag / oc flydde fra Sul : oc hand kom til Achis / Kongen af Gath. 11 Oc Achis Tienere sagde til hannem: Er denne icke David / Landsens Konge? Siunge de icke om hannem mod hver andre i danzen / oc sagde : Saul hafver slaget paa sine tusinde / oc David paa sine tjtusinde.
12 Oc David lagde disse Ord paa sit Hierte / oc fryctede saare for Achis / Kongen af Gath. 13 Derfor forvende hand sin sands for dem / oc lod som hand var galen i deres Hænder / oc tegnede paa dørren af Porten / oc hand lod sin Fraade flydde ned paa sit Skæg. 14 Da sagde Achis til sine Tienere : See / j see ad Manden er galen / hvi lidde i hannem til mig? 15 Hafver jeg icke Galne nock / men j lidde denne hjd / ad hand skal rase for mig? Skulde hand komme i mit Huus?

XXII. Capitel.
OC David gick der fra / oc undkom til en Huule / Adullam / O der hans Brødre oc hans Faders gandske Huus det hørde / komme de djd ned til hannem. 2 Oc hver mand som var i Nød / oc hver mand som var i Gield / oc hver mand somv ar i Hiertens Bedrøfvelse / de forsamlede dem til hannem / oc hand var Fyrste ofver dem / saa der vare ved fire hundrede Mænd hos hannem.
3 Oc David gick der fra til Moabs Mizpe / oc sagde til de Moabiters Konge : Kiere / Lader mjn Fader oc mjn Moder gaae ud hos eder / indtil jeg kand vide hvad Gud vil giøre med mig. 4 Oc hand lidde dem for de Moabiters Konge / oc de blefve hos hannem / all den tjd David var i Befæstningen.
5 Da sagde den Prohete Gad til David / Blif icke i befæstningen / (men) gack bort oc gif dig hen i Juda Land : Da gick David bort / oc kom i Hareth Skov. 6 Oc Saul hørde / ad David oc de Mænd som hand hafde hos sig / bare blefne kiende: Der Saul var i Gibea / under et Egetræ paaa det Høye / oc hand hafde sit Spiud i sin Haand / oc alle ahans Tienere stoode hos hannem 7 Da sagde Saul til sine Tienere / som stoode hos hannem: Hører dog i Jemini børn / skal oc Jsai søn gifve eder alle Aggre oc Vjngaarde / ja sætte eder alle til Øfverster ofver tusinde / oc Øfverste ofver hundrede? 8 Ad j ere alle forbundne imod mig / oc der er ingen som aabenbarede det for mine Ørne / ad mjn søn hafver giort et Forbund med Jsai søn : Oc der er ingen af eder / som tycker det ilde ad være for mjn skyld / oc aabenbarer det for mine Ørne : Thi min søn hafver opvackt mjn Tienere imod mig / ad luure (paa mig) som paa denne dag.
9 Da svarede Doeg den Edomiter / som var beskickit ofver Sauls Tienere / oc sagde : Jeg saa Jsai søn komme til Nob / til Achimelech Ahikobs søn. 10 Oc hand adspurde HErren for hannem / oc gaf hannem Mad : oc den Philisters Goliaths Sverd gaf hand hannem ocsaa.
11 Da sendte Kogen hen / ad kalde Achimelech / Ahitobs søn / Præsterne som vare i Nob / oc de komme alle til Kongen. 12 Oc Saul sagde : Hør dog / Ahitobs søn : Oc hand sagde / Se / her er jeg mjn Herre. 13 Da sagde Saul til hannem : hvi ere j forbundne mod mig / du oc Jsai søn? Ad du gafst hannem Brød og Sverd / oc adspurde Gud for hannem / ad staa efter mig / som paa denne dag? 14 Oc Ahimelech svarede Kongen / oc sagde : Hvilkcen er dog iblant alle dine Tienere som David / trofast / oc Kongens Svoger / oc gaar hen i djn lydelse / oc er herlig i dit Huus? 15 Hafver jeg da først begynt i dag ad spørge Gud for hannem? Det være langt fra mig / Kongen legge icke sin Tienere saadant til / (eller) mjn Faders gandske Huus / Thi djn Tienere vidste intet af alt dette / hvercken lidet eller stoort.
16 Da sagde Kongen : Achimelech du skalt visseligen døø / du oc djn Faders gandske Huus. 17 Oc Kongen sagde til sine Dravantere som stoode hos hannem : Vender eder / oc slaar HErrens Præster ihiel / Thi deres Haand er ocsaa med David / oc de er vidste ad hans flydde / aabenbarede de det icke for mine Ørne : Men Kongens Tienere vilde icke udrecke deres Haand / ad falde paa HErrens Præster. 18 Da sagde Kongen til Doeg: Vend du dig oc indfalt paa Præsterne: Oc Doeg den Edomiter vende sig /oc hand indfalt paa Præsterne / oc ihielslog paa den dag som oc firefirsindstive Mænd / som baare linnede Ljfkiortle. 19 Hand sloo oc Nob / Præsternes Stad / med skarpe Sværd / baade Mand oc Qvinde / Børn oc djende Børn / oc Øxne / oc Asne / oc Faar / med skarpe Sverd.
20 Men der undkom een af Achimelechs / Ahitobs Søns sønner / hvis Nafn var AbJathar forkynded David / ad Saul hafde ihielslaget HErrens Præster.. 22 Da sagde David til AbJathar / Jeg vidste det paa den dag / der Doeg den Edomiter var der / ad hand skulde jo gifve Saul det tilkiende / jeg gaf Aarsag til alle djn Faders Huus Siele.. 23 Blif hos mig / fryct intet / Thi hvor som staar efter mit Ljf / hand skal oc staa efter dit Ljf / Thi du skalt blifve bevaret hos mig.

XXIII. Capitel.
OC de gafve David det tilkiende / sigendes: See / de Pilister strjde i Keila / oc de røfve Laderne. 2 Da spurde David HErren ad / oc sagde : Skal jeg gaa hen oc slaa paa disse Philister? Oc HErren sagde til David: Gack hen / oc du skalt slaa Pilisterne? Oc HErren sagde til David: Gack hen / oc du skalt slaa Philisterne / oc redde Keila. 3 Men de Mænd som vare hos David / sagde til hannem: See / vi befrycte os her i Juda / oc vi ville dog gaae hen til Keila / til Philisternes Slact-Orden? 4 Da spurde David HErren ad igien / Oc Heren svarede hannem / oc sagde : Stat op / reys hen ned til Keila / thi jeg gifver Philisterne i djn Haand. 5 Saa reysede David oc hans Mænd til Keila / oc stridde imod Philisterne / oc dref deres Qveg bort / oc slog paa dem med  et stor Slag : Saa frelste David dem i Keila. 6 Oc det skeede / den tjd Ad Jathar Achimelechs søn / flydde til David i Keila / ad Ljfkiortelen kom ned med hannem.
7 Da blev det Saul tilkiende gifvit / ad David var kommen til Keila / oc Saul sagde : Gud hafver gifvit hannem i mjn Haand / ad hand er indluckt / nu hand er kommen i en Stad / (som er forvarit) med Porte oc Stænger. 8 Da lod Saul kalde alt Folcket til Strjd / ad fare ned til Keila / ad belegge David og hans Mænd. 9 Der David fornam / ad Saul hemmeligen tenckte ont om hannem / da sagde hand til den Præst Ab Jathar: Tag hjd Ljfkiortelen. 10 Oc David sagde: HErre Jsraels Gud / din Tienere hafver jo hørt / ad fordærfve Staden for mjn skyld: 11 Monn Borgerne af Keila skulle antvorde mig i hans Haand? Mon Saul skal komme ned / som din Tienere hafver hørt? HErre Jsraels Gud / kiere / forkynd djn Tienere (det.) Oc HErren sagde : Hand skal komme ned. 12 Da sagde David : Mon Borgerne af Keila skulle antvorde mig oc mine Mænd i Sauls Haand? Oc HErren sagde / De skulle antvorde (dig.) 13 Da giorde David sig rede oc hans Mænd / ved sex hundrede Mænd / oc de droge ud af Keila / oc vandrede hen hvort de kunde vandre: Oc det blef Saul tilkiende gifvet / ad David var undkommen af Keila / da ofvergaf hand ad fare ud. 14 Oc David blef i rcken i Befæstningerne / oc blef paa Bierget i den Ørck Siph: Oc Saul søgte efter hannem alle dage / men Gud gaf hannem icke i hans Haand. 15 Der David saa ad Saul var uddraden / ad søge efter hans Ljf / saa blev Fadid i den Ørck Siph i Skoven.
16 Da giorde Jonathan Sauls søn sig rede / oc gick hen i Skoven til David / oc styrckede hans Haand i Gud : 17 Oc sagde til hannem  Fryct icke / Thi mjn Faders Sauls Haand skal icke finde dig / men du skalt blifve Konge ofver Jsrael / oc jeg vil være den anden hos dig / oc Saul mjn Fader veed det vel 18 Saa giorde de baade et Forbund med hver andre for HErrens Ansiet / oc David blef i Skoven / men Jonathan gick til sit Huus.
19 Da foore de Siphiter op til Saul til Gibea / oc sagde : Er icke David vid skiult hos os i Befastningerne i Skoven paa Hachila Høy / som ligger hos den højre haand hos Jeflmon? 20 Saa kom nu jo Kongen her ned / efter alt sit Hiertis Begæring / saa bør det os at antvorde hannem i Kongens Haand.
21 Da sagde Saul / Velsignede være j af HErren / ad j forbarmede eder ofver mig. 22 Saa gaar nu bort/ bereder (alting) endnu vjdere / oc seer hans sted hvor hans Food er / hvo der hafver seeit hannem der :: Thi mand hafver sagt til mig / hand skal giøre meget trædskeligen. 23 Derfor seer oc kiender alle hemmelige steder / som hand der forstinger sig udi / oc kommer  til mig igien / naar j ere vise der paa / saa vil jeg drage med eder: Oc det skal skee / er hand i Landet / da vil jeg følge efter hannem iblant alle Judæ tusinde.
24 Da giorde de dem rede / oc ginge til Siph hen for Saul : Men David oc hans Mænd vare i Maons ørck paa Marcken / ved den høyre side hos Jesimon. 25 Oc Saul drog der hen oc hans Mænd ad leede : oc det blev David gifvet tilkiende / da drog hand ned fra Klippen / oc blef i Maons Ørck: Der Saul det hørde / forfulde hand David i Maons Ørck. 26 Oc Saul gick paa den eene side hos Bierget / oc David oc hans Mænd paa den anden side hos Bierget: Oc der David skyndede sig ad undfly for Saul / da omkringsætte Saul oc hans Mænd / David oc hans Mænd / ad gribe dem.
27 Men der kom et Bud til Saul / oc sagde : Vær snar / oc kom / Thi Philisterne ere indfaldne i Landet. 28 Da lod Saul af / ad forfølge David / oc drog hen imod Philisterne / derfor kalder man den Sted / SelaMahlekoth.

XXIV. Capitel.
OC David drog op der fra  oc blef udi de Befæstninger EnGedi. 2 Oc det skeede / der Saul kom tilbage igien fra Philisterne / da forkyndede de hannem / oc sagde / See / David blifver i EnGedi faste Stæder. 3 Da tog Saul tre tusinde Mænd / udvalde af all Jsrael / oc drog bort / ad opsøge David oc hans Mæænd / paa Steengedernes Klipper. 4 Oc der hans kom til Faarestierne paa Veyen / da var der en huule / hvor Saul gick ind ad skiule sine Fødder / oc David oc hans Mænd vare ved stiden i huulen. 5 Da sagde Davids Mænd til hannem: See / denne er den dag / som HErren hafver sagt dig af / See / Jeg gifver djn Fiende i djn Haand / ad du maa giøre med hannem som dig got siunis : Oc David stood op / oc staar en Flig af Kiortelen som Saul hafvde paa / i Løndom 6 Oc det skeede der efter / ds slog Davids Hierte hannem / for hand hafde skaarit Fligen af / som hørde Saul til : 7 Oc hand sagde til sine Mænd : HErren lade det være langt fra mig / ad jeg skulde giøre den Gierning ved mjn Herre / HErrens Salevede / ad legge mjn Haand paa hannem  : Thi hand er HErrens Salvede. 8 Oc David opholt sine Mænd med Ord / oc lod dem icke sætte sig op imod Saul. Oc Saul stood op af Huulen / oc gick paa veyen.
9 Men David stood op der efter / oc gick ud af Huulen / oc raabte efter Saul oc sagde : Mjn Herre Konge : Daa saar Saul sig tilbage / oc David bøyede sit Ansict til Jorden oc tilbad / 10 Oc David sagde til Saul : Hvi lyder du de Menniskers Ord / som sige / See / David søger djn ulycke? 11 See / dine Øyne hafve gifvit dig i dag i mjn Haand i Huulen / oc mand sagde / ad jeg skulde slaa dig ihiel / Men (mit Øye) sparde dig / thi jeg sagde : Jeg vil icke legge mjn Haand paa mjn Herre / Thi hand er HErrens Salvede. 12 Oc mjn Fader see / see dog den Flig af din Kiortel i min Haand / ad jeg vilde icke slaa dig ighiel / der jeg skaar denne Flig af djn Kiortel / Kiend oc see / ad der er intet ont / eller ofvertrædelse i min Haand : Jeg hafver oc icke syndit imod dig / dog du jager efter  min Siel / ad fange den. 13 HErren skal dømme imedlem mig oc dig / oc HErren skal hæfne mig paa dig / 14 Men min Haand skal icke være paa dig / som gammel Mands Ordsprock liuder : Af ugudelige udgaar ugudelighed: Men min Haand skal icke være paa dig. 15 Efter hvem hafver du udreyst / du Jsraels Konge? Hvem jeager du efter? Efter en død Hund / efter en Loppe. 16 Dog HErren være Dommere / oc dømme imedlem mig oc dig / oc see der til / oc udrette min Sag / oc redde mig fra din Haand.
17 Oc det skeede / der David hafde endit ad tale disse Ord til Saul / da sagde Saul : ER det icke din Røst / min søn David? Oc Saul opløfte sin røst oc græd: 18 Oc sagde til David : Du est retfærdigere end jeg / Thi du hafver betaliet mig got / men jeg hafver betalit dig ont. 19 Oc du hafver gifvit tilkiende idag / ad du h afver giort vel imod mig  Thi HErren hafde indluckt mig i din Haand / oc du slogst mig icke ihiel. 20 Om nogen kunde finde sin Fiende / skulde hand da sende hannem paa en god Vey? Men HErren betale dig got for denne dag / den du hafver giort mig. 21 Oc see nu / jeg veed ad du skalt visseligen blifve Konge / oc Jsraels Kongerige staar i din Haand. 22 Saa svær mig nu ved HErren / ad du vilt icke oprycke min Sæd eter mig / oc icke udslette mit nafn af min Faders Huus. 23 Da soor David Saul : Oc Saul soor til sit hus : Men David oc hans Mænd ginge op i Befæstningen.

XXV. Capitel.
OC Samuel døde / oc all Jsrael forsamlede sig oc sørgede for hannem / oc begrofve hannem i hans Huus udi Rama : Oc David giorde sig rede / oc drog hen ned til den Ørcken Paran.
2 Oc der var en Mand i Maon / oc hafde sin Handel i Carmel / oc samme Mand var meget mæctig / oc hafde tre tusinde Faar / oc tusinde Gedder : Oc det hende sig / ad hand klippede sine Faar i Carmel. 3 Oc Mandens nafn (var) Rabal / oc hans Hustruis nafn Abigail : oc Qvinden var heel forstandig / oc deylig / men Manden var haard oc ond i sin jdret / oc hand var en Calebiter. 4 Der David nu hørde i Ørcken / ad Rabal klippede sine Faar : 5 Da udsendte David tj Drenge / oc David sagde til Drengene : Gaar hen op til Carmel / oc naar j komme til Naball / da hilser hannem paa mine vegne venligen : 6 Oc siger saa / til Lycke / Fred være med dig / oc Fred med dit Huus / oc Fred med alt det du hafver. 7 Jeg hafver nu hørt / ad du hafver dem som klippe : Du / dine Hyrder som du hafver / hafve været med os / vi hafve icke forhaanet dem / oc dem fattedis intet paa Tallet / alle dage der de vare i Carmel. 8 Spør dine Drenge ad / oc de skulle sige dig (det/) Lad nu Drengene finde Naade for dine Øyne / Thi vi ere komne paa en god dag / Kiere / gif dine Tienere / oc din Søn David / hvad du hafver ved haanden.
9 Der Davids Drenge komme der hen / oc hafve talet til Nabal / efter alle disse Ord / paa Davids vegne / da lode de af. 10 Oc Rabal svarede Davids Tiendere / oc sagde : Hvo er David? Oc hvo er Jsai søn? Der ere nu mange Tienere som skille sig fra deres Herrer. 11 Skulde jeg tage mit Brd oc mit Vand / oc mit slacted Kiød / som jeg hafver slactet til dem som klippe for mig / oc gifve de Mænd som jeg icke kiender / hvæden de (ere?)
12 Da vende Davids Drenge om paa deres Vey / oc vende tilbage / oc komme oc forkyndede hannem efter alle disse Ord. 13 Da sagde David til sine Mænd : Hver binde sit Sverd ved sig / Oc hver bant sit Sverd ved sig: Oc David bant ocsaa sit Sverd om sig : Oc der fulde op efter hannem ved fire hundrede Mænd / men to hundrede blefve hos Tøyet.
14 Oc een Dreng af Drengene gaf Abigail / Rabals Hustru / det tilkiende / oc sagde : See / David sendte Buud af Ørcken /ad velsigne vor Huusbonde / Men hand ofverfusede dem. 15 Dog de Mænd hafve været  os meget gode / oc vi blefve icke forhaanede / oc os fattedis intet paa Tallet / saa længe som vi hafve vandret hos dem / naar vi vare paa Marcken: 16 De hafve været en Muur for os / baade Nat oc Dag / saa længe som vi hafve voctet Faar hos dem. 17 Saa act nu oc see / hvad du vilt gire / Thi der er visseligen en ulycke besluttet ofver vor Huusbonde / oc ofver alt hans Huus: Oc hand er en fortrædelig Mand / saa ingen kand tale til hannem. 18 Da skyndede Abigail sig / oc tog to hundrede Brød / oc to Flasker Vjn / oc fem tilredde Faar / oc fem Skeper Meel / oc hundrede Klaser Rusiner / oc to hundrede klumper Figen / oc lagde det paa Asene. 19 Oc sagde til sine Drenge : Gaar hen for mig / see / Jeg kommer efter eder : dog sagde hun Rabal sin Huusbonde det icke. 20 Oc det skeede / der hun reed paa Asenen / oc drog hen ned under Bierget / see / da kom David oc hans Mænd ned mod hende / oc hun møtte dem. 21 Men David hafde sagt Nu vel / Jeg hafver forgæfvis bevarit alt det hand hafde i Ørcken / ad der blev intet borte af alt det som hand hafde : Oc hand hafver gifvit mig ont for got 22 Gud giøre Davids Fiender saa oc end saa / om jeg lader ofverblifve af alt det han hand hafver /   indtil Morgen det blifver liust / nogen som pisfer paa Væggen. 23 Der Abigail saa David / skyndede hun sig oc nedstingede af Asenet / oc falt ned på sit Ansigt for David / oc tilbad paa Jorden : 24 Oc falt ofver hans Fødder / oc sagde : Ah mjn Herre / denne misgierning skal være min / oc kiere lad din Tienerinde tale for dine Ørne /oc hør din Tienerindis Ord. 25 Min Herre / kiere sætte icke sit Hierte imod den fortrædelige Mand mod Nabal : Thi som hans nafn (lyder/) saa (er) hand / Rabal (er) hans nafn / oc daarlighed (er) hos hannem: Men jeg / din Tienerinde / saa icke min Herris Drenge / som du hafde udsendt. 26 Oc nu / min Herre / saa sandelig som HErren lefver / oc saa sandelig som din Siel lefver / da hafver HErren forhindrit dig / ad du skulde icke komme ad udstyrte Blood / oc din Haand skulde udfrj dig : Saa skulle nu dine Fiender være som Rabal / oc de som søge min Herris ulycke. 27 Oc her er nu den Velsignelse som din Tienerinde førde min Herre / oc lad den gifves Drengene / som vandre med min Herre. 28 Kiere / forlad din Tienerinde den ofvertrædelse / Thi HErren skal vist giøre min Herre et bestandigt Huus / Thi min Herre hafver først HErrens Krjg / eder er intet ont fundit hos dig i dine dage. 29 Naar noget Menniske opsætter sig ad forfølge dig / oc ad staa efter din Siel / saa skal min Herris Siel være indbunden i de lefvendes knippe / hos HErren din Gud : Men dine Fienders Siel den skal hand udflenge / midt af en Slinge. 30 Oc det skal skee / naar HErren giør dig min Herre efter alt det gode / som hand hafver talet om dig / oc budit dig / ad du skalt være en Fyrste ofver Jsrael: 31 Da skal det icke være dig til en Forargelse / eller min Herris Hierte til et støød / ad hand hafver udøst Blood uforskylt / ad min Herre hafver frelst sig self : Oc naar HErren giør vel mod min Herre / da skalt du tæncke paa din Tienerinde.
32 Da sagde David til Abigail: Lofvit være HErren Jsraels Gud / som sendte dig paa denne dag mod mig. 33 Velsignet være din Fornufrighed / oc velsignet være du / som afvendte mig paa denne dag / ad komme til Bloods udgydelse / oc ad min Haand skulle hafve frjd mig. 34 Oc sandelig / saa vist som HErren Jsraels Gud lefver / som forhindrede mig / ad jeg giorde dig icke ont / hafde du icke skyndet dig oc kommet imod mig / da hafde icke Nabal beholdet til Morgen naar det blifver liust / een som pisfer paa Væggen. 35 Saa tog David af hendis Haand det hun førde hannem / oc sagde til hende : Drag med Fred hen op til dit Huus / see (det) jeg lydde din Røst / oc ansaa din Persoon.
36 Oc Abigail kom til Nabal / oc see / da hafde hand et Giestebud sit Huus / som et Kongis Giestebud / oc hans Hierte var glad for sig self / oc hand var saare drucken: Men hun kundgiorde hannem icke / lidet eller meget / indtil det blef liust. 37 Oc det skeede / om Morgenen / der Vjnen sloes fra   Nabal / da tilkiendegaf hans Hustru hannem alt dette : Da døde hans Hierte i hannem / oc hand blef som en Steen. 38 Oc det skeede ved tj dage (der efter) da sloo HErren Nabal / oc hand døde.
39 Der David hørde / ad Nabal var død / da sagde hand : Lofvet være HErren / som hefnede min foractelse paa Nabal / oc bevarede sin Tienere fra det Onde / oc HErren betalede Nabal det onde paa hans Hofvet. Oc David sendte hen oc lod tale med Abigail / ad tage hende sig til Hustru. 40 Oc der Davids Tienere komme til Abigail i Carmel / da talede de med hende / oc sagde : David sendte os til dig / ad tage dig sig til en Hustru. 41 Oc hun stood op oc tilbad paa sit Ansict til Jorden / oc sagde : See / her er din Tienerinde til en Tienisteqvinde / ad toe min Herris Tieners Fødder. 42 Oc Abigail skyndede sig oc giorde sig rede / oc reed paa en Asen / oc hendis fem Piger reyste med hende / oc hun drog efter Davids Brud / oc blef hannem til en Hustru. 43 David tog oc Ahinoam af Jsrael / oc de vare baade hans Hustruer. 44 Oc Saul gaf Michol sin Daatter / Davids Hustru / Palti Lais søn / som var af Gallim.

XXVI. Capitel.
OC de Siphiter komme til Saul i Gibea / oc sagde : Er icke David skiult i Gibea Hachila mod Ørcken? 2 Da giorde Saul sig rede / oc drog ned til den Ørcken Siph / oc tre tusinde Mænd / udvalde af Jsrael / med hannem / ad søge efter David i den Ørcken Siph. 3 Oc Saul leyrede sig i Gibea Hachila / som ligger mod Ørcken hos Veyen / Men David blef i Ørcken. Oc er hand saa / ad Saul kom efter hannem i Ørcken: 4 Da udsendte David Speydere / oc fick ad vide / ad Saul var kommen til visse.
5 Oc David giorde sig rede / oc kom til den sted der som Saul holt sin Leyr / oc David saa steden / som Saul laa der / oc Abner Ners søn hans StrjdsHøfvezmand / Thi Saul laa i Vognborgen / oc Folcket hafde leyret sig omkring hannem. 6 Da svarede David / oc sagde til Achimelech Hetither / oc til Abisai Servia søn / Joabs Broder / sigendis : Hvo vil gaa ned med mig til Saul i Leyren? Oc Abisai svarede: Jeg vil gaa ned til mig. 7 Saa kom David oc Abisai til Folcket om Natten / oc see / Saul laaa oc sof i Vognborgen / oc hans Spiud var slaget i Jorden hos hans Hofvetgær / oc Abner oc Folcket laae omkring hannem. 8 Da sagde Abisai til David : Gud hafver i dag ofvergifvit din Fiende i din Haand / saa vil jeg nu stinge hannem igiennem med Spiudet i Jorden een gang / ad hand skal icke hafve det anden gang behof. 9 Men David sagde til Abisai: Fordærfve hannem icke / Thi hvo vil legge sin Haand paa HErrens Salvede /oc blifve uskyldig? 10 Fræmdekuas sagde David : Saa sandelig som HErren lefver / slaar HErren hannem / eller hans Tjd kommer ad hand skal døø / eller drager ned i Strjd oc omkommer: 11 Saa lade HErren det være langt fra mig / ad jeg skulde legge min Haand paa HErrens Salevede. Men Kiere tag Spiudet / som er hos hans Hofvedtær / oc det Vandbeggere /oc lad os gaae. 12 Saa tog David Spiudet oc Vandbeggeret fra Sauls Hofvetgær / oc de ginge bort / oc der var ingen som saa det /oc ingen som vidste det / oc ingen som opvognede / thi de sofve alle / thi der var falden en dyb søfn af HErren paa dem.
13 Der David var nu kommen slet hen ofver / da stood hans øfverst paa Bierget langt fra / (saa der var) vjst rum imedlem dem. 14 Oc David raabte til Folcket / oc til Abner Ners søn / oc sagde : Vilt du icke sare Abner? Oc Abner svarede oc sagde : Hvo est du (som) raabte til Kongen? 15 Oc David sagde til Abner : Est du icke en Mand? Oc hvor er din lige i Jsrael? Hvorfor hafver du icke da forvarit din Herre / Kongen? Thi der er kommen een af Folcket hen ind / ad fordærfve Kongen / din Herre. 16 Det er icke en smuck Ting / som du hafver giort / Saa sandelig som HErren lefver / J ere Dødsens Børn / ad j hafve icke bevaret eders Herre / HErrens Salvede : Oc see nu / hvor er Kongens Spiud / oc det Vanbeggere / som var hos hans Hofvetgær.
17 Da kiendte Saul Davids røst / oc sagde : Er denne din Røst / min søn David? Oc David sagde : Det (er) min Røst / min Herre Konge. 18 Oc sagde (ydermeere:) Hvorfor forfølger min Herre saa sin Tienere: Thi hvad hafver jeg giort? Oc hvad ont er i min Haand? 19 Saa hør dog nu min Herre Kongen sin Tieneris Ord: Hafver HErren opvackt dig imod mig / da lad optænde for hannem Madoferet / Men om Menniskens Børn (giøre det/) da være de forbandede for HErrens ansict / Thi de hafve udstøt mig i dag / ad jeg maa ike blifve ved HErrens Arfvedeel / som de vilde sige: Gack bort /tien andre Guder. 20 Saa lad ike nu mit Blood udgydis paa Jorden / imod HErrens Ansict / Thi Jsraels Konge er uddragen / ad søge efter en Loppe / som mand jager en Aggerhøne paa Biergene.
21 Da sagde Saul : Neg hafver syndit / kom igien min søn David / thi jeg vil icke ydermeere giøre dig ont / fordi mit Ljf var dyrebar for dine øyne paa denne dag  Se / jeg hafver giort daarlig / oc farit vild saare meget. 22 Da svarede David / oc sagde : See (her er) Kongens Spiud / Lad een af Drengene komme hjd ofver oc hente det. 23 Men HErren betale hver sin Retfærdighed oc sin tro : Thi HErren hafver gifvit dig i dag i min Haand / Men jeg vilde icke sætte min Haand paa HErrens Salvede. 24 Oc see / lige som din Siel var stoorligen atit paa denne dag for mine Øyne / saa blifve min Siel meget actet for HErrens Øyne / oc hand frelste mig af all Angist. 25 Da sagde Saul til David  Velsignet (være) du min Søn David / ja du skalt det jo giøre / oc jo formaa det : Saa gick David sin Vey / oc Saul vende om igien til sin sted.

XXVII. Capitel.
OC David tænckte i sit Hierte: Jeg blifver omkommen en dag ved Sauls Haand / intet er mig bedre end ad jeg undflyer for Philisternes Land / ad Saul kand intet Haab hafve om mig / ad leede efter mig ydermeere i alle Jsraels Landemercke / saa kand jeg undfly fra hans Haand. 2 Da giorde David sig rede / oc gick hen ofver / hand oc sex hundrede Mænd (som vare) med hannem / til Achis Maochs søn / Konge i Gath. 3 Oc David boode hos Achis i Gath / hand oc hans Mænd / hver med sit Huus / David oc sine to hustruer / Ahinoam den Jesreelitiske / oc Abigail Nabals Hustru den Carmelitiske. 4 Oc der det blef Saul tilkiende gifvit / ad David var flyyd til Gath / tog hand sig icke ydermeere for ad sørge efter hannem.
5 Oc David sagde til Achis  Hafver jeg nu fundit Naade for dine Øyne / saa lad dem gifve mig rom i een af Stæderne udi Landet / ad jeg maa blifve der : Oc hvad skal din Tienere boo i den Kongelige Stad hos dig? 6 Da gaf Achis hannem Ziklag samme dag / derfor blef Ziklag Juda Kongers til denne dag. 7 Oc Tjden som David boode i Philisternes Land / (var) eet Aar oc fire Maaneder.
8 Saa drog David op / oc hans Mænd / oc fulde ud mod de Gessuriter / oc Girsiter oc Amalekiter / Thi disse boede i Landet af gammel tjd / som mand kommer til Sur / oc indtil Ægypti Land. 9 Oc David slog Landet / oc lod icke lefve Mand eller Qvinde / oc hand tog Faar / oc Fæ / oc Asener / oc Cameeler oc Klæder / oc vende tilbage igien / oc kom til Achis. 10 Naar Achis sagde : Hvort falde j ud i dag? Da sagde David : Synden hen mod Juda / oc Synden hen mod Jerahemeeliten / oc Synden hen mod Keniten. 11 Oc David lod icke Mand eller Qvinde lefve / ad føris til Gath / or hand tænkte : Ad de skulle icke / maa skee / forkynde (noget) mod os / sigendes : Saa giorde David. Oc det var hans vjs / saa længe som hand boode i Philisternes Land. 12 Derfor troode Achis David / oc tænckte : Hand hafver aldeelis giort sig stinckende for sit Folck / for Jsrael / derfor skal hand være min Tienere ævindelig.

XXVIII. Capitel.
OC det skeede i de dage / ad Philisterne forsamlede deres Hær til Krjg / ad strjde imod Jsrael / da sagde Achis til David / D skalt visseligen vide / ad du skalt drage ud med mig i Hæren / du oc dine Mænd. 2 Da sagde David til Achis : Nu vel / du skal forfare hvad dine Tienere skal giøre : Oc Achis sagde til David / Derfor vil jeg sætte dig til ad bevare mit Hofvet alle dage.
3 Samuel var død / oc all Jsrael hafde sørget for hannem / oc begrafvet hannem i Rama i sin Stad : Oc Saul hafde fordrefvet Troldfolck oc Spaamænd af Landet. 4 Oc der Philisterne forsamlede dem nu / oc komme oc leyrede dem i Senem / da forsamlede Saul all Jsrael / oc de leyrede dem i GilBoa. 5 Der Saul saa Philisternes Hær / da fryctede hand sig / oc hans Hierte var saaare mistrøstigt. 6 Oc Saul adspurde HErren / Men HErren svarede hannem intet / hvercken ved Drøm eller ved Opliusning / eller ved Prophpeter.
7 Da sagde Saul til sine Tienere : Opleder mig en Qvinde / en Spaakoone / ad jeg kand gaa til hende / oc adspørge ved hende. Oc hans Tienere sagde til hannem: See / der er en Qvinde / en Spaakoone / Endor. 8 Saa omskifte Saul sine Klæder / oc førde sig i andre Klæder / oc hand gick hen / oc to Mænd med hannem / oc de komme til Qvinden om Natten / oc hand sagde : Kiere / spaa mig / ved Spaadommens Aand / oc flyy mig den hjd op / som jeg siger dig. 9 Qvinden sagde til hannem : See / du veedst vel / hvad Saul hafver giort / hvorleedis hand hafver opryckt Troldfolck oc Spaamænd af Landet / oc hvorfor vilt du sætte en Snare for min Siel / ad lade slaa mig ihiel? 10 Da soor Saul hende ved HErren / oc sagde : Saa sandelig som HErren lefver / da skal det icke regnis dig til  synd.
11 Da sagde Qvinden : Hvem skal jeg da fly op? Oc hand sagde : Fly Samuel op. 12 Der Qvinden sa Samuel / da raabte hun høyt: oc Qvinden sagde til Saul / sigendis: Hvi hafver du bedraget mig? thi du est Saul. 13 Da sagde Kongen til hende : Fryct dig icke / thi hvad faast du? Oc Qvinden sagde til Saul : Jeg saa en Gud opstige af Jorden. 14 Oc hand sagde til hende : Hvordan var hans skickelse? Oc hun sagde : Der kom en gammel Mand op / oc hand var klædt i en Ofverkiortel : Da merckte Saul ad det var Samuel / oc hand bøyede sig med sit Ansict til Jorden / oc tilbad. 15 Oc Sauel sagde: Hvi giorde du mig uro / ad du lodst hente mig op?Da sagde Saul: Jeg er i stoor Angist / thi de Philister strjde imod mig / oc Gud er viget fra mig / oc hand svarer mig icke meere / hvercken ved Propheter / eller ved Drømme / derfor lod jeg kalde ad dig / ad du skalt vise mig hvad jeg skal giøre.
16 Da sagde Samuel: Hvad vilt du spørge af mig / efterdi HErren er viget fra dig / oc er blefven din Fiende? 17 Thi HErren hafver giort sig / som hand sagde ved mig / oc HErren hafver refvet Riget af din Haand / oc gifvit David din Næste det: 18 Fordi / ad du icke lydde HErrens Røst / oc icke fuldkommede hans Vredis grumhed imod Amaleck / derfor hafver HErren giort dig dette på denne dag. 19 Der til skal HErren gifve Jsrael / med dig / i Philisternes Haand / oc du oc dine Sønner ( skulle være) med mig i Morgen / oc HErren skal end gifve Jsraels Hær i Philisternes Haand.
20 Da falt Saul hasteligen paa Jorden / saa slang som hand var / oc fryctede saare for Samuels Ord / ja der var ingen Kraft i hannem / Thi hand hafde icke ædit Brød den gandske dag oc den gandske nat. 21 Oc Qvinden kom ind til Saul / oc saa / ad hand var meget forfærdet / oc hun sagde til hannem: See / din Tienerinde lydde din Røst / oc jeg sætte min Siel i min Haand / ad jeg lydde dine ord / som du sagde mig. 22 Saa lyd oc du nu kiere din Tienerindis Røst / Jeg vil sætte en Mundfuld af Brød for dig / saa æd / oc kom til mact igien 7ad du kand gaa din Vey. 23 Men had nectede  oc sagde : Jeg vil icke æde : Da nødde hans Tienere oc Qvinden ocsaa hannem / oc hand lydde deres Røst / Oc hand stood op af Jorden / oc sætte sig paa Sengen. 24 Oc Qvinden hafde en feed kalf i Huset / ds skyndede hun sig oc slactede den / oc tog Meel oc æltede / oc bagede der af usurende (Kager:) 25 Oc hun baar det fræm for Saul oc for hans Tienere : oc de aade /oc stode op oc ginge bort den samme Nat.

XXIX. Capitel.
OC Philisterne hafde forsamlet all deres Hær i Aphek / oc Jsrael leyrede dem ved den Brønd / som er ud Jsraeel. 2 Oc Philisternes Fyrster ginge der hen med hundrede oc med tusinde / Men David oc hans Mænd ginge bag efter hos Achis. 3 Da sagde Philisternes Fyrster : Hvad skulle disse Ebræer? Oc Achis sagde til Philisternes Fyrster : Er icke det David / Sauls / Jsraels Kongis / Tienere / som nu hafver værit hos mig Aar oc Dag / oc jeg hafver intet befundit med hannem / siden den tjd hand er affalden / indtil denne dag.
4 Saa blefve Philisternes Fyrster vrede paa hannem / oc Philisternes Fyrster sagde til hannem : Lad den Mand vende tilbage igien / oc vende til sin sted / der som du hafver beskickit Hannem / oc ad hand icke krafter ned med os i Strjden / ad hand icke blifver vor Modstandere i Strjden / Thi hvor med kunde denne komme i venskab med sin Herre icke ved disse Mænd Hofveder? Mon denne icke være David / om hvilcken de qvade mod hver andre i Danzene / sigendes : Saul sloo paa sine tusinde / oc David paa sine tj tusinde?
6 Da kaldede Achis ad David / oc sagde til hannem : Saa sandelig som HErren lefver / du est redelig / oc din udgang oc indgang med mig i Hæren behager mig vel / Thi jeg hafver intet ont fundit hos dig / fra den Tjd du komst til mig / indtil denne dag : Men du behager icke Fyrsterne vel. 7 Saa vend dig nu om / oc gack i Fred / ad du skalt icke fordørne Philisternes Fyrster.
8 Da sagde David til Achis : Hvad hafver jeg giort / eller hvad hafver du fundit med din Tienere / fra den tjd jeg hafver værit hos dig / indtil denne dag / ad jeg icke skal komme oc strjde imod min Herre Kongens Fiender? 9 Achis svarede oc sagde til David : Jeg veed vel / ad du est behagelig for mine Øyne / som en Guds Engel / Men Philisternes Fyrster sagde : Lad hannem icke drage op med os i Strjden. 10 Saa giør dig nu tjligen rede i Morgen / oc din Herris Tienere som komme med dig / oc naa j hafve giort eder tjligen rede i Morgen / oc det er liust for eder / saa farer hen. 11 Saa stood David Aarle op / hand oc hans Mænd / ad fare bort om Morgenen / ad komme til Philisternes Land igien / Oc Philisterne droge hen op mod Jesreel.

XXX. Capitel.
OC det skeede / der David oc hans Mænd komme den tredie dag til Ziklag / ad Amalekiterne vare indfaldne mod Synden oc mod Ziklag / oc hafde slaget Ziklag / oc Opbrændt den med Jld: 2 Oc hafde bortført Qvinderne som vare der udi / ja smaa oc stoore / (men) De hafde ingen slaget ihiel / men bortført dem / oc vare gaare deres Vey. 3 Oc David oc hans Mænd komme til Staden / oc see / den var opbrændt med Jld / oc deres Hustruer / oc deres Sønner / oc deres Døttre / vare fangne: 4 Da opløfte David / oc det Folck som var hos hannem / deres røst / oc græde / saa længe der var icke meere mact i dem ad græde. 5 Davids to Hustruer vare ocsaa Fangne / Ahinoam den jesreelitiske / oc Abigail Nabals Hustru / den Carmelitiske. 6 Oc David var meget bedrøfvet / Thi Folcket hafde sagt / ad de vilde steene hennem / thi det gandske Folckis Siele vare bedrøfvede / hver for sine Sønner oc for sine Døttre : dog David styrckede sig i HErren sin Gud.
7 Oc David sagde til Abjathar Præsten / Achimelechs søn : Lad mig nu Ljfkiortelen komme hjd. Oc der AbJathar hafde baarit Ljf kiortelen til David : 8 Da adspurde David HErren / oc sagde : Skal jeg forfølge det Krjgsfolck / kan jeg naa dem? Oc hand sagde til hannem: Forfølg dem / thi du skalt visseligen naa dem / oc visseligen giøre redning? Da drog David hen / hand oc sex hundrede Mænd / som (vare) hos hannem / Oc der de komme til den Beck Befor / da blefve der nogle staaende.10 Men David forfulde dem /and oc fire hundrede Mænd / oc to hundrede Mænd blefve staaende / som vare for trætte / ad gaa ofver Befor Beck. 11 Oc de funde en Ægyptiske Mand paa Marcken / oc de hente hennem til David : oc gafve hannem Brød / oc hand aad / oc de gafve hennem Vand ad dricke : 12 De gafve hannem oc en klump Figen / oc to klaser Rusiner : oc hand aad 7 oc hans Aand kom til hannem igien / thi hand hafde icke ædit Brød eller druckit Vand / i tre Dage oc tre Nætter. 13 Oc David sagde til hannem : Hvem hør du til? Oc hveden est du? Oc hand sagde : Jeg er en Ægyptske Dreng / en Amalechiters Mands Svend / oc min HErre forlod mig / thi jeg hafver værit siug i dag tre dage. 14 Vi vare indfaldne Synden for Crethi / oc imod det som er hos Juda / oc Synden hen mod Caleb : oc vi opbrændte Ziklag med Jld. 15 Da sagde David til hannem : Vilt du føre mig hen ned til disse Krjgsfolck? Oc hand sagde: Svær mig ved Gud / ad du vilt icke slaa mig ihiel / eller ofverantvorde mig i min Herris Haand / da vil jeg føre dig ned til disse Krjgsfolck. 16 Oc hand førde dem hen ned / oc se / de hafde adsprdt sig paa den gandske Jord / aade oc drucke / oc hulde helligt ofver alt det store Rof som de hafde taget af Philisternes Land / oc af Juda Land.
17 Oc David sloo dem / fra Tusmrcke oc indtil Aftenen / paa den anden dag / ad ingen undkom af dem / uden fire hundrede Mænd / unge Karle / som rede paa Cameeler / oc undflydde. 18 Saa redde David alt det som de Amalechiter hafde taget / David redde ocsaa sine to Hustruer. 19 Oc der var ingen borte af dem / hvercken liden eller stoor / hvercken Sønner eller døttre / eller Rof / eller alt det som de hafde taget med sig : David førde det altsammen tilbage igien. 20 Da David tog alle Faar oc Fæ / oc de drefve dem før deres Fæ / oc sagde : Dette er Davids Rof.
21 Der David kom til de to hundrede Mæd / som var blefne for trætte /  ad følge David efter / oc var blefne hos Befor Beck / da ginge de ud mod David / oc mod det Folck som var hos hannem / Oc David gick fræm til Folcket / oc hilsede dem venligen. 22 Da svarede de / som vare onde oc løse Folck / af de Mænd / som vare dragne med David / oc sagde : Efterdi ad de droge icke med os / da skulle vi icke gifve dem af Rofvet / som vi hafve reddet / Men hver sage sin Hustru oc sine Børn / oc gaa hen. 23 Da sagde David : J skkulle icke saa gire / mine Brødre / med det som HErren hafver gifvit os / oc beskærmit os / oc gifvit dette Krjgsfolck i vore Hænder / som vare hjdkomne mod os. 24 Oc hvo skal lyde eder der udi? Thi lige som hans deel er / der neddrog i Strjden / saa skal oc hans deel være som blef hos Tøfvet / de skulle deele tilljge. 25 Oc det blef saa fra den dag oc der efter : thi hand giorde det til en Skick o til en Ræt i Jsrael / indtil denne dag.
26 Oc der Davidkom til Ziklag / sendte hand de Ældste i Juda / sin Venner / af Rofvet / o sagde : See / der hafve j Velsignelse af HErrens Fienders Rof / 27 (Som vare) dem i BethEl / oc dem i Ramoth mod Synden / oc dem i Jathir / 28 Oc dem i Aroer / oc dem i Siphmoth / oc dem i Esthemoa / 29 Oc dem i Rachal / oc dem i Jerahmeeliters Stæder / oc dem i de Jerahmeeliters Stæder / oc dem i Keniternes Stæder / 30 Oc dem i Harma / oc dem i ChorUsan / oc dem i Atach / 31 Oc dem i Hebron / oc alle Stæder der som David hafde vandret / hand oc hans Mænd.

XXXI. Capitel.
OC Philisterne stridde imod Jsrael / oc Jsraels Mænd flydde for de Philister / oc fulde slagne paa Gilboa Bierg. 2 Oc Philisterne forfulde Saul oc hans Søner / oc Philister Here sloge Jonathan / oc Abinadam oc Malchisua Sauls sønner. 3 Oc Strjden blef svar imod Saul / oc Bueskytterne ramte hannem / ad hand bef meget saar af Skytterne.
4 Da sagde Saul til sin Vaabenbdrager: Drag dit Sværd ud / oc stick mig ihiel der de 7a dde med Forhuud skulle icke / maa see / komme oc stinge mig ighiel / oc drifve deres spot med med mig: Men hans Vaabendrager vilde icke / thi hand fryctede saare : Da tog Saul Sverdet / oc falt der paa. 5 Der nu hans Vaabendrager saa / ad Saul var død / da falt hand end ocsaa paa sit Sverd /o døde med hannem. 6 Saa døde Saul / oc hns tre Sønner oc hans Vaabendragere / oc alle hans Mænd tilljge paa den dag.
7 Oc dre Jsraels Mænd / som vare på hjn side Dalen / oc paa hjn side Jordanen / saaae / ad Jsraels Mænd vare bortflydde / oc ad Saul oc hans Sønner vaare døde / da forlode de Stæderne / oc flydde : Saa komme Philisterne oc boede i dem.
8 Oc det skeede om anden dagen / da Philisterne komme ad berøfve de Slagne / ad de funde Saul oc hans tre Sønner liggende paa Gilboa Bierg. 9 Da afhugge de hans Hofvet / oc toge hans Vaaben af hannem / oc sendte (dem) i Philisternes Land omkring / ad kunndgiøre det i deres Afguders Huus oc iblant Folket. 10 Oc de lagde hans Vaaben i Astaroths huus / oc hngde hans Legome ud paa Muuren i Bethsan.
11 Der de i Jabes udi Gilead hørde det som Philisterne hafde giore mod Saul: 12 Da giorde de sig rede / hver som vare duelige Mænd til Strjd / oc de ginge den gandske Nat / oc toge Sauls Legome og hans Sønners Legomer af Muuren i Bethsan / oc komme til Jabes / oc brænde dem der. 13 Oc e toge deres Beene oc begrofve dem under et Egetræ i Jabes / oc fastede siu dage.
Ende paa Samuels første Bog.

Sammuels anden.
I. Capitel.
OC det skeede / efter Sauls død / der David var kommen tilbage igien af d Amalechiters slag / oc Davidd hafde værit i Ziklag to dage : 2 Oc det skeede paa den tredie dag / oc see / der kom en Mand fra Lejren / fra Saul / oc hans Klæder vare refne / oc Jord paa hans Hofvet : O det skeede / der hand kom til David / da falt hand ned paa Jorden oc tilbad. 3 Oc David sagde til hannem : Hvæden komst du? Oc hand sagde til hannem: Jeg er undkommen af Jsraels Hær. 4 Oc David sagde til hannem : Hvor gaar det til? Kiere sjg mig det. Oc hand sagde : Folcket flyde af Strjden / oc der falt ocsaa meget af Folcket / oc blefve døde / ja end oc Saul / o Jonathan hans søn / ere døde.
5 Oc David sagde til den unge Karl som forkyndede hannem dette / Hvorledis veedst du det / ad Saul er død / oc Jonathan hans Søn? 6 Da sagde den une Karl / som forkyndede hannem (det:) Jeg kom jo uforvarendis paa Gilboa Breysere jagede bag efter hannem. 7 Oc hand vendte sig om / oc saa mig / oc kaldede ad mig / Oc jeg sagde til hannem : Jeg er en Amalekiter. 9 Da sagde hand til mig : Traad nu paa mig /oc dræb mig / Thiforfærdelse hafver holdit mig / Thi mit Ljf er endnu gandske i mig. 10 Oc jeg traadde paa hannem / oc dræbte hannem / thi jeg vidste vel / ad hand kunde ice lefve efter hans Fald / Oc jeg tog Kronen som var paa hans Hofvet / oc Armbondet som var paa hans Arm / oc hafver baarit dem hjd til min Herre.
11 Da tog David fat paa sine Klæder / oc sønderref dem / oc alle Mænd som vare hos hannem : 12 Oc de sørgede oc græde / oc fastede indtil Aftenen / ofver Saul / oc ofvre Jonathan hans søn / oc ofver HErrens Folck / oc ofver Jsraels Huus / ad de vare faldne ved Sverdet.
13 Oc David sagde til den unge Karl / som gaf hannem (det) tilkiende: Hvæden est du? Oc hand sagde : Jeg er en fremmed Amalekiters Mands søn. 14 Oc David sagde til hannem: Hvi fryctede du icke / ad udræcke din Haand / ad fordærfve HErrenss Salvede? 15 Oc David raabte til een af sin unge Mænd oc sagde : Hjd fræm / falt paa hannem: Oc hand sloo hannem / oc hand døde. 16 Da sagde David til hannem : Dit Bllod vaære ofver dit Hofvet / Thi din Mund vidnede imod dig / oc sagde : Jeg hafver slagit HErrens Salvede ihiel.
17 Oc David klagede dette Klagemaal ofver Saul oc ofver Jonathan hans søn. 18 Oc befalede / ad mand skulde lære Juda Børn Buen / see / det e skrefvet i den Rætskafnes Bog. 19 Oc Jsraels Feyer / hvorledis ere Kæmpernes faldne? 20 Gifver det icke tilkiende i Gath / Forkynder det icke paa Gaderne i Aften / ad Philisternes Døttre skulle icke / maa skee / glæde sig / ad deres Døttre som hafver Forhuud / skulle icke / maa skee / fryde sig. 21 J Bierge udi Gilboa / der skal icke Dug ey heller Regn (komme) paa eder / eller (være) Aggre / afhvilcke løftoffer kommer / thi der er de Sterkes skiold / bortkast / Sauls Skiold / lige som hand hafve icke værit salvet med olie. 22 Jonathans Bue vred sig icke tilbage fra de Jhielslagnes Blood / fra de Stærckes fedme : oc Sauls Sverd kom icke ledit igien / 23 Saul oc Jonathan vare elskelige oc skiøne i deres Ljf / de vare os icke adskilde i Døden : De vare lættere end Ørne / de vare sterckere end Løver. 24 J Jsraels Døttre græder ofver Saul / som klædde eder deyligen med Skarlagen / som lod sætte gyldne Klenodier paa deres Klæder. 25 Hvorlunde ere de Stercke faldne midt i Strjden? Jonathan er slagen paa dine Høye. 26 Det giør mig ont for dig / min Broder Jonathan / du varst mig saare liflig  Din Kierlighed var mig yderligere end Qvinders Kierlighed. 27 Hvorledis ere de Stercke faldne / oc Strjdsvaaben bortkomne?

II. Capitel.
OC det skeede der efter / ad David spurde HErren ad / oc sagde : Skal jeg reyse op i en af Juda Stæder? Oc HErren sagde til hannem Reys op. Oc David sagde : Hvort skal jeg reyse op? Oc hand sagde / Til Hebron. 2 Saa drog David djd op / oc end hand to Hustruer / Ahinoam den Jesrelitiske / oc Abigail Nabals den Carmeliters Hustru. 3 Der til førde David Mænd op som vare hos hannem / hver med sit Huus / oc de boede i Hebrons Stæder.
4 Oc Juda Mænd komme djd / oc salvede der David til Konge ofver Juda Hus : Oc de gafve David tilkiende / oc sagde: De Mænd af Jabes i Gilead hafve begrafvet Saul: 5 Da sendte David Bud til de Mænd af Jabes i Gilead / oc lod dem sige : Velsignede være j for HErren / ad j giorde denne Barmhiertighed med eders Herre / med Saul / oc j begrofve hannem. 6 Oc nu HEren giøre Miskundhed oc Troskab med eder / oc jeg vil oc giøre eder det gode / fordi j gjorde dette. 7 Saa være nu eders Hænder stercke / oc værer frjmodige / Thi eders Herre Saul er død / saa hafver oc Juda Huus salvit mig til Konge ofver dennem.
8 Men Abner Ners søn / som var Høfvezmand for Sauls Strjdsfolck / tog Jsofeth Sauls søn / oc førde hannem hen ofver i Lejren: 9 Oc giorde hannem til Konge i Gilead / oc i Assuri / oc i Jsreel / oc ofver Ephraim / oc ofver BenJamin / oc ofver all Jsrael. 10 Jsboseth Sauls søn var fyrretive Aar gammel / der hans blef Konge ofver Jsrael / oc regierede to Aar / de af Juda Huus alleene vare med David. 11 Oc den tjd som David var konge i Hebron ofver Juda Huus / Var siu Aar oc sex Maaneder.
12 Oc Abner Ners søn drog ud / Me Jsboseth Sauls søns Tienere / fra Mahanaim til Gibon. 13 Joab ZeruJa søn oc Davids Tienere droge ocsaa ud / oc de møtte hver andre hos Giebons Fiskevand tilljge / oc de lagde dem / disse paa denne side ved Fiskevandet / oc de andre paa den anden side af Fiskevandet. 14 Oc Abner sagde til Joab : Lad Drengene nu giøre dem rede oc leege for os : Oc Joab sagde : Lad dem giøre dem rede. 15 Saa giorde de dem rede / oc ginge hen ofver efter Tallet / tolf for BenJamin / det er / for Jsboseth Sauls søn / oc tolf af Davids Tiener. 16 Oc den ene greb den anden om Hovedet / oc hvers Sverd var i den andens side / oc de i fulde tilljge : Oc mand kaldte den sted Helkath Zurim / som er i Gibeon. 17 Oc der begyntis paa den Dag en saare svar Strjd? Men Abner oc Jsraels Mænd finge Hug for Davids Tienere.
18 Oc der vare tre Zeru Ja sønner / Joab / oc Abisai oc Asahel : Men Asahel var læg paa sine Fødder / som een af Raaene der ere paa Marcken : 19 Oc Asahel fulde efter Abner / oc vigede icke / hvercken til den høyre eller til den venstre Haand / bag fra Abner. 20 Da vendte Abner sig om / oc sagde : est du den Asahel? Oc hand sagde : Jeg er. Oc Abner sagde til hannem: 21 Vjg bort / til dine høyre eller til din venstre side / oc tag een af de unge Mænd for dig oc tag dig hans beste Klæder : Men Asahel vilde icke vige bag fra hannem. 22 Da sagde Abner fræmdelis til asahel: Vjg bag fra mig / hvi skulde jeg slaa dig til Jorden? Oc hvorledis skulde jeg siden toe løfte mit Ansict op for din Broder Joab? 23 Men hand vilde icke vige / Da stack Abner hannem med det bgerste af Spiudet / ved det femte (Ribbeen/) oc Spiudet gick bag ud af hannem / oc hand falt der / oc døde for hannem: Oc det skeede / hver som kom til den sted / der som Asahel var falden oc død stoode stille.
24 Men Joab oc Abisai forfulde Abner: oc Solen gick ned / der de komme paa Amma Høy / som ligger hos Giah / paa Veyen til Gibeons Ørck : 25 Oc BenJamins Børn samlede dem bag efter Abner / oc blefve een hoob / oc stoode øfverste paa det spidze af Høyen. 26 Da raabte Abner til Joab / oc sagde : Skal da Sverdet opsluge foruden ende? Veedst du icke / ad det vil vorde til Bedrøfvelse paa det sidste. Oc hvor længe vilt du icke sige til Folcket / ad de vende om fra ad forfølge deres Brødre? 27 Oc Joab svarede : Saa sandelig som Gud lefver / hafde du icke talet / da hafde folcket arle i dag opdraget hver fra sin Broder 28 Saa blæste Joab i Basunen / oc alt Folcket stood stille / oc forfulde icke meere Jsrael /oc stridde ey heller meere 29 Men Abner oc hans Mænd ginge den heele Nat ofver den slette Marck 7 oc ginge ofver Joranen /oc vandrede igiennem all Bithron /oc komme til Lejren.
30 Oc Joab vendte sig bag Abner / oc samlede alt Folcket / oc der fattedis nitten Mænd af Davids Tienere / oc Asahel. 31 Men Davids Tienere hafde slaget af BenJamins oc Abners Mænd / ad der vare blefne tre hundrede oc tresindstive Mænd døde. 32 Oc de toge Ashel op / oc begrofve hannem i sin Faders Graf / som er i Bethlehem : Oc Joab oc hans Mænd ginge den gandske Nat / saa ad det liusnedis for dem i Hebron.

III. Capaitel.
OC der var en lang Strjd imedlem Sauls huus / oc Davids Huus : Men David voxte til / oc fick fræmgang / oc de af Sauls huus / ginge af / oc formindskedes. 2 Oc der blefve Børn fødde David i Hebron / hans Førstefødde Søn var Amon / af AhiRoam den Jesreelitiske. 3 Oc hans Anden / Chileab / af Abigail Rabals den Carmeliters Hustru : Oc den tredie / Absalon / maacha søn / Thalmai ongens Datter af Gesur. 4 Oc den fierde / Adonia / Hagiz søn: Oc den femte / Saphat Ja / Abitals søn. 5 Oc den siette / Jethream / af Egla / Davids Hustru : Disse ere Davids fødde i Hebron.
6 Oc det skeede / som der var Strjd imedlem Sauls Huus oc Davids Huus / da blef Abner veldig i Saus Huus. 7 Oc Saul hafde en Medhustru / hvis nafn var Rizpa / Aja daatter : Oc (Jsboseth) sagde til Abner : Hvi gikst du ind til min Faders Medhustru? 8 Da blev Abner meget vred for disse jsboseths Ord / oc sagde : Er jeg da et Hundehofvet / ad jeg mod Juda giør Miskundhed med din Faders Sauls huus / med hans Brødre oc hans Venner? Oc jeg gaf dig icke i Davids Haand / ad du tilregner mig en Misgierning i dag for den Qvindis skyld? 9 Gud giøre Abner saa / oc giøre hannem end saa / om jeg icke giør som HErren soor David: 10 Saa jeg skal tage Kongeriget fra Sauls huus / oc opreise Davids Stool ofver Jsrael oc ofver Juda / fra Dan oc indtil BerSeba. 11 Da kunde hand icke svare Abner et Ord meere / saa fryctede hand for hannem.
12 Oc Abner sendte Bud til David for sig / oc lod hannem sige : Hvem hør Landet til? Oc sagde : Giør dig Forbund med mig /oc see / min Haand skal være med dig / ad jeg vil vende all Jsrael til dig. 13 Oc hand sagde : Got / Jeg vil giøre et Forbund med dig / Men jeg beder een ting af dig / ad du seer icke mit Ansict / før end du fører Michol / Sauls daatter til mig / naar du kommer ad see mig Ansict. 14 Oc David sendte Bud til Jsboseth Sauls søn / sigendis : Gif mig min Hustru Mihol / som jeg trolofvede mig med hundrede af Philisternes Forhuuder. 15 O Jsboseth sendte hen / oclod tage hende fra sin Huusbonde fra Paltiel Lais søn. 16 Oc hendis Huusbonde gick med hende oc græd hver Træn bag hende / indtil Bahuri : Da sagde Abner til hannem Vende dig om / gack hen / oc hand vendte tilbage.
17 Oc Abner talede med de Ældste af Jsrael / oc saade: J hafve længe tilforn stundet efter David / ad hand skulde være Konge ofver eder. 18 Saa giører det nu / thi HErren sagde til David / sigendis: Jeg vil frelse Jsrael mit Folck / ved Davids min Tieneris Haand / ad Philisternes haand / oc af alle deres Fienders haand. 19 Oc Abner talede ocsaa for BenJamins Ørne / oc Abner gick oc hen 7oc talede for Davids Ørne i Hebron / alt det som Jsraels oc alt BenJamins huus siuntis got ad være.
20 Der Abner kom nu til David i Hebron / oc tive Mænd med hannem / da giorde David Abner / oc de Mænd som vare med hannem / et Gæstebud. 21 Oc Abner sagde til David : Jeg vil giøre mig rede oc fare hen / oc samle alle Jsrael til min Herre Kongen / ad de skulle giøre et Forbund med dig / oc du skalt være Konge i alt det som din Siel begærer. Saa lod David Abner fra sig / ad hand gick hen med Fred.
22 Oc see / Davids Tienere oc Joab / komme fra Strjdsfolcket / oc førde med dem et stoort Rof. Men Abner var icke da hos David i Hebron / thi hand hafde ladit hannem fra sig 7 ad hand var bortgangen med Fred. 23 Der Joab oc den gandske Hær som var med hannem / vare komne / da gafve de Joab tilkiende / sigendes : Abner Ners Søn var kommen til Kongen / oc hand lod hannem fare / oc hand er bortgangen med Fred. 24 Da kom Joab ind til Kongen / oc sagde : Hvad hafver du giort? See / Abner er kommen til dig / hvi lodst du hannem saa fare / ad hand er saa bortgangen? 25 Kiender du icke Abner Ners søn? Thi hand er kommen ad hand vil bedrage dig / ad hand kand vide din udgang oc din Jndgang / oc forfare alt det du giør.
26 Oc der Joab gick ud fra David / da sendte hand Bud efter Abner / ad de skulde hente hannem tilbage igien fra den Vandgraf Sira / men David vidste der intet af. 27 Oc Abner kom igien til Hebron / da lidde Joab hannem midt i Porten /ad hand vilde tale med hannem hemmeligen / oc hand stack i hannem der ved det femte (Ribbeen) ad hand døde / for hans Broders Ashaels Bloods skyld.
28 Der David fick det siden ad vide / da sagde hand : Jeg er uskyldig / oc mit Kongerige / for HErren ævindeligen / for Abners Ners søns Blood. 29 Det skal blifve paa Joabs Hofvet / oc paa alt hans Faders Huus / oc der skal icke fattis i Joabs Huus / den som hafver udflød oc Spedalskhed / oc gaar med Straf oc falder ved Sverdet / oc hafver brøst paa Brød. 30 Saa slog Joab oc hans Brød. 30 Saa slog Joab oc hans Broder Abisai / abner ihiel / derfor / ad hand sloo Asahel deres Broder ihiel / i Giebeon i Strjden.
31 Oc David sagde til Joab / oc til alt Folcket som var med hannem : Rifver eders Klæder sønder / oc binder Sæke om eder / oc sørger for Abner : Oc kongen gick efter Ljgbaaren. 32 Oc de jordede Abner i Hebron / oc Kongen opløfte sin Røst / oc græd hos Abners Graf / oc alt Folcket græd ocsaa. 33 Oc Kongen beklagede ofver Abner / oc sagde : Mon Abner skulde være død / som en Daare døer? 34 Dine Hænder (vare) icke bundne / oc dine Fødder ere icke sætte i Kaabberbolte / du est falden som mand falder for arrige Skalcke. Saa begræd alt Folcket hannem end meere. 35 Der alt Folcket kom nu ind ad æde med David / der det var endnu dag / da soor David / oc sagde : Gud giøre mig saa oc saa der til / om jeg smager Brød eller noget / før Solen gaar ned. 36 Oc alt Folcket forstood det / oc det behagede dem oc vel / efte som alt det gode som Kongen giorde / for alt Folcket Øyne / behagede (dem) vel. 37 Oc alt Folcket oc gandske Jsrael merckte paa den dag / ad det var icke skeet af Kongen / ad lade slaa Abner Neers søn ihiel. 38 Oc Kongen sagde til sine Tienere : Vide j icke / ad i dag er falden en Fyrste o en ypperlig Mand i Jsrael? 39 Oc jeg er endnu blød oc en salved Kongen : Men de Mænd ZeruJa Børn / ere haardere end jeg : HErren skal betale den som giør ont / efter sin ondskab.

IV. Capitel.
DEr nu Sauls Søn hørde /ad Abner var ød i Hebron / da blefve hans Hænder mactløse /  oc all Jsrael forfærdedis. 2 Oc Sauls søn hafde to Høfvezmænd for sit Strjdsfolck / den eenis nafn var Baena / oc den andens nafn Rehob / Rimons Berothiters sønner / af BenJamins Børn / thi ad Beroth blef oc regnet iblant BenJamin. 3 Oc de Berothiether vare Flydde til Gethaim / oc boede der fremmede / indtil denne dag.
4 Oc Jonathan Sauls søn hafde en søn som var lam paa Beenene / hand var fem Aar gammel / den tjd det rycte om Saul oc Jonathan kom af Jesreel: Oc hans Amme tog hannem oc flydde / Oc det skeede / der hun saa hasteligen flydde / da falt hand / oc blef lam / oc hans nafn var MephiBoseth.
5 Saa ginge nu Rimons Berothiters sønner /echob oc Baena / hen / oc komme / der Dagen var heedist / til Jsboseths Hus : oc hand laa paa sin Seng om Middagen. 6 Oc see / de komme i huuset (som) de vilde hente Hveede / oc stunge hannem ved det femte (Ribbeen:) oc Rechob oc Baena / hans Broder /ndkomme. 7 Thi e vare komne i Hiuset / der hand laa paa sin Seng / i sit Sofvekammer / oc de sloge hannem / myrdede hannem / oc afhugge hans Hofvet. Oc de toge hans Hofvet / oc ginge bort ad Veyen paa den slette Marck / den gandske Nat : 8 Oc de førde Jsboseths Hofvet til David i Hebron / oc sagde til Kongen : See / her er Jsboseths Sauls Søns / din Fiendis Hofvet / som stood efter din Siel : Saa hafver HErren i dag hefnet min Herre / Kongen / paa Saul oc paa hans Afkom.
9 Da svarede David Rechob 7 oc Baena hans Broder / Rimons Berothiers sønner / oc sagde til dem : Saa sandelige som HErren lefver / som hafver forløst min Siel af all Angist : 10 Der var een som forkyndede mig / oc sagde : See / Saul er død / oc hand meente for sig ad hand hafde værit et got Bud / oc jeg greb hannem / oc ihielslog hannem i Ziklag / som (meente) jeg skulde gifvit Løn for hans budskab: 11 Oc disse ugudelige Mænd hafve ihielslaget en retfærdig Mand i hans Huus / paa sin Seng / oc nu skulde jeg icke udkræfve hans Blood af eders Haand / oc borttage eder af Jorden? 12 Oc David bød sine Drenge / oc de sloge dem ihiel  oc afhugge deres Hænder oc deres Fødder / oc hengde dem ofvem hos Fiskevandet i Hebron / Men de toge Jsboseths Hofvet / oc jordede det i Abners Graf i Hebron.

V. Capitel
DA komme alle Jsraels Slecter til David i Hebron / oc sagde / sigendes: See vi / ja vi (ere) dine Been oc dit Kiød. 2 Oc der til med tilforn der Saul var Konge ofver os / da førde du Jsrael ud oc ind. Saa hafver HErren sagt til dig : Du skalt føde mit Folck Jsrael / oc du skalt være en Fyrste ofver Jsrael. 3 Oc alle de Ældste af Jsrael komme til Kongen i Hebron / oc Kong David giorde et Forbund med dem i Hebron / for HErrens Ansict / oc de salvede David til Konge ofver Jsrael. 4 David var tredive Aar gammel / der hand blef Konge / hand regerede i fyrretive Aar. 5 Hand regærede i Hebron / ofver Juda / siu Aar oc sex Maaneder / ochand regærede udi Jerusalem tredive oc tre Aar / ofver Juda.
6 Oc Kongen drog hen / oc hans Mænd / til Jerusalem / mod de Jebusiter / som boede i Landet: oc mand sagde til David / sigendis : Du skalt icke komme her ind / uden du borttager de Blinde oc de Lamme / (det meente de) David skal icke komme hjd ind. 7 Men David vandt Zions Slog / det er Davids Stad. 8 Da sagde David samme dag : Hvo som staar Jebusiterne / oc tager fat paa Tagrenderne / oc de Halte oc de binde / som Davids Siel hader / (Hand skal være Øfverst/) derfor sagde de : En Blind eller en Halt lad icke komme i huuset. 9 Saa boode David paa Slottet / oc kaldede det Davids Stad / oc David bygde der trint omkring / fra Millo oc inden til. 10 David fick fræmgang / oc blef mæctig / oc HErren Zebatohs Guds var med hannem.
11 Oc Hiram / Kongen af Tyru / sendte Bud til David / oc Ceder Træ / oc Tømmermænd / oc Steenhuggere til vægge / oc de bygede Davids huus, 12 Oc David merckte / ad HErren hafde stadfæst hannem til Konge ofver Jsrael / oc ad hand hafde ophøyet hans Kongerige / for hans Folckis Jsraels skyld. 13 Oc David tog endnu Medhustruer oc Hustruer af Jerusalem / siden hand var kommen fra Hebron / oc David blefve endnu Snner oc Døttre fødde. 14 Oc disse ere deres nafne / som hannem er fødde i Jerusalem : Samua / oc Sobab / oc Nathan / oc Salomo / 15 Oc Jjbchar / oc Elisua / oc Nrphet / oc 16 Oc Japhia / oc Elisama / oc Eliada / oc Eliphalet.
17 Der nu Philisterne hørde / ad de hafde salvet David til Konge ofver Jsrel / da droge alle Philisterne op ad søge / efter David : Der David det fornam / oc drog hand ned i Befæstningen. 18 Oc Philisterne komme oc udspridde sig i Raphims da. 19 Oc David spurde HErren ad / oc sagde : Skal jeg drage op imod Philisterne? Oc vilt du gifve dem udi min Haand? HErren sagde til David: Drag hen op / Thi jeg vil visseligen gifve Philisterne i din Haand. 20 Oc David kom til BaalPrazim / oc David sloo dem der / oc sagde : HErren adsridde mine Fiender for mig / lige som Vand skillis fra hver andet : der af kalder mand den steds nafn BaalPrazim. 21 Oc de forlode deres Afguder der / oc David oc hans Mænd toge dem op.
22 Men Philisterne droge atter op / oc udbridde sig i Raphaims dal. 23 Oc David spurde HErren ad / Oc hand sagde : Du skalt icke drage op / (Men) kom bag om dem / ad du kommer til dem / tvert ofver fra Morbærtræerne. 24 Oc det skal skee / naar du hører en Liud / som een gick paa Morbærtræernes Toppe / da maat du røre dig / Thi da er HErren udgaaen for dig / ad slaa paa Pilisternes Hær. 25 O David giorde saa som HErren hafde befalit hannem / oc sloo Philisterne fra Geba indtil mand kommer til Gaser.

VI. Capitel.
DEr efter forsamlede David endnu alle udvalde i Jsrael / tredive tusinde : 2 Oc David giorde sig rede / oc gick hen / oc alt Folcket som var hos hannem / af Juda Borgere / ad hente Guds Arck op der fra / som er kaldit efter det Nafn / som er HErrens Zebaoths Nafn / som sidder ofver Cherubim. 3 Oc de lode føre Guds Arck paa en ny Vogn  /oc hente den af AbiNabs Huus / som var i Gibea / Men Usa oc Ahio / AbiNadabs sønner / skulle den ny Vogn 4 Oc de toge den af AbiNadabs huus / som var i Gibea med HErrens Arck / oc Ahio gick for Arcken. 5 Da leegte David oc all Jsraels Huus for HErren / med allehonde Strengeleeg af Fyyrtræ / oc med Harper / oc med Psaltere / oc med Trommer / oc med Bieller oc med Cimbler.
6 Oc der de komme til Nachons Lade / da greb Usa til Guds Arck / oc holt paa den / Thi Øxene ginge af Veyen. 7 Da blef HErrens Vrede grum ofver Usa / oc Gud slog hannem der / for hans forseelsis skyld / ad hand døde der hos Guds Arck. 8 Da blev David ilde tilfred / for HErren hafde refvet et Ref paa Usa / oc hand kaldede den samme sted Perez oc Usa / indtil paa denne dag. 9 Oc David fryctede HErren paa den dag / oc sagde : Hvorledis skal HErrens Arck komme til mig?
10 Oc David vilde icke føre HErrens Arck til sig i Davids Stad / Men David lod først den til Obed Edoms den Githiters Huus. 11 Oc der HErrens Arck blef tre Maaneder i Obed-Edoms Githiters Huus / da velsignede HErren Obed Edom oc alt hans Huus.
12 Oc det blev Kong David tilkiende gifvet / som sagdis / Ad HErren velsignede ObedEdoms huus / oc alt det  hand hafde / for Guds Arcks skyld: Da gick David bort / oc hente Guds Arck op / af Obed Edoms huus / til Davids Stad / med glæde. 13 Oc det skeede / der de ginge fræm / som baare HErrens Arck / sex Treen / da offrede mand en Oxe oc et fædt (Faar.) 14 Oc David danzede lættelig / med all mact / for HErrens Ansict / oc David var ombundet med en linnet Ljfskiortel. 15 Saa førde David / med all Jsraels huus / HErrens Arck op med Fryd oc Basuuns liud. 16 Oc det skeede / der HErrens Arck kom i Davids Stad / da saa Michol Sauls datter igiennem Vinduet / oc saa Kong David springe krafteligen oc danze lætteligen for HErrens Ansict / Oc hun foractede hannem i sit hierte.
17 Oc der de indførde HErrens Arck / sætte de den paa sin sted / midt i Tabernackelen / som David hafde udslagit til den / oc David offrede Brændoffer oc Tackoffer for HErren. 18 Der David hafde fuldkommet / ad offre Brændoffer oc Tackoffer / da velsignede hand Folcket i HErrens Zebaoths Nafn : 19 Oc uddeelte til alt Folcket / oc til Jsraels Forsamling / baade Mand oc Qvinde / til hver en LefveBrød / oc et got stycke Kiød / oc en Flaske Vjn / da gick alt Folcket bort / hver til sit huus.
20 Der David kom igien ad velsigne sit Huus / da gick Michol Sauls Daatter ud imod David / oc sagde: Hvor herlig var Jsraels Konge i dag / som blottede sig i dag for sine Tieneres Pigers Øyne / lige som een af løse Folck ubluelig blotter sig. 21 Da sagde David til Michol / (Det giorde jeg) for HErrens Ansict/ som mig udvalde fræm for din Fader / oc fræm for din Fader / oc fræm for alt hans huus / saa hand befalede mig ad være en Fyrste ofver HErrens Foolck / ofver Jsrael / oc jeg vil leege for HErrens Ansict. 22 Oc jeg vil endnu blifve ringere end saa / oc jeg vil være foractet i mine Øyne / oc med de Tienistepiger  som du talde om / med dem vil jeg æris. 23 Oc Michol Sauls Daatter fick icke Børn / indtil hendis Døde-dag.

VII. Capitel.
OC det skeede / der Kongen sad i sit Huus / oc HErren hafde gifvit hennem Rolighed trint omkrind for alle hans Fiender: 2 Da sagde Kongen til Nathan / Propheten : Kiere see / jeg boer i et Huus af Cedertræ / oc Guds Arck boer medlem Cortiner. 3 Oc Nathan sagde til Kongen : Gack hen / giør alt det duu hafver i dit Hierte / thi HErren er med dig.
4 Men det skeede den samme Nat / ad HErrens Ord skeede til Nathan / sigendis : 5 Gack / oc sjg til min Tienere / til David / Saa sagde HErren : Skulde du bygge mig et Huus / ad jeg skulde boo udi? 6 Efterdi jeg hafver icke boit i et Huus / fra den Dag jeg opførde Jsraels Børn af Ægypten / oc indtil denne dag / Men jeg vandrede i Pauluun oc i Tabernackel. 7 I hvort jeg vandrede iblant alle Jsraels Børn : hafver jeg oc nogen tjd talet med nogen af Jsraels Stammer / hvilcken jeg hafver befalit ad føde mit Folck Jsrael 7 oc sagt : Hvi bygte j mig icke et Huus af CederTræ?
8 Saa falt du nu sige til David min Tienere / saa sagde den HErre Zebaoth : Jeg tog dig fra Faarestjen / bag efter Faarene / ad du skulde være en Fyrste ofver mit Folck / ofver Jsrael. 9 Oc jeg hafver været med dig / ihvor du hafver gaaet / oc udryddet alle dine Fiender for dig / oc giort dig et stoort Nafn / som de Stoores nafn som ere paa Jorden.
10 Oc jeg vil skicke mit Folck Jsrael en Sted / oc plante den / ad det skal der boo / oc icke meere fare vild / oc arrige Skalcke skulle icke meere tvinge det som tilforn: 11 Oc fra den tjd jeg gaf Dommere befaling ofver mit Folck Jsrael / oc jeg vil gifve dig rolighed for alle dine Fiender : Oc HErren kundgiør dig / ad HErren vil giøre dig til huus. 12 Naar din Tjd er nu fuldkommen / oc du ligger med dine Fædre / da vil jeg oopvæcke din Sæd efter dig / som skal komme af dit Ljf / Oc jeg vil stadfæste hans Kongerige. 13 Hand skal bygge mit Nafn et Huus / oc jeg vil stadfæste hans Kongerigis Stool ævindeligen. 14 Jeg / Jeg vil være hannem en Fader / oc hand skal være mig en Søn : Hvilcken naar hand giør uræt / da vil jeg straffe hannem med Menniskens Rjs / oc med Menniskenes Børns Plage : 15 Men min Miskundhed skal icke vige fra hannem / som jeg od den vige fra Saul / som jeg lod vige fra dit Ansict. 16 Men dit Huus oc dit Kongerige skal blifve stadfæst ævindeligen for dig / din Stool skal blifve bestandig ævindeligen.
17 Efter alle disse Ord / oc efter all denne Siun / saa talde Nathan til David : 18 Da kom Kong David ind / oc blef for HErrens Ansict / oc sagde : Hvo er jeg HErre HErre? Oc hvad er mit huus / ad du hafver ført mig hjd indtil? 19 Der til hafver du lidet actit det HErre HErre / men du talde ocsaa til din Tieneris huus i længden / Oc denne er Menniskens Lov HErre HErre. 20 Ov hvad skal David meere tale med dig? Du kiender din Tienere HErre HErre. 21 For dit Ords skyld / oc efter dit Hierte / hafver du giort alle disse stoore Ting / ad du vilde kundgiøre (dem) din Tienere. 22 Derfor est du meget actet HErre Gud / thi der er ingen som du / oc der er ingen Gud uden du / efter alt det som vi hafve hørt med vorre Ørne. 23 Oc hvo er et Folck paa Jorden / som dit Folk Jsrael? For hvis skyld Gud gick bort / ad forløse sig et Folck / oc ad giøre sig et Nafn / oc ad giøre for din skyld de stoore oc forfærdelige Ting for dit Land / for dit Folck / som du forløste dig af Ægypten / fra Hedningene oc deres Guder. 24 Oc du beridde dig dit Folck Jsrael / dig til et Folck ævindeligen / oc du HErre / du est blefven deres Gud. 25 Oc nu HErre Gud / det Ord som du talde ofver din Tienere oc ofver hans Huus / (det) stadfæste ævindelig / oc giør efter det som du hafver talet. 26 Saa blifver dit nafn stoort til ævig tjd / ad mand skal sige : HErren Zebaoth er Gud ofver Jsrael / oc Davids din Tieneris huus skal blifve bestandigt for dit Ansict. 27 Thi du HErre Zebaoth / Jsraels Gud / du hafver opladit din Tieneris Øre / oc sagt : Jeg vil bygge dig et Huus / derfor hafver din Tienere fundet i sit Hierte / ad bede denne Bøn til dig. 28 Oc nu HErre HErre / du est self Gud / oc dine Ord skulle blifve Sandhed / oc du talede dette Gode til din Tienere. 29 Saa begynd nu / oc velsigne din Tieneris Huus / ad det blefver ævindeligen nfor dit Ansict / Thi du HErre HErre / du hafver (det) talet / oc med din Velsignelse skal din Tieneris huus velsignis ævindeligen.

VIII. Capitel.
OC det skeede der efter / ad David sloo Philisterne / oc Nedtryckte dem / oc David tog Meteg-Amma af Philisternes Haand. 2 Oc hand slooMoabiterne / oc maalde dem med snorer / der hand hafde kommet dem til at ligge paa Jorden. Oc hand maalte to Snorer ad slaa ihiel / oc een Snor fuld ad lade lefve / saa blefve Moabiterne David underdanige / ad de førte hannem Skenck til.
3 David sloo oc HadadEsar Rehobs søn / Kongen i Zoba / der hand drog bort / ad bruge sin Macht / hos den Flood Prath. 4 Oc David greb af dem tusinde oc siu hundrede reysnere / oc tive tusinde Foodfolck / oc sønderhug alle Vogne / oc beholt hundrede Vogne af dem igien. 5 Men de Syrer komme af Damasco / ad hielpe HadadEser / Kongen af Zoba / oc David sloo af de Syrer to oc tive tusinde Mænd. 6 Oc David sætte fverster i Damasco udi Syri / saa blefve de Syrer Davids Tienere / som førde hannem Skenck til / ad HErren frelste David ihvort hand drog hen. 7 Oc David tog de GuldSkiolde som hørde HadadEsers Tienere til / oc førde dem til Jerusalem. 8 Men af Betha oc Berothai / HadadEsers Stæder / tog Kong David saare meget Kaaber.
9 Der Thoi / Kongen af Hemath hørde / ad David hafde nedslagit all HadadEsers Mact: 10 Da sendte Thoi sin søn Joram til Kong David / ad hilse hannem venligen / oc ad velsigne hannem / ad hand hafde strjdet imod HadadEser / oc slaget hannem / (Thi HadadEser førde Krjg imod Thoi/) oc hand hafde Sølf Tøy / oc Guldtøy / oc Kabbertøy. 11 Hvilcke Kong David helligede ocsaa for HErren / med det Sølf oc Guld / som hand helligede HErren af alle Hedningene / som hand undertvingde: 12 Af Syria / oc af Moab / oc af Ammons Børn / oc af Philisterne / oc af Amalech / oc af HadadEsers Rof / Rehohs søns / Kongens af Zoba.
13 Oc David giorde sig et Nafn / der hand kom igien / oc hafde slaget de Syrer udi Saltdalen / atten tusinde. 14 Oc hand satte Øfverster udi Edom / ja udi gandske Edom satte hand Øfverster / oc alle Edomiterne blefve Davids Tienere / oc HErren frelste David / ihvort hand drog hen.
15 Saa var David Konge ofver all Jsrael / oc David skickede Ræt oc Retfærdighed for alt Folcket. 16 Oc Joab ZeruJa søn var ofver Strjdshæren / oc Josaphat Ahiluds søn (var) Secreterer: 17 Oc Zadok Ahitobs søn oc Achimelech AbJathar Søn (vare) Præster: Oc Seria (var) Canzeler. 18 Oc Banaia Jojada søn / (oc) de Erethi oc de Plethi (med hannem/) oc Davids Sønner vare Præster.

IX. Capitel.
OC David sagde : Er der endnu nogen ofverblefven af Sauls huus / ad jeg kand giøre Barmhiertighed med hannem / for Jonathans skyld? 2 Oc der var en Svend af Sauls huus / hvis nafn var Ziba / den kaldede de til David. Oc Kongen sagde til hannem: Est du Ziba? Oc hand sagde : (Ja) din Tienere. 3 O Kongen sagde : Er der endnu nogen af Sauls huus / ad jeg kan giøre Guds Barmhiertighed imod hannem? Oc Ziba sagde til Kongen : Der er endnu een Jonathans søn / som er halt paa begge Fødder. 4 Oc Kongen sagde til hannem : hvor er hand? Oc Ziba sagde til Kongen : See / hand er i Machirs Ammiels søns huus i Lodebar. 5 Da sendte Konge David hen 7 oc lod hente hannem af Machirs Ammiels søns huus / fra Lodebar.
6 Oc Mephi Boseth jonathans søn / Sauls søns / kom til David / oc hand falt ned paa sit Ansict / oc tilbad: Oc David sagde / MephiBoseth. Oc hand sagde: See / din Tienere. 7 Oc David sagde til hannem : Du skalt icke frycte / thi jeg vil visseligen giøre Miskundhed med dig / for Jonathans din Faders skyld / oc jeg vil gifve dig igien alle din Faders Sauls Aggre / oc du skalt æde Brød ofver mit Bord altjd. 8 Oc hand tilbad / oc sagde : Hvo er (ieg) din Tienere / ad du vender dig til en død Hund / saa som jeg?
9 Da kaldede Kongen ad Ziba Sauls Svend / oc sagde til hannem  Alt det som hørde Saul oc alt hans huus til /det hafver jeg gifvit din Herris søn. 10 Saa skalt du / oc dine Børn / oc dine Tienere / forarbeyde hans Aggre / oc føre det ind / oc det skal være din Herris søns Brød / ad hand skal nære sig der af / Men MephiBoseth din Herris søn skal dagligen æde Brød ofver mit Bord. Oc Ziba hafde femten Sønner oc tive Tienere. 11 Oc Ziba sagde til Kongen: Efter alt det som min Herre Kongen hafver budit sin Tienere / saa skal din Tienere giøre: 12 Oc om Mephi Boseth maa æde ofver mit Bord / da skal hand holdis som et af Kongens Børn. Oc Mephi Boseth hafde en liden søn / hvis nafn var Micha / oc alle som boede i Ziba huus / de tiente MephiBoseth. 13 Oc MephiBoseth booede i Jerusalem / Thi hand aad dagligen af Kongens Bord / oc var halt paa baade sine Fødder.

X. Capitel.
OC det skeede her efter / ad Ammons Børns Konge døde / oc Hanon / hans søn / blef Konge i hans sted. 2 Da sagde David : Jeg vil giøre Miskundhed med Hanon Nahas søn / som hans Fader giorde Miskundhed med mig: Oc David sendte hen / ad lade husvale hannem / ved sine Tienere / ofver sin Fader : Oc Davids Tienere komme i Ammons Børns Land.
3 Da sagde Ammons Børns Fyrster til Hanon deres Herre: Troer du /ad David ærer din Fader for dine Øyne / ad hand sender dig Husvalere? Mon David icke derfor hafve sendt sine Tienere til dig / ad hand kand forfare Stadens leylighed / oc ad bespeyde den / oc ned slaa den. 4 Da tog Hanon Davids Tienere / oc ragede halfdeelen af deres Skæg / oc skaar halfdeelen af deres Klæder til deres Arz / oc lod dem gaae.
5 Der de gafve David det tilkiende / sendte hand imod dem / (thi Mændene vare saare skamskænde/) oc Kongen lod dem sige: Blifver i Jerucho indtil eders Skæg voxer / oc kommer da igien.
6 Der Ammons Børn saae / ad de stinckede for David / da sendte Ammons Børn hen / ooc leyede de Syrer af Rehobs huus / o de Syrer af Zoba / tive tusinde til Food / oc tusinde Mænd af Kong Maacha / oc af Jstob tolf tusinde mænd. 7 Der David det hørde / da udsendte hand Joab / oc Strjdsfolckenes gandske Hær. 8 Oc Ammons Børn droge ud / oc reystede dem til Strjd / uden for Døren af Porten / Men de Syrer Zoba / oc Rehob / oc Jstob / o Maach / vare i sær paa Marcken. 9 Der Joab nu saa / ad Strjden var stillet imod hannem / for oc bag / da udvalde hand af alle de Udvalde i Jsrael / oc hand stillede sig i Orden imod de Syrer. 10 Oc det Folck som var igien / satte hand under sin Broders Abisai haand / hvilcken stillede sig i Orden imod Ammons Børn : 11 Oc hand sagde : Er det saa / ad de Syrer blifve mig for stercke / da kom mig til hielp / me dersom Ammons Børn : 11 Oc hand sagde Er det saa / ad de Syrer blifve mig for stercke / da kom mig til hielp / Men dersom Ammons Børn blifve dig for stercke / da vil jeg komme ad hielpe dig. 12 Vær frjmodig / oc lad os være frjmodige for vort Folck / oc for vor Gds Stæder / HErren giøre hvad hannem got siuntis. 13 Da drog Joab fræm / oc det Folck som hos hannem var / til strjd 

X. Capitel.
13 Da drog Joab fræm / oc det Folck som hos hannem var / til strjd mod de Syrer / o de flydde for hannem 14 Oc der Ammons Børn saae / ad de Syrer flydde / da flydde de oc for Abisai / oc droge i Staden : saa vende Joab sig tilbage fra Ammons børn / oc kom til Jerussalem.
15 Oc der de Syrer saae / ad de vare slagne for Jsrael / da forsamledes de tilhobe. 16 Oc Hadad Eser sendte hen / oc udførde de Syrer som vare ofver Floden / oc de komme til Helam / oc Sobach / som var hadadEsers Strjds-Høfvezmand / drog for dem. 17 Der det blef David tilkiendegifvit / ds samlede hand alle Jsrael tilhobe / oc drog ofver Jordanen / oc kom til Helam : Oc de Syrer rystede dem imod David / oc de stridde imod hannem. 18 Men de Syrer flydde for Jsrael / oc David nedslog af de Syrer / siu hundrede Vogne oc fyrretive tusinde Reysnere / der til med sloo hand oc Sobach deres Høfvezmand / ad hand døde der. 19 Der de Konger / som vare under Hedad Eser / saae / ad de vare slagne for Jsrael / de giorde de Fred med Jsreel / oc tiente dem : Oc de Syrer fryctede sig / ad hielpe Ammons Børn meere.

XI. Capitel.
OC det skeede / der Aaret omkom / paa den tjd som kongerne drage ud / da sendte David Joab oc sine Tienere med hannem / oc all Jsrael / oc de fordærfvede Ammons Børn / oc belagde Rabba / dog David blef i Jerusalem.
2 Oc det hende sig paa en Aftens tjd / ad David stood op af sin Seng / oc gick paa taget af Kongens Huus / oc saa af Taget en Qvinde too sig / oc det var en meget deylig Qvinde. 3 Oc David sendte hen oc lod spørge efter Qvinden / oc een sagde : Er det icke BethSeba Eliams Daatter / Uriæ den Hethiters Hustru? 4 Da sendte David Bud hen / oc lod hende hente : oc der hun kom ind til hannem / da sof hand hos hende / oc hun reenset sig af sin ureenhed / oc vendte sig til sit huus igien. 5 Oc Qvinden blef fructsommelig / oc sendte hen oc lod kundgiøre for David / oc sige : Jeg er blefven fructsommelig.
6 Da sendte David Bud hen til Joab / Send Uriam den Hethiter hjd til mig : Oc Joab sendte Uria til David. 7 Oc der Uria kom til hannem / da spurde David / om det stood vel med Joab / oc vel kod Folcket / oc vel med med Strjden 8 Siden saagde David til Uria : Gack ned i dit huus / oc too dine Fødder : Der Uria gick ud af Kongens huuus / ds fulde der Kongelige Skenck efter hannem. 9 Men Uria lagde sig ad sofve for Dørren af Kongens huus / me alle hans Herris Tienere / oc hand gick icke ned i sit huus. 10 Der de gafve David til kiende / oc sagde : Uria gick icke ned i sit huus / da sagde David til Uria : Haf de du icke vandret? Hvi gickst du icke ned i dit huus? 11 Oc Uria sagde til David : Arcken / oc Jsrael oc Juda / blifve i Tælter / oc Joab min  Herre / oc min Herris Tienere / ligge paa Marcken / skulde jeg da gaa i mit huus / ad æde oc dricke / oc ligge hos min Hustru? Saa vist som du lefver o din Siel lefver / jeg giør det icke. 12 Da sagde David til Uriam / saa blif i dag oc her / oc i Morgen vil jeg lade dig gaa : Saa blef Uria i Jerusalem den dag / oc der til med den anden dag. 13 Oc David bød hannem / ad hand aad for hannem oc drack / oc hand giorde hannem drucken : Siden gick hand ud om Aften / ad legge sig til ad sofve paa sin Seng / med sin Herris Svenne / oc hand gick icke ned i sit Huus.
14 Oc det skeede om Morgenen / da skref David et Bref til Joab / oc sendte det med Uria. 15 Oc hand skref i Brefvet / sigendis : Skicker Uriam mod Strjden som den er hardest / oc vender eder tilbage til hannem / ad hand hand blifve slagen / oc døø. 16 Oc det skeede som Joab varede paa Staden / skickede hand Uriam paa dem Sted / som hand vidste ad duelige Strjdsmænd vare. 17 Oc der de mænd af Staden fulde ud / ad strjde imod Joab / da falt der nogle af folcket / af Davids Tienere / oc Uria den Hethiter døde ocsaa.
18 Da sendte Joab hen / oc lod gifve David tilkiende all Strjdens leylighed : 19 Oc befalede Budet / oc sagde : Naar du hafver udtalet om alle Strjdens Handel mod Kongen: 20 Oc det skeer / ad kongen blifver vred / oc hand siger til dig : hvi gafve j eder saa nær til Staden ad strjde? Vidste j icke / hvorledis de pleye ad ftiude af Muuren ? 21 Hvo sloo AbiMelech Jerub Beseths søn ihiel? Kaste ey en Øvinde et stycke af en Møllesteen ned paa hannem af Muuren / oc hand døde i Thebez? Hvorfor gafve j eder saa nær til Muuren? Da skalt du sige: Din Tienere Uria den Hetiter er oc død. 22 Oc Budet gick hen / oc kom oc gaf David tilkiende / alt det som Joab hafde udsendt hennem for. 23 Oc Budet sagde tiil David : Mændene finge Ofverhaand ofver os / oc skulde imod os ud paa Marcken / o vi vare efter dem indtil Dørren af Porten. 24 Men Skytterne støde af Muuren paa dine Tienere / oc der ere ihielslagne af Kongens Tienere / der til er Uria / din Tienere den Hethiter /ocsaa død. 25 David sagde til Budet : saa skalt du sige tilJoab : lad dig icke det ilde behage / Thi ad Sverdet fortærer nu denne / nu den anden / Blif fast ve med din Strjd imod Staden / oc nedbryd den : giør du hannem i saa maader frjmodig. 26 Der Uriæ Hustru hørde / ad Uria hendis Mand var død / da sørgede hun for sin Huusbonde. 27 Men der hun hafde udsørgit / sende David hen / oc lod hente hende til sit Huus / oc hun blef hans Hustru / oc fødde hannem en Søn : Men den gierning behagede HErren ilde / som David giorde.

XII. Capitel.
OC HErren sendte Nathan til David : Oc der hand kom til hannem / ds aagde hand til hannem : Der vare to Mænd i en Stad / en Rjg oc en Fattig. 2 Den Rjge hafde Faar oc Fæ / saare meget: 3 Men den Fattige hafde intet / uden et lidet Faar / som hand hafde kiøbt / oc hand hafde født det op / oc det var blefvet stoort / hos hannem oc hos hans Børn tilljge / det aad af hans styrcke Brød / oc drack af hans Beggere / oc sof i hans Skiød / oc hand holt det som en Daatter. 4 Men der er en Giæst kom til den rjge Mand / da sparde hand / ad tage af sine Faar oc sine Øxne / ad rede noget til Giæsten / som kom til hannem / oc hand toog den fattige Mands Faar / oc ridde til den Mand som var kommen til hannem. 5 Da optædtis Davids vrede saa imod den Mand / oc hand sagde til Nathan: Saa sandelig som HErren lefver / den Mand er Dødsens Barn som det giorde. 6 Oc hand skal betale det Faar firedobbelt / fordi hand det giorde / oc icke sparde det.
7 Da sagde Nathan til David : Du (est) Manden : Saa sagde HErren Jsraels Gud : Jeg salvede dig til Konge ofver Jsrael / oc jeg udfrjde dig af Sauls haand. 8 Oc gaf dig din Herris huus / oc din Herris Hustruer i dit Skiød / oc jeg gaf dig Jsrael oc Juda huus / Oc er det lidet / da vilde jeg endnu lagt dig saadant oc saadant der til. 9 Hvi hafver du da foractit herrenss Ord / ad du giorde saadant Ont for hans Øyne? Uriam den Hethiter hafver du slagit med Sverdet / oc hans Hustru hafver du tagit dig til Hustru / Men hannem hafver du slagit ihiel med Ammons Børns Sverd. 10 Saa skal nu Sverdet icke vige fra dit huus ævindeligen / fordi ad du foractede mig / oc togist Uriæ den hethiters hustru / ad hun skulde være din Hustru. 11 Saa sagde HErren . See / Jeg vil opvæcke ulycke ofver dig / af dit (eget) huus / oc jeg vil tage dine Hustruer for dine Øyne / oc gifve din Næste dem / ad hand skal sofve hos dine Hustruer / i den klare Sool 12 Thi du giorde (det) i Løndom / Men jeg vil giøre det for all Jsrael / oc for Solen.
13 Da sagde David til nathan : Jeg hafver syndit imod HErren. Oc Nathan sagde til David : Saa hafver oc HErren borttagit din Synd / du skalt icke døø. 14 Dog efterdi ad du hafver jo kommit HErrens Fiender til ad bespotte saa saare ve denne Gierning / skal den søn som dig er født / visseligen døø.
15 Saa gick nathan him. Oc HErren slog Barnet / som Uriæ Hustru hafde født David / ad det blev dødflugt. 16 Oc David besøgte Gud for Drengen / oc David fastede saare / oc gick ind oc blef der Natten ofver / oc laa paa Jorden. 17 Da opkomme de Ældste af hans huus til hannem / oc vilde opreise hannem fra Jorden / men hand vilde icke oc hand aad icke Brød med dem. 18 Oc det skeede paa den sivende Dag / da døde Barnet / oc Davids Tienere befryctede sig / ad gifve hannem tilkiende / ad Barnet var døt: Thi de tænckte : See / der Barnet var endnu lefvende / talede vi med hannem / oc hand lydde icke vor røst / hvorlunde skulde vi sige til hannem / Barnet er dødt / thi hand skulde gremme sig.
19 Men David saa / ad hans Tienere hviskede / oc David Marckte / ad Barnet var døt / Oc David sagde til sine Tienere : Er Barnet døt? Oc de sagde / det er døt. 20 Da stood David op af Jorden /oc toode sig oc salvede sig / oc tog andre Klæder paa sig / oc gick ind i HErrens huus oc tilbad: Oc der hand kom hiem igien da begærede hand (Mad/) oc de første Brød for hannem / oc han aad 21 Da sagde hans Tienere til hannem  Hvad er det for en ting / som du hafver giort? Der Barnet lefde / da fastede du oc grædst / Men nu barnet er døt / stoodst du op / oc aad Brød? 22 Oc hand sagde : Der Barnet endnu lefde / fastede oc græd jeg / thi jeg tænckte : Hvo veed / HErren tør vorde  mig naadig / ad Barnet maa lefve. 23 Men nu det er døt / hvad skal jeg da faste? Kand jeg endnu hente det igien? Jeg far til det / oc det kommer icke tilbage til mig.
24 Der efter husvalede David BathSeba sin Hustru / oc gick ind til hende  oc sof hos hende / oc hun fødde en Søn / oc hand kaldede hans nafn Salomo / oc HErren elskte hannem. 25 Oc hand sendte Bud ved Nathan Propheten / ochand kaldede hans nafn JebidJa / for HErrens skyld.
26 Saa skridde Joab mod Ammons Børns Rabba / oc indtog den Kongelige Stad. 27 Oc Joab sendte Bud til David / oc lod hannem sige : jeg hafver stridit mod Rabba / oc jeg hafver ocsaa indtagit vandstaden. 28 Saa tag nu det Folck tilsammen som er igien / oc beleg Staden / oc indtag den / ad jeg skal icke / maa skee indtage Staden / oc det skullde kaldis efter mit nafn 29 Saa tog David alt Folcket tilsammen / oc drog til Rabba / oc stridde mod den / oc indtog den. 30 Oc tog deres Kongis Krone af hans Hofvet / hvis Vect var et Pund Guld / oc dyrbare Steene / oc den var paa Davids Hofvet : oc hand førde der af Staden saare megt Rof : 31 Men Folcket som der var udi / føde hand ud / oc lagde dem under Safver / oc Jernsluffer / oc Jernøxer / oc lod dem gaa igiennem i Malchen / oc saa giorde hand ved alle Ammons Børns Stæder : Siden vende David / oc alt Folcket / sig om igien til Jerusalem.

XIII. Capitel.
OC det skeede der efter / ad Absalom Davids søn hafde en deylig Syster / hvis nafn var Thamar / oc Ammon Davids søn fick villie til hende. 2 Oc Amnon var beængstiget / fra ad hand blev siug / for Thamar sin Systers skyld / thi hun var en Jomfru / oc det tyckte Amnon svaart ad være / ad hand skulde giøre hende noget. 3 Oc Amnon hafde en ven / hvis nafn var Jonadab / Sima Søn / Davids Broders / o Jonadab var en saare vjs Mand. 4 Oc hand sagde til hannem: Hvorfor blifver du saa mager / du Kongens søn / dag fra dag? Kand du icke gifve mig det tilkiende? Da sagde Amnon til hannem : jeg hafver faait villie til Thamar / Absaloms min Broders Syster. 5 Oc Jonadab sagde til hannem : Leg dig paa din Seng / oc giør dig siug / naar din Fader kommer / ad besee dig / da sjg til hannem : Kiere / lad Thamar min syster komme / ad gifve mig Mad / oc rede for mig en Ræt / ad jeg kan see der paa / oc æde af hendis Haand. 6 Saa lagde Amm´non sig / oc giorde sig siug : Der Kongen kom nu ad besee hannem / da sagde Amnon til Kongen : Kiere / lad Hamar min Syster komme oc bage to søde Kager for mine Øyne / ad jeg kand æde af hendis haand. 7 Da sendte David Bud til Thamar / til uuset / oc lod hende sige : Gack nu bort i Amnons din Broders huus  oc reed hannem Mad. 8 Oc Thamar gick hen til Amnons sin broders huus / oc hand laa. Saa tog hun en Dey / oc æltede / oc giorde søde Kager for hans Øyne /oc bagede Kagerne. 9 Oc hun tog Panden / oc gaf op for hans yne / Men hand vilde icke æde. Da sagde Amnon : Lad dem alle gaae ud fra mig / oc de ginge ud fra hannem allesammen. 10 Da sagde Amnon til Thamar : Bær Maden i Sengekammeret / ad jeg kand æde af din haand : Da tog Thamar de søde Kager som hun hafde reedt / oc baar til Amnon sin Broder i Sengekammeret. 11 Oc der hun baar dem til hannem / ad hand skulde æde / da tog hand fat paa hende / oc sagde til hende : Kom hjd / min Syster / sof hos mig. 12 Oc hun sagde : Jcke min Broder / skænd mig icke / Thi mand giør icke saa i Jsrael / giør icke denne daarlighed. 13 Hvort vilde jeg hen med min Skam? Oc du blifver lige som een af de Daarer i Jsrael : Men tal med Kongen / da necter hand dig icke mig. 14 Men hand vilde icke lyde hende / oc blev hende for sterck / oc krænckte hende / oc sof hos hende. 15 Siden blef Amnon saa saare meget hadsk mod hende / saa ad det haad blef større / hand hadede med / end Kierligheden / med hvilcken hand hafde haft hende kier. Oc Amnon sagde til hende : Stat op / gack bort. 16 Oc hun sagde til hannem:: Lad icke være Aarsag til dette onde / oc er større end det andet / som du giorde mod mig /ad udstøde mig. Men hand vilde icke høre hende : 17 Oc hand kaldede sin Dreng / som tiendte hannem / oc sagde : Drif denne ud fra mig / oc luck Dørren til efter hende. 18 Oc hun afde en Kiortel paa sig med adskillig Farfve / Thi Kongens Døttre baare saadanne Kiortle / den stund de vare Jomfruer. Oc hans Tiener dref hende ud / oc luckte Døren til efter hende : 19 Da kaste Thamar Aske paa sit Hofvet / oc ref sin Kiorten / som hun hafde paa sig / ad adskillig Farfve / oc lagde sin Haand paa sit Hofvet / oc gic stedze oc raabte.
20 Oc Absalom / hendis Broder / sagde til hende : Hafver din Broder Amnon værit hos dig? Oc nu min Syster / tii stille / hand er din Broder / tag icke Sagen saa til Hierte : Saa blef Thamar siddendis / oc hun var eenlig i Absaloms sin Broders huus. 21 Der Kong David hørde alt dette / da blef hand meget vred. 22 Men Absalom talde intet med Amnon / hvercken ont eller got / thi Absalom hadede Amnon / fordi / ad hand hafde krænckit Thamar hans Syster.
23 Oc det skeede to gandske Aar der efter / da vare der de som klippede Absalom (Faar) i Baalhazor / (som ligger) hos Ephraim: oc Absalom indbød alle Kongens Børn : 24 Oc Absalom kom til Kongen / oc sagde : See / din Tienere hafver dem som klippe / ad Kongen vilde nu gaa / oc hans Svenne / med sin Tienere. Oc Kongen sagde til Absalom : 25 Ney / min Søn lad os icke nu alle gaae / oc lad os icke besvære dig : Oc der hand nødde hannem / da vilde hand dog icke gaa / men hand velsignede hannem. 26 Oc Absalom sagde : Skal icke amnon min Broder gaa med os? Kongen sagde til hannem : Hvorfor skal hand gaa med dig? 27 Da nødde Absalom hannem saa længe / ad hand lod Amnon oc alle Kongens Børn gaae med hannem. 28 Da bød Absalom sinde Drenge / oc sagde : Seer nu til / naar Amnon blifver lystig af Vjnen / oc jeg siger til eder Slaar Amnon oc dræber hannem / ad j icke frycte eder / Thi hafver jeg icke befalit eder det? Værer dristige oc værer frjmodige. 29 Saa giorde Absaloms Drenge ved Amnon / som Absalom hafde befalit / Da stode alle Kongens Børn op / oc de reede hver paa sin Muule / oc flydde.
30 Oc det skeede / der de vare paa Veyen / da kom ryctet til David / ad der sagdis : Absalom hafver slagit alle Kongens Sønner / oc der blef ickeen af dem igien 31 Da stood Kongen op oc ref sine Klæder / oc lagde sig paa Jorden / oc alle hans Tienere stoode der med refne Klæder. 32 Da svarede Jonadab Simea / Davids Broders Søn / oc sagde : Min Herre tæncke icke / ad de hafve ihielslaget alle Drengene / Kongens Sønner / thi Amnon hand er alleene død / Thi Absalom hafver talet der om / fra den dag hand skændede Thamar hans Syster. 33 Saa tage nu min Herre Konge Saadant icke sig til Hierte / som sigis / Ad alle Kongens Sønner ere døde / Thi Amnon er alleene død. 34 Oc Absalom flydde. Oc Drengen paa Vacten løfte sine Øyne op / oc saa / oc see / der kom meget Folck paa Veyen / efter hver andre / op til siden paa Bierget. 35 Da sagde Jonadab til Kongen : See / Kongens Sønner komme / det er saa skeet / som din Tienere sagde. 36 Oc det skeede / der hand hafde udtalet / oc see / da komme Kongens Sønner / oc opløfte deres Røst oc græde / o Kongen ocsaa / oc alle hans Tienere græde saa meget saare.
37 Men Absalom fydde / oc drog til Thalmai Amihuds søn / Kongen i Esur : Oc hand sørgede for sin søn alle dage. 38 Der Absalom hafde fyldt oc var dragit til Gesur / da blef hand der i tre Aar. 39 Oc Kong David lengdis (i Hiertet) ad drage efter Absalom / Thi hand hafde trøstet sig ofver Amnon / ad hand var død.

XIV. Capitel.
OC Joab ZeruJa Søn vidste /ad Kongens Hierte var til Absalom. 2 Oc Joab sendte hen til Thekoa / oc lod hente en vjs Qvinde derfra / oc sagde til hende : Kiere / holt dig sorgfuld / oc før dig i Sørgeklæder / oc salve dig icke med Olie /oc blif som en Qvinde der længe hafver sørgit for en død. 3 Oc du skalt gaa ind til Kongen / oc tale med hannem efter denne maade : Oc Joab lagde Ordene i hendis Mund. 4 Oc den Thekolitiske Qvinde sagde til Kongen / oc falt ned til Jorden paa sit ansict / oc tilbad / oc sagde : Hielp Konge. 5 Oc Kongen sagde til hende : Hvad skader dig? Oc hun sagde : Jeg er dog en Encke / oc min Huusbonde er død. 6 Oc din Tienerinde hafde to Sønner / oc de trættede begge tilsammen paa Marcken / oc for der var ingen som kunde redde imedlem dem / slog den eene den anden /oc dræbte hannem. 7 Oc see / nu staar den gandske Fredskab op mod din Tienerinde /oc siger : Antvord os den / som slog sin Broder ihiel / ad vi slaae hannem ihiel for hans Broders Siel / som hand ihielslog / oc ødelegge ocsaa hans Arf : oc de ville udflycke min Gnist som endnu igien er / ad min Huusbonde skal icke hafve et Nafn / oc noget efter sig paa Jorden. 8 Da sagde Kongen til Qvinden : Gack til dit Huus / oc jeg vil gifve Befaling i din Sag. 9 Oc den Thekoitiske Qvinde sagde til Kongen : Min Herre Konge / den Misgierning være paa mig /oc paa min Faders huus / Men Kongen oc hans Stool skal være uskyldig. 10 Oc Kongen sagde : Hvo som taler imod dig / før den til mig / saa skal hand icke meere røre ved dig. 11 Oc hun sagde : Konge / tænck nu paa HErren din Gud / ad Bloodhæfnere skulle icke blifve for mange / til ad fordærfve / oc ad de icke ødelegge min Søn. Oc hand sagde : Saa sandeligen som HErren lefver / der skal icke falde noget af din Søns Haar paa Jorden. 12 Da sagde Qvinden : Lad din Tienerinde tle nu til min Herre Kongen noget: Oc hand sagde : Sjg til. 13 Oc Qvinden sagde : Hvi hafver du saadant tænckt imod Guds Folck / ad Kongen hafver talt saadanne Ord / ad hand blifver skyldig / oc ike lader hente sin udstøtte igien? 14 Thi vi de visseligen / oc (ere) som Vand der udøses paa Jorden / som icke samles / oc Gud vil icke tage Ljfvet bort / men hand betæncker sig jo / ad hand skal icke udstøde fra sig den udstøtte? 15 Saa er jeg nu kommen / ad tale saadant til min HErre Kongen / Thi Folcket giør mig bange / thi din Tienerinde tænckte : Jeg vil nu tale til Kongen / kand skee / ad Kongen giør / det hans Tienerinde siger. 16 Thi Kongen skal høre det / ad redde sin Tienerinde / af den Mand haand som vil fordærfve mig / oc min Søn tilljge fra Guds Arf. 17 Oc din Tienerinde tænckte : Min Herre Kongens Ord skal være mig til Trøst / Thi som en Guds Engel / saa er min Herre Kongen / til ad høre det gode oc det onde / oc HErren din Gud være med dig. 18 Oc Kongen svarde / oc sagde til Qvinden: Døl icke for mig / hvad jeg vil spørie dig ad : Oc Qvvinden sagde : Min HErre Konge tale sig nu. 19 Oc Kongen sagde : Er icke Joabs Haand med dig i alt dette? Oc Qvinden svarede / oc sagde : Saa vist som din Siel lefver / min HErre Konge / der er ingen anden / hvercken paa den høyre eller venstre side / i alt dette / som min Herre / Kongen / sagde : Thi din Tienere Joab bød mig det /oc hand lagde alle disse Ord i din Tienerindis Mund : 20 Ad jeg skulde saa forblumme denne Sag / det hafver din Tienere Joab giort / Men min HErre er vjs / efter en Guds Engels vjsdom / ad forstaa alle Ting som ere paa Jorden.
21 Da sagde Kongen til Joab : See nu / Jeg hfaver giort det / saa gack bort / oc hent Drengen Absalom igien. 22 Da falt Joab paa sit Ansict til Jorden / oc tilbad / oc velsignede Kongen / oc Joab sagde : J dag mercker din Tienere / ad jeg hafver fundit Naade for dine Øyne / min HErre Konge / ad Kongen giør / hvad hans Tienere siger. 23 Saa giorde Joab sig rede / oc drog til Gesur / oc hente Absalom til Jerusalem. 24 Men Kongen sagde : Lader hannem gaa i sit Huus igien /oc icke see mit Ansict : Saa kom Absalom til sit huus / oc saa icke Kongens Ansict.
25 Der var icke saa deylig en Mand i all Jsrael som Absalom / ad hand blef roost saare : Der var ingen vanske paa hannem / fra hans Fodsool oc indtil hans Jsse. 26 Oc naar hand ragede sit Hofvet / (som skeede almindeligen hvert Aar/ ad hand ragede det / thi det var hannem for svart / ad hand motte det afrage) da veyede hand sit Hofvethaar / to hundrede Seckel / med Kongens Vect. 27 Oc Absalom hafde tre Sønner oc een Datter / oc hendis nafn var Thamar / hun var en deylig Qvinde paa sin Skickelse. 28 Sa blef Absalom to Aar i Jerusalem / ad hand icke saa Kongens Ansict.
29 Oc Absalom sendte efter Joab / ad hand kunde sende hannem til Kongen / oc hand vilde icke komme til hannem : Oc hand sendte end anden gang / dog vile hand icke komme. 30 Da sagde hand til sine Svenne: Seer det stycke Joabs Agger hos min / hvr hand hafver Byg paa / gaar hen oc sætter Jld de paa : Da sætte Absaloms Svenne Jld paa det Stycke. 31 Da stood Joab op / oc kom til Absalom i Huuset / oc sagde til hannem: Hvi sætte dine Svenne Jld paa det Stycke som hør mig til? Oc Absalom sagde til Joab: 32 See / Jeg sendte efter dig / oc lod dig sige : Kom hjd / ad jeg kand sende dig til Kongen / oc lade sige  Hvorfor er jeg kommen fra Gesur? Det var mig bedre / ad jeg var der endnu / saa lad mig nu see Kongens Ansict / er der oc en Misgierning hos mig / da slaa hand mig ihiel. 33 Oc Joab gick hen ind til Kongen / oc gaf hannem det tilkiende / oc hand kaldede ad Absalom / ad hand kom ind til Kongen / oc hand tilbad paa sit Ansict til Jorden / for Kongen . Oc Kongen kyste Absalom.

XV. Capitel.
OC det skeede der efter / ad Absalom beridde sig Vogne oc Heste /oc halftredisinds tive Mænd / som løbe for hannem. 2 Oc Absalom stood tjlige op om Morgenen / oc gick paa veyen hos Porten: Oc det skeede / naar  nogen hafde en Sag / ad hand skulde komme til til Kongen for Dom / da kaldede Absalom ad hannem / oc sagde : Af hvilcken Stad est du? Oc (naar) hand sagde : Din Tienere er udaf een af Jsraels Stammer. 3 Da sagde Absalom til hannem: See / din Sag er god oc ræt / Men der er ingen (tilskicket) af Kongen / som dig skal høre. 4 Oc Absalom sagde : O hvo sætter mig til Dommere i Lande / ad hver mand maa komme til mig / som hafver nogen Sag oc Dom / ad jeg kand hielpe hannem til rætte. 5 Oc naar nogen kom til hannem / oc vilde tilbede hannem / da racte hand sin Haand ud / oc tog fat paa hennem / oc kyste hannem. 6 Ad Absalom giorde i denne maade ved all Jsrael / som komme il Dom til Kongen / oc Absalom skal Jsraels Mænds Hierter.
7 Oc det skeede / der fyrretive Aar vare ude / sagde Absalom til Kongen : Kiere lad mig gaa bort oc fuldkomme mig Løfte / som jeg lofvede HErren i Hebron Thi din Tienere lofvede et Løfte der jeg boode i Gesur i Syria / oc sagde : 8 Dersom HErren jo fører mig igien til Jerusalem / da vil jeg tienee HErren. 9 Oc kongen sagde til hannem : gack hen med Fred : oc hand giorde mig sig rede oc gick til Hebron 10 Ad Absalom hafde udsendt Speydere til alle Jsraels Slecter / oc lod sige : Naar j høre Basunernes liud / da siger : Absalom er blefven Kongen i Hebron. 11 Der ginge to hundrede Mænd med Absalom af Jerusalem / som vare kaldede / en de ginge i deres eenfolidghed /oc vidste intet af Sagen 12 Oc Absalom sendte Bud til Achttophel den Giloniter / Davids Raad / ad hans stad / af Gilo / der hand giorde Offere / oc Forbundet blef sterckt / oc Folcket løb til / oc blefve formeerede med Absalom.
13 Da kom den som forkyndede det for David / oc sagde : Hver mands Hierte i Jsrael følger Absalom efter. 14 Da sagde David til alle sine Tienere / som vare hos hannem i Jerusalem : Op / oc lader os flye / thi vi skulle icke kunde undkomme for Absalom / skynder eder ad gaar / ad hand skal icke hasteligen ofverfalde os / oc gribe os / oc føre en ulycke paa os / oc slaa Staden med skarpe Sverd. 15 Oc Kongens Tienere sagde til Kongen : Hvad som mjn Herre Kongen udvælder /see( /her ere) dine Tienere. 16 Oc Kongen gick ud oc alt hans Huus til foods / Oc Kongen lod tj Qvinder (sine) Medhustruer (blifve) ad bevare Huuset. 17 Oc Kongen gick ud / oc alt Folcket til foods de stoode langt fra huuset. 18 Oc alle hans Tienere ginge hos hannem / der til med alle de Chreti oc alle de Pleti / oc alle de Gethiter / sex hundrede Mænd / som vare komne til food af Gud / ginge for kongen. 
19 Oc Kongen sagde til Jthai Gethiter : Hvi gaar du oc med os? Vend dig om / oc blif hos Kongen / thi du est fremmed / oc du drager ocsaa til din Sted. 20 Du komst i Gaar / oc skulde jeg i dag lade dig gaa med os? Men jeg vil gaa / hvor jeg kand gaa hen / Vend om / oc før dine Brødre tilbage /  med dig være Barmhiertighed oc Troskab. 21 Oc Jthai svarede Kongen oc sagde : Saa vist som HErren lefver / oc saa vist som min Herre Kongen lefver / paa hvilcken sted min Herre Kongen blifver / være sig til døden eller til Ljfvet / der skal oc din Tienere blifve. 22 Oc David sagde til Jthai: Saa kom / oc gack fræm : Saa fræmgick Jthai Gethiter / oc alle hans Mænd / oc alle de Børn som vare med hannem. 23 Oc det gandske Land græd med høy Røst / oc alt Folcket gick ofver : Oc Kongen gick ofver Kidrons Beck / oc alt Folcket gick ofver paa Veyen / som løber til Ørcken.
24 O see / Zadok var osaa der / oc alle de Leviter (som vare) hos hannem / som baare Guds pactis Arck / oc de satte Guds Arck neder : Oc AbJathar gick op / indtil alt Folcket kom af Staden. 25 Da sagde Kongen til Zadok : Bær Guds Arck i Staden igien / finder jeg Naade for HErrens Æyne / da henter hand mig igien / oc lader mig see den / oc sin Bolig. 26 Men siger hand saa : Jeg hafver ingen lyst til dig : See / her er jeg / hand giøre med mig / efter som hannem got siunis. 27 Oc Kongen sagde til Zadok Præsten : Est du icke Seeren Vend dig oc igien til Staden med Fred / oc Ahimaas sin Søn / oc Jonathan AbJathars Søn / eders to Sønner / med eder. 28 Seer jeg vil bie paa den slette Marck i Ørcken / indtil der kommer bud fra eder / ad gifve mig tilkiende. 9 Saa førde Zadok oc AbJathar Guds Arck igien til Jerusalem / oc blefve der.
30 Men David gick hen op paa Oliebierget / lige som hand gick op / saa græd hand / oc hans Hofvet var svøbt / oc h and gick barfoodet / der til alt Folcket som var hos / hannem / hafde svøbt hver sit Hofvet / oc ginge flux hen op oc græde. 31 Oc der det blef David tilkiende gifvit / ad Achitophel var i Forbund med Absalom / sagde David : HErre / giør nu Achitophels Raad til daarlighed.
32 Oc det skeede / ad David kom op til Toppen / ad hand vilde tilbede der for Gud / oc see / da møtte Husai Architer hannem / med sønderrefven Kiortel / oc Jord paa sit Hofvet. 33 O David sagde til hannem : Gaar du med mig / da blifver du mig til besværing : 34 Men ginge du igien i Staden / oc sagde til Absalom : Jeg som var djn Faders Tienere paa den tjd / vil nu være djn Tienere / Saa giorde du / mig til gode / Achitophels Raad til intet. 35 Ere der icke med dig Zadok oc AbJathar Præsterne? Oc det kand skee / ad alt det som du hører af Kongens huus / kand du forkynde Zadok oc AbJathar Præsterne. 36 See / der (ere) hos dem deres to Sønner / Ahimaas for Zadok / oc Jonathan for AbJathar / ved dem kunde j biude mig til alt hvad j høre. 37 Saa kom Husai Davids Ven / i Staden / oc Absalom kom i Jerusalem.

XVI. Capitel.
OC David var gaaet lidet ofver fra Toppen / Oc see / Ziba / Mephi Boseths Tienere / møtte hannem med et par faldne Asne / oc paa dem vare to hundrede Brød Oc hundrede Klaser Rusiner /oc hudrede Eble / oc en Flaske Vjn. 2 Oc Kongen sagde til Ziba: Hvad vilt du der med giøre? Oc Ziba sagde : Asnene skulle være for Kongens huus / ad ride paa / oc Brødet oc Sommerfructen til Drengene ad æde / oc Vjnen ad dricke / naar nogen blifver træt i Ørcken. 3 Oc Kongen sagde  Hvor er din Herris Søn? Oc Ziba sagde til Kongen : See / hand blef i Jerusalem / thi hand sagde : J dag skal Jsraels Huus gifve mig min Faders Rige igien. 4 Oc Kongen sagde til Ziba: See / alt det som MephiBoseth hafver / det skal være dit : Oc Ziba sagde : Jeg tilbeder / Lad mig finde Naade for dine Øyne / mjn Herre Konge.
5 Oc Kong David kom till Bahurim / oc see / da gick en Mand derud / af Sauls Huusis Slect / hvis nafn var Simei / Gera søn / som udgick flux oc bandede / 6 Oc slog til David med Steene / oc til alle Kong Davids Tienere / Thi alt Folcket /oc alle de Ypperste / vare hos hans høyre oc hans venstre siden. 7 Oc Simei sagde saa / der hand bandede hannem : Her ud / her ud du bloodgierige  Mand / oc du løse Mand : 8 HErren hafer betalit dig alt Sauls Huusis Blood / ad du est blefven Konge i hans sted / Nu hafver HErren gifvit Riget i din Søns Absaloms Haand / Oc see / du (est) i din ulycke / Thi du est en bloodgierig Mand.
9 Da sagde Abisai ZeruJa Søn til Kongen : Hvorfor skulde denne døde Hund bande min HErre Kongen? Kiere lad mig gaa hen / oc jeg vil tage Hofvedet af hannem. 10 Men Kongen sagde : Hvad hafver jeg med eder ad giøre j ZeruJa Børn? Thi lad hannem bande / thi HErren hafver sagt til hannem : Band David / oc hvo kand sige / Hvorfor giorde du saa? 11 Oc David sagde til Abisai oc til alle hans Tienere : See / min Søn / som er kommen af mit Ljf / staar mig efter mit Ljf / oc skulde icke ocsaa nu Jemini Søn? Lader hannem bestemme / oc lader hannem bande / thi HErren hafver sagt det til hannem. 12 Det kand vel skee / ad HErren skal see til min Ælendighed / oc HErren skal betale mig got for hans Banden / paa denne Dag. 13 Saa gick David oc hans Mænd paa Veyen / Men Simei gick hos siden paa Bierget /  jefnsidis hos hannem flux fræm / oc bandede / oc sloo med Steene mod hannem / oc støfvede med Støf. 14 Oc Kongen kom ind oc alt Folcket / som vare trætte med hannem / oc vederqvegede sig der. 
15 Men Absalom oc alle Jsraels Mænds Folk / komme  Jerusalem / o Ahitophel med hannem. 16 Oc det skeede  der Husau den Architer / Davids Ven / kom hen ind til Absalom / da sagde Husai til Absalom : Kongen skee lycke / Kongen skee Lycke. 17 Er det din Barmhiertighed mod din Ven? Hvi drogst du icke bort med din Ven? 18 Oc Husai sagde til Absalom : Jske saa / men hvilcken HErren udvælder /oc dette Folck / oc alle Jsraels Mænd / hannem vil jeg høre til / oc blifve hos hannem. 19 Oc dernæst / hem skulde jeg tiene? Skulde jeg icke tiene for hans Søn? Lige som jeg tiente for din Fader / saa vil jeg oc være for dig.
20 Da sagde Absalom til Achitophel: Raadslaar j hvad vi skulle giøre? 21 Oc Achitophel sagde til Absalom : Gack ind til din Faders Medhustruer / som hand lod her / ad bevare Huuset / Saa skal all Jsrael høre / ad du hafver giort dig ildeluctendis for din Fader / oc alle deres Haand / som ere hos dig / skulle blifve dis dristigere. 22 Da udsloge de Absalom Paulunet paa Taget  / oc Absalom gick ind til sin Faders Medhustruer / for all Jsraels Øyne. 23 Oc det Raad som Achitophel raadde i de dage / (var) lige som mand hafde adspurt Gud om noget / Saa var alt Achitophels Raad / baaade for David / oc for Absalom.

XVII. Capitel.
OC Achitophel sagde til Absalom : Jeg vil nu udvælde tolf tusinde Mænd /oc giøre mig rede / oc forfølge David i Nat. 2 Oc jeg vil ofverfalde hannem / den stund hand er træt oc Mødig : Oc forfærde hannem / oc alt Folcket / som er hos hannem / skal fly / oc jeg vil slaa Kongen for sig alleene : 3 Oc føre alt Folcket igien til dig : Naar hver mand er da ført til dig / som du begærer / saa blifver alt Folcket  med fred. 4 Oc det siuntis Absalom ræt / oc alle de Ændste i Jsrael. 5 Da sagde Absalom : Kiere kalder ocsaa ad Husai den Architer / oc lader os høre / hvad hand hafver ocsaa ad sige. 6 Oc der Husai kom ind til Absalom / da sagde Absalom til hannem / sigendis : Efter denne maade hafver Achitophel talet / Skulle vi giøre det hand hafver sagt / eller ey? Sjg du til. 7 Oc Husai sagde til Absalom : Det Raad er icke got / som Achitophei hafver raadet paa denne gang. 8 Oc Husai sagde : Du kiender din Fader vel hos hans Folck / ad de ere stercke / oc de ere forbitrede / som en Biørn / naar hans unger røfvis fra hannem paa Marcken / der til er oc din Fader en Strjdsmand / oc hand blifver icke i Nat ofver hus Folcket. 9 See nu / hand kand nu hafve forstunget sig i en af Huulerne / eller nogen anden sted : Oc det kunde skee / om der faldt nogle af disse i begyndelsen / ad nogen kunde det høre / oc sige / Der skeede et Slag iblant det Folck som skulde Absalom efter. 10 Saa blev den gandske forfærdet / som er end ellers en god Strjdsmand / som hafver et Hierte som en Løves Hierte : Thi alt Jsraels Folck veed / ad din fader er sterck / oc veldige Strjdsmænd / som ere hos hannem. 11 Men jeg raader det / ad der jo forsamles til dig alle Jsrael / fra Dan oc indtil Berseba / som Sand der er hos Hafvet i mangfoldighed / oc ad djn Persoon drager med i Strjden. 12 Saa ville vi komme til hannem / paa hvilcken sted der hand findis paa / oc vi ville komme ofver hannem / lige som Duggen falder paa Jorden / ad der skal icke blifve lefnet end een med hannem / eller med alle de Mænd som ere hos hannem. 13 Men forsamler hand sig i en Stad / da skal allJsrael bære Reeb til den Stad / oc vi ville drage den ned til Bæcken / indtil der icke findis end een Steen (af den.) 14 Da sagde Absalom / oc hver mand i Jsrael : Husai den Architers Raad / er bedre end Achitophels Raad : Men HErren skickede det i saa / ad hand skulde til intet girøre Achitophels gode Raad / ad HErren der ved skulde føre ulycke ofver Absalom.
15 Oc Husai sagde til Zadok oc til AbJathar Præsterne : Saa oc saa raadde Achiophel Absalom / oc de Ældste af Jsreael / Oc saa oc saa hafver jeg raadt. 16 Saa sender nu haskeligen hen / oc lader David tilkiendegifve / oc siger : Blif icke i Nat paa Ørckens slette Marck / Men drag vist hen ofver / ad Kongen skal icke opslugis / oc alt Folcket som er hos hannem. 17 Oc Jonathan oc Ahimaas stoode hos den Brønd Rogel / oc en Pige gick bort oc sagde til dem / oc de ginge hen oc sagde Kong David det : Thi de torde icke lade dem see / ad de komme i Staden. 18 Men en Dreng saa dem / oc hand gaf Absalom det tilkiende : Oc de inge baade hasteligen bort / oc komme i en Mands Huus i Bahurum / oc hand hafde en Brønd i sin Gaard / oc de stigede der ned. 19 Oc Qvinden tog oc bredde et Klæde ofver Hullet af Brønden / oc stødde Gryn der paa / oc det blef icke merckt. 20 Der nu Absaloms Svenne komme til Qvinden i Huuset / da sagde de : Hvor er Ahimaas oc Jonathan? Oc Qvinden sagde til dem : De ginge ofver det lidle Vaand : oc de leet oc funde intet / oc ginge til Jerusalem igien. 21 Oc det skeede / efter de vare bortgangne / da opstigede de af Brønden / oc ginge hen oc gafve det Kong David tilkiende / oc sagde til David : Giører eder rede / oc gaar hasteligen ofver Vandet / Thi saa hafver Achitophel raadet imod eder.
22 Da stood David op / oc alt folcket so var hos hannem / oc ginge ofver Jordanen / indtil det blef lius dag / indtil der fattedis icke een / som jo var gangen ofver Jordanen. 23 Oc Achitophel saa / ad has Raad var icke gaaet for sig / da sadlede hand sin Asen oc giorde sig rede / oc drog til sit Huus / til sin Stad / oc beskickede sit Huus / oc hengde sig oc døde /oc blef begrafven i sin Faders Graf.
24 Oc David kom til Mahanaim / oc Absalom drog ofver Jordanen / hand oc alle Jsraels Mænd med hannem. 25 Oc Absalom hafde sæt Amasa / i Joabs sted / ofver Hæren : Oc Amasa var en Mands Søn / hvis nafn var Jethra / en Jsraeliter / som gick ind til Abigal Nahas Daatter / ZeruJa Syster / som var Joabs Moder. 26 Oc Jsrael oc Absalom leyrede dem i Gilads Land. 27 Oc det skeede / der David var kommen i Mahanaim / da førde Sobi Rahas søn / af Ammons Børns Rabbath / oc Machir Ammiels søn af Lodebar / oc Barsillai den Gileaditer af Roglim / 28 Sengeklæder / oc Becken / oc Leerkar / oc Hveede / oc Byg / oc Meel / oc steegte Ax / oc Bønner / oc Erther / oc Gryn / 29 Oc Hunnig / oc Smør / oc Far / oc Oste af Køer / til David / oc til Focket som var med hanem / ad æde / thi de tænckte / Folcket er hugrige oc træt oc tørstigt i Ørcken.

XVIII. Capitel.
OC David tællede Folcket / som var hos hannem / oc sætte ofver dem Hfvezmænd ofver tusinde / oc Høfvezmænd ofver hundrede. 2 Oc David udsendte Folcket / den tredie part under Joab / oc en tredie part under Abisai ZeruJas søn / Joabs Broder / oc den tredie part under Jthai den Gethiter : Oc Kongen sagde til Folcket : Jeg vil oc visselig drage ud med eder. 3 Men Folcket sagde : Du skalt icke drage ud / thi om vi end jo flydde / da actede de os intet / eller om halfdeelen døer / da actede de os intet / Thi (du est) lige som tj tusinde af os / Saa er det nu bedre / ad du kommer os til hielp af Staden. 4 Oc Kongen sagde til dem : Hvad eder siunes got ad være / det vil jeg giøre : Saa stood Kongen hos Porten /oc alt Folcket drog ud ved hundrede oc ved tusinde. 5 Oc Kongen bød Joab oc Abisai /oc Jthai / oc sagde : (Farer) mig lemelig med Drengen Absalom / Oc alt Folcket hørde det / der Kongen bød alle Høfvezmændene om Absalom.
6 Oc der Folcket kom ud paa Marcken / mod Jsrael / da begyntis Strjden i Ephraims Skov. 7 Oc Jsraels Folck blef der slaget af Davids Tienere / oc der skeede et stoort Slag paa den Dag / (som var) paa tive tusinde. 8 Oc Strjden spriddis der ofver alt Landet / oc Skoven fortærede mange fleere Folck / end Sverdet ihielslog paa den Dag. 9 Oc Absalom kom an mod Davids Svenne / oc Absalom reed paa en Mule. Oc der Mulen kom under en stor tyck Eeg / da blef hand Hofvet hengendis ved Egen / oc hand blef hengendis imedlem Himmelen oc Jorden / men Mulen / som var under hannem / løb fræm. 10 Der en Mand det saa / gaf hand Joab tilkiende / oc sagde : See / jeg saa Absalom henge i en Eeg. 11 Oc Joab sagde til Manden / som gaf hannem det tilkiende / Oc see / saast du det / oc hvi slogst du hannem icke der ned til Jorden? Sa maatte jeg hafve gifvit dig tj Sølfpendinge oc et Belte. 12 Men Manden sagde til Joab : O hafde jeg end veyit mig tusinde Sølfendinge i min Haand / da vilde jeg dog icke lagt min Haand paa Kongens søn : Thi ad Kongen bød dig oc AbJsai / oc Jthai / for vore Ørne / oc sagde : Vocter eder / ad icke nogen (skader) Drengen Absalom. 13 Eller dersom jeg hafde giort noget falskt paa min Siels Fare / efterdi ad der blifver intet dult for Kongen / da hafde du self staaet der imod. 14 Da sagde Joab : Jeg kand icke saa længre tøfve hos dig: Saa tog Joab tre Spiude i sin Haand / oc støtte dem i Absaloms Hierte / medn hand endda lefde / mit i Eegen 15 Oc tj af de unge Karle som bare Joabs Vaaben / gafve sig om oc sloge Absalom / oc dræbte hannem 16 Da blæste Joab i Basunere / oc Folcket kom igien / ad de skulde icke længre forfølge Jsrael / Thi Joab forbød Folcket det. 17 Oc de toge Absalom /oc kaste hannem udi Skoven i en stoor Kule / oc lagde en saare stor dynge Steen paa hannem : oc al Jsrael flydde / hver til sin Bolig. 18 Oc Absalom hafde taget oc opreist sig en Støtte / der hand end lefde / som staar i Kongens Dal : Thi hand sagde : Jeg hafver ingen Søn / derfor skal denne være mit Nafns ihukommelse : Oc hand kaldede den Støtte efter sit nafn / oc den kaldis Absaloms Haand / indtil paa denne Dag.
19 Oc Ahimaas Zadoks søn sagde : Kiere / lad mig løbe bort / oc jeg vil bebude Kongen / ad HErren hafver skickit hannem ræt af hans Fienders Haand . 20 Men Joab sagde til hannem : Du fører hannem icke god Tidende i dag / en anden Dag skalt du føre Tidender / oc du skalt icke føre Tidender i dag / thi ad Kongens Søn er død. 21 Oc Joab sagde til Cusi : Gack hen oc sjg Kongen / det som du hafver seeit / oc Cust neyede for Joab / oc løb. 22 Men Ahimaas / Zadoks søn / holt endnu an / oc sagde til Joab / Oc hvad der skal blifve af / kiere / lad mig oc løbe efter Cust: Oc Joab sagde / Hvi vilt du løbe min Søn? Du hafver dog icke en god Tiende : Oc hvad det skal være / (sagde hand) da vil jeg løbe. 23 Oc hand sagde til hannem : Løb. Saa løb Ahimaas den slette Vey / oc omløb Cusi. 24 Oc David sad imedlem begge Porte / oc Væcteren gick paa Portens Tag hos Muren  / oc løfte sine Øyne op oc saa / Oc see / een Mand løb alleene. 25 Da raabte Væcteren oc sagde Kongen det : Oc Kongen sagde : Er hand alleene / da er der en god Tidende i hans Mund / Oc hand løb fast oc kom nærmer. 26 Da saa Væcteren en anden Mand løbe / oc Væcteren raabte til Portneren / oc sagde Er hand alleene / da er der en god Tidende i hans Mund / Oc hand løb fast oc kom nærmer. 26 Da saa Væcteren en anden Mand løbe / oc Væcteren raabte til Portneren / oc sagde : See / en Mand løber alleene : Oc Kongen agde : Hand er oc et got Bud. 27 Oc Væcteren sagde : Jeg seer den førstis løb / lige som Ahimaas Zadoks søns løb / Oc Kongen sagde : Det er en god (Mand/) oc hand bær en god Tidende. 28 Oc Ahimaas raabte /oc sagde til Kongen : Fred / oc hand neyede for Kongen / paa sit Ansict til Jorden / oc sagde : Velsignet være HErren din Gud / som hafver ofverantvordet de Mænd / som opløfte deres Haand mod min Herre Kongen. 29 Oc Kongen sagde : Gaar det Drengen Absalom vel? Ahimaas sagde : Jeg saa et stort Bulde der Joab sendte Kongens Dreng oc din Tienere / oc jeg veed icke hvad det var. 30 Oc Kongen sagde : Gack om / stat her / Oc hand gick om oc stood. 31 Oc see / da kom Cusi / oc Cusi sagde : Det budit min Herre Kongen / ad HErren hafver skicket dig ræt i dag / af alle deres Haand som sætte dem op imod dig. 32 Oc Kongen sagde til Cusi : Gaar det oc Drengen Absalom vel? Oc Cusi sagde : Min Herris Kongens Fiender / oc alle dem som sætte dem imod dig til onde / vorde som Drengen. 33 Da blef Kongen bedrøfvit / oc gick op paa Salen i Porten oc græd : Oc der hand gick / sagde hand saa : Min Søn Absalom / min Søn / min Søn Absalom / Gjd jeg motte døø for dig / O Absalom / min Søn / min Søn.

XIX. Capitel.
OC det blev Joab tilkiende gifvit / See / Kongen græder oc sørger for Absalom. 2 Oc en Sejr blef paa den Dag til en Graad iblant alt Folcket / thi Folcket hørde paa samme dag / ad der sagdis: Kongen sørger for sin Søn. 3 Oc Folcket skal sig til paa den Dag / ad komme i Staden / lige som et Folck stiel sig ind / som er beskæmmet / naar det flyer af Strjden. 4 Oc Kongen svøbte sit Ansict / oc Kongen raabte med høy Røst  Min Søn Absalom / Absalom min Søn / min Søn. 5 Oc Joab gick ind til Kongen i Huuset / oc sagde : Du hafver i dag beskæmmet alle dine Tienere / som i dag frelste din Siel / dine Sønners oc dine Døttres Siele / oc dine Hustruers Siele / oc dine Medhustruers Siele : 6 Ad du elsker dem / som hade dig / oc hader dem / som elske dig : Thi du lader dig mercke i dag / ad du støtter intet om dine Høfvezmænd oc Svenne : Thi jeg mercker vel i dag / ad om Absalom lefde / oc vi vare alle døde i dag /ad det hafde da siunt dig ræt ad være. 7 Oc nu stat op / gac ud / oc tal venligen med dine Tienere : Thi jeg svær dig ved HErren / Ad gaar du icke ud / da blifver der icke een Mand hos dig denne Nat / Oc dette Onde blifver dig verre / end alt det Onde som er kommet ofver dig / fra din ungdom indtil nu. 8 Da stood Kongen op / oc sætte sig i Porten / Oc der blef sagt for alt Folcket : See / Kongen sidder i Porten / da kom alt folcket for Kongen : Men Jsrael var henflyed / hver til sin Bolig.
9 Oc det skeede / ad alt Folcket trættede i all Jsraels Stammer / oc sagde : Kongen befrjede os af vor Fiendis Haand / oc hand dreddede os af Philisternes Haand / oc hand motte fly af Landet for Absalom. 10 Saa er Absalom / som vi hafde salvet ofver os / dødt i Strjden / Oc nu / hvorfor ere j saa stille / ad hente Kongen igen? 11 Men Kongen sendte til Zadok oc til AbJathar Præsterne /oc lod sige : Taler med de Ældste i Juda / oc siger : Hvorfor ville j de sidste /ad hent ekOngen igien til sit Huus? (Thi all Jsraels Tale var kommen for Kongen i hans Huus.) 12 J ere mine Brødre / mit Been oc mit Kiød ere j / oc hvorfor ville j være de sidste / ad hente Kongen igien? 13 Oc siger til Amasa  Est du icke mit Been oc mit Kiød? Gud giøre mig saa oc end saa / om du skalt icke være min Strjdshøfvezmand hos mig alle Dage / i Joabs sted. 14 Oc hand bøyede alle Mænds hierter i Juda / lige som een Mands : Oc de sendte hen til Kongen / (sigendes: ) Kom du igien / oc alle dine Tienere. 15 Saa kom Kongen igien : oc der hand kom til Jordanen / da drage mod Kongen / ad de skulle føre Kongen ofver Jordanen.
16 Oc Simei Gera Søn / Jemini søns / som (var) af Bahurim / skyndede sig / oc drog ned med Juda Mænd / mod Kong David. 17 Oc tusinde Mænd med hannem af BenJamin / oc den Dreng Ziba af Sauls Huus / oc hans femten Sønner / oc hans tive Svenne med hannem / oc de komme til maade ofver Jordanen / før end Kongen : 18 OC Ferien foor ofver / ad føre Kongens Huus ofver med / oc ad giøre hvad hennem behagede. Oc Simeri Gera Søn / falt ned for Kongens Ansict / der hand foor ofver Jordanen. 19 Oc sagde til Kongen : Min Herre / regn mig icke til onde den Misgierning / oc kom icke ihu / ad din Tienere giorde ilde / paa den dag min Herre Kongen gick af Jerusalem / ad Kongen skulde legge sig det paa Hiertet. 20 Thi din Tienere bekiender /ad jeg hafver syndit: Oc see / Jeg er i Dag den første som er kommen af alt Josephs Huus / ad drage ned mod min Herre Kongen. 21 Men Abisai ZeruJa søn svarede / oc sagde : Oc skulde icke Simei derfor døø / thi hand bandede HErrens Salevede? 22 Da sagde David : Hvad hafver jeg ad skaffe med eder j ZeruJa Børn? Ad j ville i dag blifve mig til Satan? Skulde nogen Mand i dag døø i Jsrael? Meent du / ad jeg icke veed / ad jeg er blefven Konge i Dag ofver Jsrael? 23 Oc Kongen sagde til Simei : Du skalt icke døø / Oc Kongen soor hannem (det.)
24 Oc Mephi Boseth Sauls søn kom ned mod Kongen / oc hand hafde icke lafvet sine Fødder / eller flyyd sit skæg / oc ey toit sine Klæder / fra den Dag der Kongen var bortagnen / indtil den Dag der hand kom igien med Fred. 25 Oc det skeede / der hand kom fra Jerusalem / ad møde Kongen / da sagde Kongen til hannem : Hvi drogst du icke med mig Mephi Boseth? 26 Oc hand sagde : Min Herre Kronge / min Svend bedrog mig / Thi din Tienere tænckte : Jeg vil sadle mig Asen / oc ride paa den / oc drage til Kongen / Thi din Tienere har halt. 27 Der til med beklagede hand din Tienere for min Herre Kongen /Men min HErre Kongen er som en Guds Engel / oc giør hvad dig got siunis. 28 Thi alt min Faders Huus hafver icke andet været end Dødsens Folck for min HErre Kongen / saa hafver du sæt din Tienere iblant dem som æde hos dit Bord : Hvad Retfærdighed hafver jeg ydermeere / ad raabe ydermeere til Kongen? 29 Oc Kongen sagde til hannem : hvad vilt du meere tale om din Ting ? Jeg hafver det sagt / Du oc Ziba skulle skifte Aggrene. 30 Oc Mephi Boseth sagde til Kongen : Hand maa tage det hen altsammen / efterdi min Herre Kongen er kommen med Fred til sit Huus. 
31 Oc Barsillai den Galeaditer kom ned fra Roglim / oc foor med Kongen ofver Jordanen / ad ledsage hannem ofver Jordanen. 32 Oc Barsillai var en saare gammel Mand / firesindstive Aar gammel / oc hand forsøgede Kongen / den stund hand var i Mahanaim : Thi hand var en saare mæctig Mand. 33 Oc Kongen sagde til Barsillai: Drag du ofver med mig / oc jeg ivl forsørge dig hos mig i Jerusalem. 34 Men Barsillai sagde til Kongen: Hvad er endnu det som jeg hafver ad lefve / ad jeg skulde fare hen op med Kongen til Jerusalem? 35 Jeg er i dag firesinds tive Aar gammel / hvorledis skulle jeg kiende hvad got eller ont er / eller kunde din Tienere smage / hvad jeg æder / eller hvad jeg dricker / eller høre / hvad Sangere elelr Sangersker siunge? O hvorfo skulle din din Tienere her efter besvære min Herre Kongen? 36 Din Tienere skal gaa lidet ofver Jordanen med Kongen : Oc hvorfor vil Kongen j saa vederlegge mig det? 37 Kiere / lad din Tienere vende om igien / ad jeg maa døø i min Stad / hos min Faders oc in Moders Graf: Oc see / der er din Svend Chimeam / hand skal fare hen ofver med min Herre Konngen / oc giør hannem hvad dig siunis got ad være. 38 Oc Kongen sagde : Chimea skal drage hen ofver med mig /oc jeg vil giøre mod hannem hvad dig behager / oc alt det som du begærer af mig / vil jeg giøre dig. 39 Oc alt Folcket drog ofver Jordanen / oc Kongen drog ofver / oc Kongen kyste Barsillai oc velsignede hannem  /oc hand vende til sin Sted igien. 40 Oc Kongen drog ofver til Gilgal / oc Chimeam drog ofver med hannem : Oc alle Juda Folck hafve ført Kongen ofver / oc halfdeelen ocsaa af Jsraels Folck.
41 Oc see / da komme alle Jsraels Mænd til Kongen / oc sagde til Kongen : Hvorfor hafve vore Brødre / Juda Mænd / staalet dig / oc hafve ført Kongen oc hans Huus ofver Jordanen / oc alle Davids Mænd med hannem? 42 Da svarede de af Juda / dem af Jsrael : Kongen hører os nær til / hvi ere j derfor vrede? Mo vi hafve faaet Næring af Kongen? Mon hand hafve gifvet os Skenck? 43 Da svarede hver mand af Jsrael / hver mand af Juda / oc sagde : Jeg hafver tj gange meere hos Kongen / der til oc saa hos David / end du : Hvi hafver du saa foractit mig? Var icke mit Ord det første / ad hent emin Konge igien? Men de af Juda talede haardere end de af Jsrael.

XX. Capitel.
OC der var (til maade) en vanartig Mand / hvis nafn var Seba / Bichri søn / en Jemini Mand / oc hand blæste i Basunen / oc sagde : Vi hafve ingen Deel i David / eller Arf i Jsai søn : Hver (skynde sig) til sin Bolig / O Jsrael. 2 Da skalt hver mand i Jsrael fra David / efter Seba Bechri Søn / Men Juda Mænd hengde hart ved deres Konge / fra Jordanen oc indtil Jerusalem.
3 Der David kom hiem til Jerusalem / da tog Kongen sine tj Medhustruer / som hand lod efter sig ad bevore Huuset / oc fick dem hen ad forvare oc besørgede dem / oc hand gick icke ind til dem : Oc de vare saa indluckte indtil deres dødedag / i Vidde Stand. 4 Oc Kongen sagde til Amasa : Kald mig alle Mænd af Juda tilsammen paa den tredie Dag / oc du skalt oc saa staa her. 5 Oc Amasa gick bort /ad kalde Juda tilsammen / oc hand tøfvede ofver den bestemte Tjd / som hand sætte hannem for. 6 Da sagde David til Abisai : Nu skal Seba / bichri Søn / giøre os meere Sorg / end Absalom / Tag nu din Herris Tienere / oc forfølg hannem / ad hand icke finder faste Steder for sig / oc undkommer af vore Øyne. 7 Da drog Joabs Mænd ud efter hannem / oc de Crethe / oc de Plethi / oc alle de Stærcke / Oc de droge ud af Jerusalem / ad forfølge Seba Bichri søn.
8 Der de vare hos den stoore Steen i Gibeon / da kom Amasa fræm for dem: Oc Joab var obunden om sine Klæder /oc der ofver var hans Sverdbelte / det hengde ofver hans Lender /  i sin Balg / oc der hand gick / faldt det ud. 9 Oc Jab sagde til Amasa : Er der Fred med dig / min Broder? Oc Joab tog Amasa ved Skegget med sin høyre Haand / ad hand vilde kysse hannem. 10 Oc Amasa tog sit icke vare for Sverdet / som var i Joabs Haand / oc hand stack hannem der med / ved det femte (Ribbeen/) oc udøste hans Jndvold paa Jorden / oc hand stack hannem icke meere / oc hand døde : Men Joab / oc hans Broder Abisai / forfulde Seba Bichri søn. 11 Oc der stood een af Joabs Drenge hos hannem / oc sagde : Hvo som holder med Joab / oc hvo (somholder) med David / Hand følge Joab. 12 Oc Amasa laa veltet i Bloodet / midt paa den høye Vey : der een saa / ad alt Folcket blef der staaendis / vendte hand Amasa af Veyen paa Aggeren / oc kaste Klæder ofver hannem / efterdi hand saa /ad hvo som kom til hannem / blef staaendis. 13 Der hand var nu tagen af den høye Vey /da fulde hver mand efter Joab / ad forfølge Seba Bichri Søn 14 Oc hand drog igiennem alle Jsrels Stammer / indtil Abel oc BethMaacha / oc alt Berim / oc de forsamlede dem / oc komme ocsaa efter hannem.
15 Oc de komme oc belagde hannem i Abel-Bethmaacha / Oc de kaste en Vold op mod Staden / oc den stood paa Muren / oc alt Folcket som var med Joab / stormede / ad nedslaa Muurene . 16 Daa Raabte der en vjs Qvinde ud af Staden / Hører / hører / kiere siger til Joab / Kom Hjd / oc jeg vil tale til dig. 17 Oc der hand kom til hende / sagde Qvinden : Est du Joab? Oc hand sagde / Jeg (er: ) Oc hun sagde til hannem : Hør din Tienerindis Tale : Oc hand sagde  Jeg hører. 18 Oc hun sagde / sigendis : J fordom tjd sagde mand jo / sigendis : De som ville spøre / skulle spøre i Abel / oc saa fuldkommede de det: 19 Jeg er een af de Fredsommelige oc Trofaste i Jsrael / du staar efter / ad ihielslaa en Stad oc en Moder i Jeerael ? Hvorfor ville du opsluge HErrens Arfvedeel? 20 Oc Joab svarede / oc sagde : Det være langt / det være langt fra mig / ad jeg skulde opsluge oc fordærfve . Det hafver sig icke saa: 21 Men en Mand af Ephraims Bierg / hvis nafn er Seba / Bichri søn / hafver opløst sin Haand imod Kongen / mod David / Gifver mig hannem alleene / oc jeg vil drage fra Staden  Oc Qvinden sagde til Joab : See / hans Hofvet skal visseligen kastis til dig ofver Muuren. 22 Oc Qvinden kom ind til alt Folcket med hendis Vjsdom / oc de afhugge Seba Bichri søns Hofvet / oc kaste det til Joab : Da blæste hand i Basuunen / oc de adspridde sig fra Staden / hver til sin Bolig / oc Joab kom igien til Jerusalem til Kongen.
23 Oc Joab (var) ofver all Jsraels Hær : Oc Benaia / Jojaba søn / var ofver de Erethi oc ofver de Plethi 24 Oc Adoram var Rentemester : oc Josaphat Ahiluz søn var Seerreterer. 25 Oc Seia Var Canzler : oc Zadok oc AbJathar Præster. 26 Der til med var Jra den Jairither Davids Præst.

XXI. Capitel.
OC der var Hunger i Davids Tjd / i tre Aar / Aar efter Aar / Oc dvid søgte HErrens Ansict : Oc HErren sagde : For det hand ihielslog de Gibeoniter 2 Da lod Kongen kalde ad de Gibeonitter / oc sagde til dem : (Oc de Gibeoniter vare icke af Jsraels Børn / men ofverblefne af Amoritterne / Oc Jsraels børn hafde sooret dem / oc Saul søgte efter ad slaa dem ihiel udi sin Njdkierhed for Jsraels oc Juda børn.) 3 Oc David sagde til de Gibeoniter : Hvad skal jeg giøre eder? Oc hvor meget skal jeg det forlige / ad j ville velsigne HErrens Arfvedeel? 4 Oc de Gibeoniter sagde til hannem : Det er os icke om Guld eller Sølf ad giøre / med Saul oc med hans Huus / oc det er os icke der om ad giøre / ad ihelslaa nogen af Jsrael /oc hand sagde  Hvad j sige / vil jeg giøre eder : 5 Oc de sagde til Kongen : Anlangendis den Mand som fordærfvede os / oc oplagde det mod os / ad vi skulde ødelegges / ad icke være inden all Jsrael Landemercke. 6 Mand gifve os siu Mænd af hans Børn / ad vi kunde henge de for HErren / i Sauls Gibea / som HErren udvalde / Oc Kongen sagde  Jeg vil gifve (eder dem.) 7 Men Kongen sparde MephiBoseth Jonathans søn / Sauls søns / for HErrens Eeds skyld / som var imedlem dem / (det er) imedlem David o Jonathan Sauls søn. 8 Oc Kongen tog de to Rizpa Aia daatters Sønner / som hun hafde født Saul / Armoni oc MephiBoseth / oc Michols Sauls Datters (Systers) fem Sønner / som hun hafde født Adriel / Barmsille den Machalothiters Søn / 9 Oc gaf dem i de Gibeoniters haand / oc de hengde dem paa Bierget for HErren Saa fulde disse siu tilljge oc de døde først om Høsten / da Byghøsten begyntis.
10 Da tog Rizpa Aia Datter en Seck / oc bridde sig den paa Klippen / der Høsten begyntis / saa længe der dryppede Vand af Himmelen ofver dem /oc hun lod icke Himmelens Fugle hvile paa dem om dagen / oc ey heller arckens Diur om Natten. 11 Oc det blef David tilkiende gifvit / hvad Rizpa Aia Daatter / Sauls Medhustru / giorde. 12 Oc David gick bort oc tog Sauls Been /oc has Søns Jonathans Been / fra borgerne i Jabes Udi Gilead / (som de hafde staalet af Bethsan Stræde / der som Philisterne hengde dem / paa den tjd som Philisterne sloge Saul ihiel paa Gilboa/) 13 Oc hand føørde Sauls Been / ocJonathans hans søns Been / op der fra / oc de samlede deres Been / op oc Jonathans hans søns Been / op er fra /oc de samlede deres Been tilhobe som vare hengde. 14 Oc de begrofve Sauls Been oc hans Søns Jonathans / i BenJamins Land / i Zela / udi Kis hans Faders Graf / oc de giorde alting som Kongen hafde befalit : Saa blef Gud der efter forbedet mod Landet.
15 Oc der blef atter en Krjg af Philisterne imod Jsrael / oc David drog ned / oc hand Tienere med hannem / oc stridde imod Philisterne / oc David blef træt. 16 Oc Jjsbi BeNob som var en af Rapha Børn / oc hans Spiuds ect var tre hundrede Vecter Kaaber / oc hand var væbnet med et nyt (sverd:) denne actede ad slaa David. 17 Men Abisai ZeruJa Søn hialp hannem / oc slog Philisteren / oc dræbte hannem : Da soore Davids Mænd hannem / oc sagde : Du skalt icke meere drage ud med os i Strjd / ad du skalt icke udslucke Jeraels Lius. 18 Oc det skeede der efter / ad der var endnu strjd i Gob / med Philisterne / da slog Sibechai den Husathiter Saph / som var af Rapha Børn. 19 Oc Strjden var endnu i Gog mod Philisterne / oc Elhanan Jaere Orgims Bethlehemiters søn / slog Goliath den Gethiters (Broder) oc hans Spiudsstage var som den stoore Bom paa en Væf. 20 Oc der var endnu en Strjd i Gad / oc der var en lang Mand / som hafde sex Fingre paa (hver) sine hænder / oc sex Tæer paa (hver) sine Fødder / det er fire oc tive i tallet / oc hand var ocsaa født af Rapha. 21 Oc der hand bespottede Jsrael / da slog Jonathan Simea Dvids Broders Søn hannem. 22 Disse fire vare fødde Rapha i Gad / oc fulde ved Davids Haand oc hans Tieneres Haand.

XXII. Capitel.
OC David talde Ordene i denne Sang for HErren / den tjd som HErren hafde frelst hannem / af alle hans Fienders Haand / oc af Sauls Haand / oc sagde : 2 HErren er min Klippe / oc mit Slot / oc min Hielpere for mig. 3 Gud min Klippe / jeg vil haabe paa hannem / min Skiold oc min Saligheds Horn / mit høyre Slot oc min Tilfluct / min Frelsere / fra Ofvervold hafver du frelst mig. 4 Jeg vil paakalde HErren / som bør ad lofvit / Saa blifver jeg frelst fra mine Fiender.
5 Thi Dødsens Bølger hafve begrebit mig / Belials Becke forfærdede mig. 6 Helfvedis smerte omkringspente mig / Dødsens Snarer tog imod mig. 7 Naar mig var bange / da paakaldte jeg HErren / oc kaldte paa min Gud : oc hand hørde min Røst af sin Tempel / oc mit Raab med sine Ørne. 8 Oc Jorden befvede oc rystede / Himmelens Grundvold rystede / oc de befvede / thi hand var vred. 9 Der gick Røg op af hans Næse / oc Jld af hans Mund skal fortære / der blefve Kull optændte af hannem. 10 Oc hand bøyede Himlene / oc foor ned oc der var Mørkhed under hans Fødder. 11 Oc hand reed paa Cherub oc fløy / oc hand blef seeit ofver Væjrets Vinger. 12 Oc hand satte mærckhed til Pauluner omkring sig / soovte Vand / Luftens Skyer. 13 Af skinnet for hannem blefve der optændte glødende Kull. 14 HErren tordnede af Himmelen / oc den høyeste udgaf sin Røst. 15 Oc hand skød sine Pjle / oc adspridde dem / der kom Liunet /oc hand forfærdede dem. 16 Da siuntis Hafsens Strømme / Verdens grundvold blef aabenbar for HErrens straf / ved hans Næstis Aandis blæsen. 17 Hand sendte ud af Høyheden / hand hente mig / hand drog mig af stoore Vand. Hand frjde mig fra min stercke Finde / fra dem som mig hadede / thi de vare meig forstercke. 19 De toge mig med fordeel / i min Modgangs tjd / men HErren var min Tilljd. 
20 Oc hand førde mig ud paa rommet /hand frjde mig / thi hand hafde lyst til mig. 21 HErren betalde mig efter min Retfærdighed / hand gaf mig igien efter mine Hænders reenhed. 22 Thi jeg hafver bevaret HErrens Veye / oc hafver icke ugudeligen vendt mig fra min Gud. 23 Thi alle hans Domme ere for mig / oc hand Skicke / derfra vil jeg icke vige. 24 Men ejg var fuldkommen for hannem / oc voctede mig for min ondskab. 25 Oc HErren hafver lønnet mig efter min Retfærdighed / efter min reenhed for hans Øyne. 26 Hos den Fromme / skalt du være from / hos den Stercke (som er) fuldkommen / skalt du være fuldkommen. 27 Hos den Reene / skalt du være reen / oc hos den Fortrædelige / skalt du bevjse dig fortrædelig. 28 Oc du skalt frelse det ælendige Folck / oc dine Øyne (ere) ofver de Høye / du skalt ydmyge (dem.)
29 Thi du HErre est mit Lius / oc HErren skal opliuse min Mørckhed. 30 Thi ved dig kand jeg løbe igiennem en Hær / ved min Gud kand jeg springe ofver en Muus. 31 Hand er Gud / hans Vey er fuldkommen / HErrens Tale er prøfvit ved Jld / hand er alle dem en Skiold / som forlade sig paa hannem. 32 Thi hvo er Gud foruden HErren? Oc hvo er en Klippe foruden vor Gud? 33 Gud er min Mactis styrcke / oc befrjer den fuldkommen i sin Vey. 34 Hand giør mine Fødder ranke lige som Hinders / oc skal skicke mig paa min Høyhed. 35 Hand lærer min Hænder til Strjd / oc en Kaabber Bue er bryt med mine Arme. 36 Oc du gafst mig din Saligheds Skiold / o med din Sactmodighed skalt du giøre mig mæctig. 37 Du giorde mine Trjn vjde under mig / oc mine Knogler snublede icke. 38 Jeg forfølgende mine Fiender / oc ødelagde den / oc icke vende om / før jeg hafde fortærit dem. 39 Oc jeg hafver fortærit dem / oc jeg hafver igiennemskut dem / oc de skulle icke opstaae / oc de skulle falde under mine Fødder. 40 Oc du hafver rystet mig med Mact til Strjden / du skalt bøye dem / som opstaae imod mig / under mig. 41 Oc du hafver gifvet mig mine Fiender paa flyct / ja dem som mig hade / oc jeg ødelagde dem. 42 De saae dem om / men der var ingen Frelsere : til HErren / men hand svarede dem icke. 43 Oc jeg hafver giort dem smaa / som Jordens Støf / som dynd paa Gaden tyndgiorde jeg dem  oc udstracte dem. 44 Oc du udfrjde mig fra mit Folckis klammer / du forvarede mig til Hedningenes Hofvet / et Folck som jeg icke kiender / de hafve tient mig. 45 Fremmede Børn hycklede for mig : strax deres Ørne høre (om mig/) adlydde de mig. 46 Fremmede Bør forsmæctede / oc omgiorde sig / som de vare indluckte.
47 HErren lefver / oc lofvet være min Klippe / oc Gud / minSaligheds Klippe / skal ophøyes. 48 Gud er den som gifver mig Hefnen / oc som nedkaster Folcke under mig. 49 Oc som fører mig ud fra mine Fiender / oc du skalt ophøye mig / fra dem / som sætte dem imod mig / du skalt hielpe mig fra en Voldsmand. Derfor vil jeg bekiende dig HErre iblant Hedningene / oc siunge for dit Nafn. 50 Som bevjser sin Konge stoor Salighed / oc giør Miskundhed mod sin Salvede / mod David oc mod hans Sæd ævindeligen.

XXIII. Capitel.
OC disse ere de sidste Davids Ord : David Jsai Søn sagde / oc det sagde de Mand / som er opsat høyt / Jacobs Guds Salvede / oc lystelig i Jsraels Psalmer . 2 HErrens Aand talde ved mig / o hans Tale (var) paa min Tunge.
3 Jsraels Gud sagde : Til mig talede Jsraels Klippe / den som hersker iblant Menniskene / skal være retfærdig / ja en hersker i Guds Fryct. 4 Oc (hand skal være) som Morgenlius / naar Solen vil oprinde / om Morgenen naar der er icke Skyer / oc Græsset voxer af Jorden / af Skin / af Regn.
5 Oc enddog mit Huus er icke saa med Gud / saa hafver hand dog sæt mig en ævig Pact / vel beskicket i alle maade / oc bevaret / Thi (hand skal være) all min Salighed oc all Begæring / dog hand icke vilde lade opvoxe noget. 6 Men anlangendis Belial / de ere alle sammen som udkaste Tidzler / thi de kunde icke tage dem med Haand. 7 Oc hver som rører ved dem / hand skal være vel forvaret med Jern oc Spiudstager / oc de skulle jo opbrændes med Jld i Boligen.
8 Disse ere de veldige (Mænds) nafne som (tiente) David : JosebBasebeth Thachmoniter / den ypperste blant tre : denne var Adino den Ezniter / (som sætte sig) imod otte hundrede (som) hand ihielslog paa een gang. 9 Oc efter hannem var Eleasar Dodo søn / Ahodi søns / iblant de tre Stercke med David / den tjd de bespottede Philisterne / vare de der forsamlede til Strjd / 10 Oc Jsraels Mænd droge op. Hand stood oc slog paa Philisterne / indtil hans Haand blef træt / oc hans Haand hengde ved Sverdet / oc HErren giorde en stoor Salighed paa den Dag / saa ad Folcket vende sig om efter hannem alleene / til ad røfve. .11 Oc efter hannem (var) Samma uge Arariters Søn : Der Philisterne vare forsamlede i Byen / da var der et stycke Land / fuld med Vicker : Oc Folcket flydde for Philisterne / 12 Oc hand stood midt paa det Stycke / oc frjde det / oc slog Philisterne / oc Gud giorde en stoor Salighed. 13 Oc de tre af tredive Ypperste ginge ned / oc komme om Høsten til David / til Adullam Huule / oc Philisternes hob laa i Reohiams Dal : 14 Oc David var da i Befæstninge / oc Philisternes Leyr var da i Bethlehem. 15 Oc David fick lyst / oc sagde : Hvo vil gifve mig Vand ad dricke af den Brønd i Bethlehem / som er i Porten? 16 Da trængede tre Stercke sig ind i Philisternes Leyr / oc droge Vand op af Brønden i Bethlehem / som er i Porten / oc bare oc førde til David  Oc hand vilde icke dricke der af / men hand udøste det for HErren. 17 Oc sagde : HErren lade det være langt fra mig / ad jeg skulde det giøre / Er det ey de Mænds blood / om ginge (der hen) med deres Ljfs Fare? Oc hand vilde icke dricke det / Dette giorde de tre Stercke. 18 Oc Abisai Joabs Broder / ZeruJa sn / var oc ypperst iblant tre / oc hand opløfte sit Spiud ofver tre hundrede / som hand (slog/) 19 Oc hand var Nafnkundig iblant de tre / var hand icke Herligere end de tre? Oc var deres Øfverste / men hand kom icke ved de (andre) ere. 20 Oc Benaia Jojada søn / var en veldig Mand / drabelig i Gierninger / af Kabzeel / hand slog to Sterne som Løver / af Moabiterne / oc hand gick ned oc slog Løven midt i en Brønd der Snee var til. 21 Oc hand slog en Ægyptiske Mand som var forfærdig / oc den Ægyptiske hafde et Spiud i sin Haand / Men hand gick ned til hannem med en Kiep / oc ryckte Spiudet af Ægypterens Haand / oc slog hannem ihiel med sit (egit) Spiud. 22 Det giorde Benaia Jojada Søn: 23 Oc hand var nafnkundig iblant de tre Stercke / herligere end de tredive / men hand kom icke ved de tre : Oc David giorde hannem til sit næste Raad. 24 ??Sahel Joabs Broder var iblant de tredive : Elhanon Dodo søn af Bethlehem. 25 Samma den Hardoditer : Elika den Haroditer. 26 Helez den Paltiter : Jra Jkes den Tekoiters Søn. 27 Abieser den Anethotiter : Mebunai den Husatitter. 28 Zalmon den Ahohitter : Mahari den Rethophatiter. 29 Heleb Beana Søn den Rethophatiter : Jthai Ribai søn af BenJamins Søns Gibea 30 Benaia Pirathoiter : Jddai af Gaads Becke. 31 Abialbon den Arbathiter : Asmaneth den Barhumiter. 32 Elijahba den Saalboniter : Jasens Jonathans Børn. 33 Samma den Arariter : Ahiam Sarar søn den Arariter 34 Eliphelet Ahasbai søn Maechathi søns : Eliam Achitohels søn den Giloniter. 35 Hezrai den Carmeliter : Paerai den Arbiter. 36 Jegeal Nathans søn af Zoba : Bani den Gaditer. 37 Zeleck den Ammoniter : Naharai den Beerothiter / Joabs ZeruJa Søns Vaabendrager. 38 Jra den Jethriter : Garab den Jethriter. 39 Uria den Hethiter : Alle Siu oc tredive.

XXIV. Capitel.
OC HErrens Vrede blef end ydermeere grum imod Jsrael / oc hand opvackte David iblant dem / ad hand sagde : Gack / tæll Jsrael oc Juda. 2 Oc Kongen sagde til Joab hans Strjdshøfvezmand / som var hos hannem : Kiere gack omkring i alle Jsraels Stammer fra Dan oc indtil BerSeba / oc tæller Folcket /ad jeg kand vide Folckets tall. 3 Oc Joab sagde til Kongen : Oc HErren  din Gud formeere dette Folck / sa som det er nu / oc end hundrede gange saa meget / oc gjd min HErre Kongens Øyne motte see det / Men min Herre Konge / hvorfor hafver hand lyst til dette? 4 Men Kongens Ord fick Mact ofver Joab / oc ofver Høfvezmændene for Hæren. Saa drog Joab ud / oc høfvezmændene for Hæren / fra Kongen / ad tælle Jsraels Folck. 5 Oc de ginge ofver Jordanen / oc leyrede dem i Avoer / paa den høyre side hos Staden / som ligger i Gads Beck / 6 Oc til Jaeser. Oc komme til Gilead / oc neder i Landet hos Hadsi / oc komme til Dan Jaan / oc omkring Zidon. 7 Oc komme til den faste Stad Tyru / oc til alle de Heviters oc de Cananiters Stæder / oc komme Synder ud i Juda indtil Berseba. 8 Oc droge omkring alt Landet / oc komme der n Maaneder oc tive Dage vare ude til Jerusalem. 9 Oc Joab  fick Kongen Summen paa Folcket / som talde vare  :Oc der vare i Jsrael otte hundrede tusinde Krjgsmænd / som hver uddrog Sverd / oc Juda Mænd fem hundrede tusinde Mænd.
10 Da blef Davids Hierte bedrøfvit efter hand hafde tællet Folcket / oc David sagde til HErren: Jeg hafver svaarligen sundet / ad jeg (det) hafver giort / ocnu HErre / kiere tag bort din Teineris Misgierning / Thi jeg giorde gandske daarligen.  11 Oc der David stood op om Morgenen / da kom HErrens Ord til Gad Propheten / Davids Seere / oc sagde : 12 Gack oc sjg til David : Saa ssagde HErren : Jeg sætter dig tre honde for / udvæl dig eet af den / som jeg skal giøre dig.
13 Oc Gad kom til David / oc gaf hannem det tilkiende / oc sagde til hannem Skal der komme dig siu Aars Hunger i dit Land? Eller ad du skalt fly tre Maaneder for din Modstandere / oc hand skal forfølge dig? Eller ad der skal være tre Dage Pestilenze i dit Land? Merck nu / oc see hvad jeg skal sige til den igien / som mig sende. 14 Oc David sagde til Gad : Mig er meget bande / Lad os nu falde i Herrens Haand / (Thi hans barmhiertighed er stoor/) Oc jeg vil icke falde i Menniskenes Haand. 15 Saa lod HErren Pestilenze komme i Jsrael / fra Morgenen oc indtil den beskickede tjd / Saa ad der døde af Folcket / fra Dan oc indtil BerSeba / halffierdesindstive tusinde Mænd.
16 Oc der Engelen udrackte sin Haand ofver Jerusalem / ad fordærfve den / da angrede det HErren ofver det Onde / oc hand sagde til Engelen som fordærfvede Folcket : Det er nu nock / holt nu din Haand af : Oc HErrens Engel var da hos Aravna / den Jebusiters Lade. 17 Oc David hafde sagt til HErren / der hand saa Engelen / som slog paa Folcket / sigendis : See / Jeg hafver syndit / oc jeg hafver giort den Misgierning / men disse Faar hvad hafve de giort? Kiere / lad din haand være paa mig oc paa min Faders Huus.
18 Oc Gad kom til David paa den Dag / oc sagde til hannem : Gack op / opreis Herren et Altere i Aravna den Jebusiters Lade. 19 Saa gick David henop / lige som Gad hafde sagt / efter som HErren hafde befalit. 20 Oc Aravna saa sig om / oc saa Kongen oc hans Tienere komme ofver til sig / oc Aravna gick ud oc bøyede sit Ansict for Kongen til Jorden. 21 Oc Aravna sagde : Hvi kommer min HErre Kongen til sin Tienere? Oc David sagde : Ad kiøbe den Lade af dig / til ad bygge HErren et Altere / ad denne Plage skal aflade fra Folcket. 22 Oc Aravna sagde  til David : Min Herre kongen tage / oc offre det hannem got siunis / See / der er en Oxe til Brændoffer / oc Sluffer oc Øcens redskab til Ved. 23 Den Konge Aravna gaf Kongen alt det / oc Aravna sagde til Kongen : HErren din Gud hafve behagelighed til dig. 24 Men Kongen sagde til Aravna: Jcke saa / men jeg vil visseligen kiøbe det af dig for Pendinge / Thi jeg vil icke offre Offer for intet til HErren min Gud. Saa kiøbte David Laden oc Øxen for halftrediesindstive Seckel Sølf: 25 Oc David bygde HErren der et Altere / oc offrede Brændoffer oc Tackoffer: Oc HErren blef forbedet for Landet / oc Plagen holt op fra Jsrael. Ende paa Samuels anden Bog.


Kongernes første (Bog.)
I. Capitel.
OC Kong David var gammel / hand var vel ved Alder / oc de teckede hannem til med Klæden / oc hand blef (dog) icke varm. 2 Da sagde hans Tienere til hannem : Lader dem oplede min Herre Kongen en Pige / (en) Jomfru / som kand staa for Kongen / oc rycte hannem / som sofve i din Arn / oc min Herre Kongen kand blifve varm. 3 Oc de opleete en deylig Pige inden alle Jsraels Landemercke / oc de funde Abisag den sunemitiske / oc førde hende til Kongen. 4 Oc Pigen var meget skøn / oc hun ryctede Kongen / tiente hannem / men Kongen bekiende hende icke.
5 Oc Adonia Hagiths søn opsætte sig / oc sagde : Jeg vil være Konge : Oc hand beriddde sig Vogne oc Reysnere / oc Halftrediesinds tive Mænd / som løbe for hannem. 6 Oc hans Fader vilde icke bedrøfve hnem i sin tjd / ad hand motte hafve sagt : Hvi giør du saa? Oc hand var ocsaa en meget deylig Mand / oc hun hafde født hannem efter Absalom. 7 Oc hand hafde sin Tale med Joab ZeruJa søn / oc med Præsten AbJathar / oc de hiulpe Adonia. 8 Men Zadok Præsten / oc Benaia Jojada søn / oc Nathan Prophete / oc Simei oc Rei / oc de Stercke som David hafde / vare icke med Adonia. 9 Oc Adonia offrede Faar oc Fæ / oc feet Qveg / hos Sohleth Steen / (som ligger) hos Rogel Kilde / oc hand bad alle sine Brødre / Kongens Sønner / oc alle Juda Mænd / Kongens Tienere / der til. 10 Men i Nathan Propheten / oc Benaia / oc de Stercke / oc Salomon sin Broder / bad hand icke.
11 Da sagde Nathan til Bethseba / Salomons Moder / sigendis : Hafver du icke hørt /ad Adonia Hagiths søn er blefven Kongen / oc vor Herre David veed der intet af? 12 Saa kom nu / Jeg vil raade dig et Raad / ad du skalt frelse din Siel oc din Søns Salomons Siel. 13 Gack / oc kom ind til Kong David / oc sjg til hannem : Min Herre Konge / hafver du icke soorit din Tienerinde /oc sagt : Din Søn Salomon skal være Konge efter mig / oc hand skal sidde paa min Stool? Oc hvi er da Adonia blefven Konge? 14 See / den stund du end der taler med Kongen / da vil jeg oc jeg komme efter dig / oc fuldkommen din Tale. 15 Oc Bathseba gick hen ind til Kongen i Sofvekammeret / oc Kongen var meget gammel / oc Abisag den Sunemitiske tienste Kongen. 16 Oc Bathseba neyede oc buckede sig for Kongen. Da sagde Kongen : Hvad fattis dig? 17 Oc hun sagde til hannem : Min Herre / du hafver soorit din Tienerinde / ved HErren din Gud / din Søn Salomon skal blifve Konge efter mig / oc hand skal sidde paa min Stool. 18 Men nu see / adonia er blefven Konge / oc nu min Herre Konge du veedst det icke. 19 Oc hand hafver offrit Øxen / oc feedtQveg / oc mange Faar / oc kaldede der til alle Kongens Sønner / oc AbJathar Præsten / oc Joab Sstrjdshøfvezmanden : Men hand bad icke din Tienere Salomon. 20 Men du min Herre est Konge / alle Jsraels Øyne see paa dig / ad du skalt gifve dem tilkiende / hvilcken der skal sidde paa min Herris Kongens Stool / efter hannem. 21 Ellers skeer det / naar min Herre Kongen sofver hen med sine Fædre / ad jeg oc min Søn Solomon blifve Syndere.
22 Oc see / den stund hun saa talde med Kongen / da kom oc Nathan Propheten. 23 Oc de gafve Kongen det tilkiende / oc sagde : See / der er Propheten Nathan / oc der hand kom ind for Kongen / da neyede hand for Kongen / paa sit Ansict til Jorden. 24 Oc Nathan sagde : Min Herre Konge / hafver du sagt / Adonia skal være Konge efter mig / oc hand skal sidde paa min Stool? 25 Thi hand gick ned i Dag / oc offrede Øxne / oc feet Qveg / oc mange Faar / oc bad alle Kongens Sønner / oc Høfvezmændene / oc AbJathar Præsten / oc see / de æde oc dricke for hennem / oc sige : Kongen Adonia til Lycke. 26 Men mig / jeg som er din Tienere / oc Zadok Præsten / oc Benaia Jojada søn / oc Salomon din Tienere / bad hand icke. 27 Er det (befalet) af min Herre Kongen? oc du lodst din Tienere det icke vide / hvo der skal sidde paa min Herre Kongens Stool efter hannem?
28 Oc Kong David svarede / oc sagde : Kalder Bathseba til mig / Oc hun kom ind for Kongen / oc stood for Kongen. 29 Da soor Kongen / oc sagde : Saa sandelig som HErren lefver / som hafver forløst min Siel af all Nød : 30 Lige som jeg hafver soorit dig / ved HErren Jsraels Gud / oc sagt / Ad Salomon din Søn skal være Konge efter mig / oc hand skal sidde paa min Stool i min sted / saa vil jeg giøre i denne dag. 31 Da bøyede Bathseba sit Ansict til Jorden / oc neyede for Kongen / oc sagde : Min Herre Kong David skee Lycke ævindeligen. 32 Oc Kong David sagde : Kalder mig Zadok Præsten / oc Nathan Propheten / oc Benaia Jojada søn. Oc der de komme ind for Kongen / 33 Da sagde Kongen til dem : Tager med eder / eders Herris Tienere / oc lader min Søn Salomon ride paa min Muulæselinde / oc fører hannem ned til Gihon. 34 Oc Zadok Præstn / oc Nathan Propheten / skulde der salve hannem til Konge ofver Jsrael / oc j skulle blæse i Basuner / oc sige : Kong Salomon skee Lycke. 35 Oc drager hjd op efter hannem / saa skal hand komme / oc sidde paa min Stool / oc hand skal være Konge i min sted: Thi jeg hafver dødit hannem / ad være en Fyrste ofver Jersel / oc ofver Juda. 36 Da svarede Benaia Jojada søn Kongen / oc sagde : Amen / Saa sige HErren min Herre Kongens Gud. 37 Som HErren hafver værit med min Herre Kongen / saa være hand oc med Salomon / oc hand giøre hans Stool større / end min Herris Kong Davids Stool.
38 Da ginge Zadok Præsten / oc Nathan Propheten / oc Benaia Jojada søn / oc de Erethi oc de Plethi / ned / oc sætte Salomon paa Kong Davids Muulæselinde / oc førde hannem til Gihon. 19 Oc Zadok Præsten tog Oliehornet af Paulunet / oc salvede Salomon / oc de blæste i Basuner / oc alt Folcket sagde: Kong Salomon skee lycke. 40 Oc alt Folcket drog op efter hannem / oc Folcket Pibede med Piber / oc de vare meget glade / ad Jorden rørdis af deres skrjg.
41 Oc Adonia hørde det /oc alle de indbudne som vare hos hannem /oc de hafde endt Maaltjdet : Oc Joab hørde Basunes liud / oc sagde : Hvorfor skeer dette raab i Staden som er oprørt? 42 Der hand endnu talde / see / da kom Jonathan Abjathars Præstis søn : Oc Adonia sagde : Kom hjd ind / thi du est en veldig Mand / oc bær gode Tidender. 43 Oc Jonathan svarede / oc sagde til Adonia: Ja / vor HErre / Kong David / hafver giort Salomon til Konge / 44 Oc sendte Zadok Præsten / oc Nathan Propheten / oc Benaia Jojada søn / oc de Crethi oc de Plethi med hannem / oc de sætte hannem paa Kongens Muulæselinde. 45 Oc Zadok  Præsten / oc Nathan Propheten / salvede hannem til Kongen i Gihon / oc droge der fra op med glæde / ad Staden er oprørt der ved : Det er det skrjg som j hafve hørt. 46 Der til med sidder Salomon paa den Kongelige Stool. 47 Oc Kongens Tienere ginge ind ad velsigne vor HErre Kong David / oc sagde : Din Gud giøre Salomon et bedre nafn / end dit nafn er / oc giøre hans Stool større end din Stool er : Oc Kongen tilbad ofver Sengen. 48 Ja Kongen sagde ocsaa saa : Lofvet være HErren Jsraels Gud / som hafver gifvit i dag den som sidder paa min Stool / hvilcket mine øyne oc saae. 49 Da blifve de alle forfærdede / oc stoode op / som vare indbudne hos Adonia / oc ginge bort hver sin Vey. 50 Oc Adonia fryctede sig for Salomon / oc stood op oc gick bort / oc holt om Alterets Horn.
51 Oc det blef Salomon sagt / som siagdis : See / Adonia frycter for Kong Salomon / oc see / hand holder om Alterens Horn / oc siger : Kong Salomon skal svære mig i Dag /ad hand vil icke slaa sine Tienere ihiel med Sverd. 52 Oc Salomon sagde : Vil hand være redelig / da skal der icke falde (eet) af hans Haar paa Jorden / Men blifver der fundit ont med hannem / da skal hand døø. 53 Oc Kong Salomon sendte hen / oc de hente hannem ned fra Alteret / oc hand kom / oc nedfalt for Kong Salomon / oc Salomon sagde til hennem: Gack til dit Huus.

II. Capitel.
OC der Davids tjd stundede nu til / ad hand skulde dø / da bød hand sin Søn Salomon / oc sagde : 2 Jeg gaar paa all Jordens Vey / saa vær trøstig /oc vær Mandelig: 3 Oc tag vare paa det som HErren din Gud vil hafve taget vare paa / ad vandre i hans Veye / ad holde hans Skick oc hans Bud / oc hans Ræt oc hans Vidnisbyrd / ligesom skrefvet staar i Moose Lov / Ad du kand være forstandig / i alt det du giør / oc alt det du vender dig til. 4 Paa det ad HErren skal stadfæste sit Ord / som hand talde ofver mig /oc sagde : Er det saa / ad dine Børn bevare deres Veye / ad vandre troligen for mig / i deres gandske Hierte / oc i deres gandske Siel / sigendis : Da skal dig icke faatis en Mand paa Jsraels Stool. 5 Oc du veedst vel ocsaa / hvad Joab ZeruJa Søn giorde mig / hvad hand giorde de to Strjdshøfvezmænd i Jsrael / Abner Ners søn / oc Amasa Jethers søn / som hand slog ihiel /oc udstyrte Strjdsblood der det var fred / oc kom Strjds blood pa sit Belte som var om hans Lender / oc paa hans Skoe / som vare paa hans Fødder. 6 Giør efter djn Vjshed / ad du icke lader hans graae Haar fare til Grafven med Fred. 7 Men du skalt giøre Miskundhe med Barsillai den Gileaditers Sønner /oc de skulle være iblant dem som æde ofver dit Bord : Thi de hulde sig saa til mig / der jeg flydde for Absalom din Broder. 8 Oc see / du hafver hos dig Simi Gera søn / Jemini søns af Bahurum / som bandede mig meget skændeligen / paa den Dag der jeg gick til Mahanaim : dog hand kom ned mod mig hos Jordanen / oc jeg foor hannem ved HErren /oc sagde : Jeg vil icke slaa dig ihiel med Sverd. 9 Men du skalt icke lade hannem være uskyldig / Thi du elst en vjs Mand /oc vedst vel hvad du skalt giøre hannem / Ad du lader hans graa Haar fare med Blood til Grafven. 10 Saa sof David hen med sine Fædre / oc blef begrafven i Davids Stad. 11 Oc den tjd som David var Konge ofver Jsrael / er fyrretive Aar / hand var Konge i Hebron i siu Aar / oc hand var Konge i Jerusalem tre oc tredive Aar. 12 Oc Salomon /oc hans Kongerige blef meget stadfæst.
13 Oc Adonias Hagiths søn / kom ind til Bathseba / Slomons Moder : Oc hun sagde : kommer deu med Fred? Hand sagde : Med Fred. 14 Da sagde hand: Jeg hafver ad tale med dig / Oc huns agde : Sjg fræm. 15 Oc  hand sagde : Du veedst vel ad Kongeriget var mit / ov all Jsrael hafde vendt deres Ansicter til mig / ad jeg skulde være Konge / Men nu er Kongeriget omvendt / oc blefvet min Broders  det er blefvet hans af HErren. 61 Oc nu beder jeg en Bøn af dig / ad du vilt icke forskiude mit Ansict. Oc hun sagde til hannem: Sjg til. 17 Da sagde hand : Kiere / tal med Kong Salomon / Thi hand forskiuder icke dit ansict / ad hand vil gifve mgi Abisag den Sunemitiske til Hustru. 18 Oc Bathseba sagde : Got / Jeg vil tale for dig til Kongen. 19 Oc Bathseba kom til Kong Salomon / ad tale med hannem for Adonia : Oc Kongen stood op mod hend e/ oc neyede for hende /oc sætte sig paa sin Stool : oc mand sætte en Stool til Kongens Moder / oc hun sad hos hans høyre side. 20 Oc hun sagde : Jeg beder en liden Bøn af dig / du vilt icke forskiude mit Ansict. Kongen sagde til hende : Bed min Moder / Jeg vil icke forskiude dit Ansict. 21 Oc hun sagde : Lad Abisag den Sunemitiske gifvis din Broder Adonia til Hustru. 22 Da svarede Kong Salomon / oc sagde til sin Moder : Oc hvorfor beder du mig om Abisag den Sunemitiske til Adonia? Bed oc om Kongeriget til hannem / Thi hand er min Broder / ældre end jeg er / oc hand hafver oc Abiathar Præsten oc Joab ZeruJa søn med sig. 23 Oc Kong Salomon soor ve HErren / oc sagde : Gud giøre mig saa / oc end saa / Adonia skal hafve talt det mod sit Ljf. 24 Oc nu / saa sandelig som HErren lefver / som mig hafver stadfæst / oc ladit mig sidde paa min Faders Davids Stool / oc som hafver giort mig et Huus / som hand sagde : Adonia skal dø i dag. 25 Oc Kong Salomon sendte hen / ved Benaia Jojada søn / oc hand falt ind paa hannem / oc hand døde.
26 Oc Kongen sagde til Abjathar Præsten / Gack bort til din Agger i Anathort / Thi du est dødsens Mand : Men jeg vil icke slaa dig ihiel i dag / thi du baarst HErrens HErrens Arck for David min Fader / oc du lidde Modgang i all min Faders Modgang. 27 Saa udstøtte Salomon AbJathar / ad hand motte icke være HErrens Præst / ad hand skulde fylde HErrens Ord / som hand hafde talt ofver Eli Huus / i Silo.
28 Der dette Rycte kom for Joab / (Thi Joab hafde henvendt sig efter Adoniam / dog hand icke hafde henvendt sig efter Absalom: ) Da flydde Joab til HErrens Pauluun / oc tog fat om Alterets Horn. 29 Oc det blev Kong Salomon tilkiende gifvet / ad Joab var fyld til HErrens Pauluun / oc see (hand stood) hos Alteret : Da sendte Salomon Benaia Jojada søn djd / oc sagde : Gack / falt ind paa hannem. 30 Oc der Benaia kom til HErrens pauluun / da sagde hand til hannem : Saa siger Kongen / Gack her ud. Oc hand sagde : Ney / der vil jeg døø : Oc Benaia talde saadant til Kongen igien / oc sagde : Saa hafver Joab talet / oc saa hafver hand svarit mig. 31 Da sagde Kongen til hannem : Giør som hand sagde / oc falt ind paa hannem : oc begraf hannem / ad du skalt vende det uforskylte Blood / som Joab hafver udgydit / fra mig oc fra min Faders Huus. 32 Oc HErren skal lade hans Blood komme tilbage paa hans Hofvet / ad hand falt ind paa to Mænd / de som vare retfærdigere oc bedre end hand /oc dræbte dem med Sværdet / oc min Fader David vidste det icke (som var) Abner Ners søn / Strjdshøfvezmand ofver Jsrael / oc Amasa Jethers søn / Strjdshøfvezmand ofver Juda. 33 Ad deres blood skal kmme tilbage paa Joabs Hofvet oc paa hans Søds Hofvet ævindeligen / Men David oc hans Sæd /oc hans Huus / oc hans Stool / skulle hafve Fred af HErren Ævindeligen. 34 Oc Benaia Jojadas søn gick hen op / oc falt ind paa hannem / oc dræbte hannem : Oc hand blef begrafven i sit huus i Ørcken. 35 Oc Kongen sætte Benaia Jojadas søn i hans sted ofver Hæren / oc Kongen sætte Zadok Præsten i AbJathar sted.
36 Oc Kongen sendte hen / oc lod kalde Simei / oc sagde til Hannem : Byg dig et Huus i Jerusalem /oc boo der / oc gack icke der udaf / hvercken hjd eller djd. 37 Oc det skal skee / paa hvilcken dag du gaar ud / oc gaar ofver Kidron Beck / da vjd vist / ad du skalt visseligen døø / dit Blood skal være paa dit Hofvet. 38 Oc Simei sagde til Kongen : Det er en god meening / lige som min HErre Kongen hafver talet / saa skal din Tienere giøre : Saa boode Simel i Jerusalem i lang tjd. 39 Oc det skeede / der tre Aar var ude / ad to af Simmei Svenne løbe til Achis / Macha søn / som var Konge i Gath / Oc de gafve Simei tilkiende / sigendes : See / dine Svenne ere i Gath. 40 Saa giorde Simei sig rede / oc sadlede sin Asen / oc drog bort til Gath til Achis / ad oplede sine Svenne : Oc Simei kom hen / oc førde sine Svenne fra Gath. 41 Oc et blef sagt for Salomon / as Simei var dragen fra Jerusalem til Gath / oc var kommen igien. 42 Oc Kongen sendte hen / oc lod kalde Simei / oc sagde til hannem : Hafver jeg icke besoorit dig ved HErren / oc vidnit for dig / oc sagt : Paa hvad Dag du drogst ud / oc gickst enten hjd eller djd / ad du skulde jo vide / ad du skulde visseligen døø / Oc du sagde til mig : Jeg hafver hørt en god meening. 43 Oc hvi hafver du da icke holdit HErrens Eed / oc det Bud som jeg bød dig? 44 Oc Kongen sagde til Simei : Du veedst all den ondskab / som dit Hierte er vitterligt / som du giorde min Fader David / oc HErren hafver ladit din Ondskab komme igien paa dit Hofvet. 45 Oc Kong Salomon er velsignet / oc Davids Stool skal være stadfæst for HErren ævindelig. 46 Saa bød Kongen Benaia Jojadas Søn / oc hand gick hen ud / oc falt ind paa hannem / oc hand døde : Oc Kongeriget blef stadfæst ved Salomons Haand.

III. Capitel.
OC Salomon kom i Svogerskab med Pharao / Kongen af Ægypten / oc tog Pharaos Datter / oc førde i Davids Stad / indtil hand hafde fuldkmmit ad bygge sit Huus / oc HErrens Huus / oc Jerualems Muur trint omkring. 2 Men Folcket anlangendis / var der de som offrede paa Høyene / Thi der var icke end da bygt noget Huus til HErrens Nafn / indtil de Dage. 3 Men Salomon elskte HErren / oc vandrede efter Davids sin Faders Skick / alleeniste ad hand offrede / oc gaf Røgelse paa Høyene.
4 Oc Kongen gick hen til Gibeon ad offre der / Thi det var én af de stoore Høye / oc Salomon offrede tusinde Brændoffer paa det samme Altere. 5 Oc HErren aabenbarede sig for Salomon / i Gibeon / om Natten i Drømmen / Oc Gud sagde : Bed / hvad jeg skal gifve dig. 6 Oc Salomon sagde : Du giorde stoor Miskundhed med din Tienere David / min Fader / lige som hand vandrede for dig i Sandhed oc i Retfærdighed / oc med et retsindigt Hierte for dig / oc du hafver holdit hannem denne stoore Miskundhed / oc gifvit hannem en Søn / som sidder paa hans Stool / som paa denne Dag. 7 Oc nu HErre min Gud / du hafver giort din Tiener til Konge i min Faders Davids sted / saa er jeg en liden Dreng / oc veed icke ad gaa ud eller ind. 8 Oc din Tienere er iblant det Folck / som du hafver udvalt / (som er) saa stoort et Folck / der icke kand tællis / eller beskrifvit / for mangfoldigheds skyld. 9 Saa gif din Tienere et ldacitigt Hierte /ad hand kand dømme dit Folck / oc med Forstand skille imedlem Got oc Ont / Thi hvo kand (ellers) dømme dett dit mæctige Folck? 10 Oc det behagede HErren vel / ad Salomon bad om saadant. 11 Oc Gud sagde til hannem: Efterdi ad du beder om saadant / oc begærer dig icke et langt Ljf / oc begærer dig icke Rjgdom / beder oc icke om dine Fienders Siele / men beder om Forstand / ad høre Dom : See / saa hafver jeg giort efter dine Ord : 12 See / Jeg hafver gifvit dig et vjst oc forstandigt Hierte / ad din lige hafver icke værit for dig / oc ey heller skal opkomme som du est / efter dig. 13 Jeg hafver oc gifvit dig der til med / det som du icke hafver bedit om / (som er) baade Rjgdom oc Ære / Ad (mand skal sige/) Der hafver icke værit nogen som du / iblant Kongerne / i alle dine Dage. 14 Oc om du vandrer i mine Veye / ad du holder mine Skick oc mine Bud / som David din Fader hafver vandret / da vil jeg gifve dig et langt Ljf.
15 Oc Salomon vognede / oc see/ da var det en Drøm : Oc hand kom tilJErusalem / oc stood for HErrens Pactis Arck / oc offrede Brændoffer oc giorde Tackoffer / oc giorde alle sine Tienere et Gæstebud. 16 Da komme to Skøger til Kongen / oc stoode for hannem. 17 Oc den eene Qvinde sagde : Ah min Herre / Jeg oc denne Qvinde boede i eet Hus / oc jeg fødde hos hende i Huuset. 18 Oc det skeede paa den tredje Dag / efter jeg hafde født / da fødde ocsaa denne Qvinde / oc vi vare tilhobe / der var ingen Fremmed hos os i Huuset / uden vi baade hdi huuset. 19 Oc denne Qvindis søn døde om Natten / Thi hun laa paa hannem. 20 Oc haun stood op midt om Natten /oc tog sin søn fra mig / der din Tienerinde sof / oc hun lagde hannem i sin Arm / oc hun lagde sin døde Søn i min Arm. 21 Oc jeg stood om Morgenen / ad gifve min Søn ad dj / oc see / det var icke min søn / som jeg hafde født. 22 Oc den anden Qvinde sagde : det er icke saa / thi min søn er den lefvendes / oc din søn er den døde / oc denne sagde : Det er ikke saa / Men din søn er den døde / oc min søn er den lefvendes / oc de talede (saa) for Kongen. 23 Da sagde Kongen : Denne siger / Min søn er den lefvendes / oc din søn er den døde / oc denne siger / det er icke saa / Men din Søn er den døde / oc min søn er den lefvendes. 24 Oc Kongen sagde : Henter mig et Sverd : oc de baare Sverdet for Kongen. 25 Da sagde Kongen: Deeler det lefvende Barn i tu / oc faar denne halfdeelen /oc den anden halfdeelen. 26 Da sagde Qvinden / hvis søn den lefvendes var / Til Kongen / (Thi hendis inderligste Hiertelov brændte ofver hendis søn/) oc sagde : Ah min HErre / gifver hende det levende Barn / oc slaar detjo icke ihiel : Men denne sagde : Det skal hvercken være mit eller dit / deeler det. 27 Oc Kongen svarde / oc sagde : Gifver denne det lefvende Barn / oc slaar det jo icke ihiel / hun er Moder der til. 28 Oc all Jsrael hørde Dommen / som Kongen hafde dømt / Oc de fryctede for Kongen / Thi de saae / ad Guds Vjdsom var i hannem / til ad holde Dom.

IV. Capitel.
OC Kong salomon var Konge over all Jsrael. 2 Oc disse vare hans Fyrster : AsarJa / Zadok Præstens søn / var øfverste BefalingsMand. 3 Elihoreph oc Ahia / Sisa sønner / Skrifvere : josaphat Ahiluds søn / Seoreterer. 4 Oc Benaia Jojada søn var ofver Hæren : Oc Zadok oc AbJathar vare Præster. 5 Oc AsaJa Nathans søn var ofver Befalings Mændene : Oc Sabud Nathans / Præstis søn / var Kongens Ven. 6 Oc Ahisar var Hofmester : Adonira Adda søn var Rentemester.
7 Oc Salomon hafde tolf Befalings Mænd ofver alt Jsrael / oc de bespjsede Kongen oc hans Huus / hver af dem skulde spjse én Mands tjd om Aaret. 8 Oc disse vare deres nafne : Hurs Søn paa Epharims Bierg. 9 Dekers søn i Machas oc i Saalbim / oc BethSems / oc Clon / BethHanan. 10 Heseds søn i Aruboth / hand hafde Socho / oc all Hepher Land: 11 AbiNadabs søn (hafde) all Egn dor / hand hafde Taphath Salomons daatter / til Hustru. 12 Baena Ahiluds søn (hafde) Thaenach oc Megiddo / oc all BethSean / som ligger hos Zarthan / under Jesraeel / fra BethSeam indtil Abel Mehola / indtil ofver Jakmeam. 13 Gebers søn i Ramoth Gilead / hand hafde (oc) Jairs Byer / Manasse søns / hvad som var i Gilead / hand hafde (oc) Argobs Egn / som (ligger) i Basan / tresindstive stoore muurede Stæder / oc med Kaabber stænger. 14 AhiNadab Jddo søn i Mahanaim. 15 Ahimaas i Nephthali / hand tog oc Basmath Salomons datter til hustru. 16 Baena Husai søn / i Asser oc i Aloth. 17 Josaphath Parnah søn i Jasachar. 18 Simei Ela søn i BenJamin. 19 Geber Uri søn i Gileads Land / (oc) i Sihons Amoriters Kongis Land / oc Ogs Kongens af Basan / oc hand var én Befalingsmand i Landet. 20 Juda oc Jsrael vare mange / som Saand der er hos Hafvet / i mangfoldighed / de oode oc drucke / oc vare glade. 21 Oc Salomon var en HErre ofver alle Riger / fra Floden i Philisternes Land / oc indti Ægypti Landemercke / de førde hannem Skenck / oc tiente Salomon alle hans Ljfvis dage.
22 Oc Salomons Brød hver Dag var trediv Maader Hvedemeel / oc tresindstive Maader (andet) Meel : 23 Tj feedte Øxne / oc tive Græs Øxne / oc hundrede Faar / foruden Hiorte oc Raadiur /oc Byssel / oc feedte Capuner.
24 Thi hand regærede i alt det ofver Floden / fra Tiphsah oc indtil Aza / ofver alle Konger ofver Floden /oc hand hafde Fred trint omkring paa alle sider. 25 Oc Juda oc Jsrael boede tryggelig / hver under sit Vjntræ / oc under sit Figntræ / fra Dan oc indtil Berseba / alle Salomons dage.
26 Salomon hafde oc rom til fyrretive tusinde Heste til sine Vogne / oc tolf tusinde Reysnere. 27 Oc de BefalingsMænd bespjsede Kong Salomon / oc hver den som kom til Kong Salomons Bord / hver i sin Maaned / de lode intet fattis. 28 Oc de skickede Byg oc Straa til Hestene / oc til Veyløberne / til den sted hand var paa / hver efter sin Befaling.
29 Oc Gud gaf Salomon Vjsdom oc saare megetn Forstand / oc et romt Hierte / som Saand der ligger hos Hafsens brædde. 30 Oc Salomons Vjsdom var større / end alel Børns Vjsdom af Østen / oc alle Ægyptens Vjsdom. 31 Oc hand var vjsere end alle Mennisker / end Ethan Esrahiter / oc Eman / oc Chalchol oc Darda / Mahols sønner / oc hand var nafnkundig hos alle Heninge tring omkring. 32 Oc hand talde tre tusinde ordsprock / oc hans Vjser vare tusinde oc fem. 33 Oc hand talde om Træerne / fra Cedertræet som er i libanon / oc indtil Jsop som udvoxer i Veggen: Oc hand talde om Diur / oc om Fugle / ocm om Orme / oc om Fiske. 34 Oc der komme af alle Folck / ad høre Salomons Vjsdom / fra alle Konger paa Jorden / som hafde høre (om) hans Vjsdom.

V. Capitel.
OC Hiram / Kongen i Tyro / sendte sine Tienere til Salomon / Thi hand hafde hørt / ad de hafde salvit hannem til Konge i hans Faders sted / Thi Hiram elskte David i alle sine dage. 2 Der efter sendte Salomon til Hiram / oc lod hannem sige : 3 Du kiende min Fader David / ad hand icke kunde bygge HErren sin Guds Nafn et Huus / for Strjdens skyld (for dem) dem hafde omspent hannem / indtil HErren gaf dem under hans Fødder Straaler. 4 Men nu hafver Hæren min Gud gifvit mig Rolighed trint omkring / her er ingen Modstandere / oc ey nogen ond forhindrelse. 5 Oc see / jeg hafver i sinde ad bygge HErrens min Guds Nafn et Huus / som HErren talde til min Fader David / oc sagde : Din Søn / som jeg skal sætte i din sted / paa din Stool / hand skal bygge mit nafn et Huus. 6 Saa befal nu / ad mand hugger mig Cedertræ af Libanon / oc ad mine Tienere ere med dine Tienere / oc jeg vil gifve dig dine Teineres Løn / efter alt det som du siger / Thi du veedst / ad her er ingen hos os / som kand hugge Træ / som de Zidoniter.
7 Oc det skeede / der Hiram hørde Salomons Ord / da blef hand gandske glad / oc sagde : Lofvet være HErren i dag / som hafver gifvit David en vjs Søn / ofver dette meget Folck. 8 Oc Hiram sendte til Salomon / oc lod hannem sige : Jeg hafver hørt det / du sendte til mig (om/) Jeg vil giøre all din villie / med Cedertræ oc med Granetræ. 9 Mine Tienere skulle føre dem ned af Libanon til Hafvet / oc jeg vil lade legge dem i Floder paa Hafvet / indtil den sted / som du lader gifve mig tilkiende / oc jeg vil der lade skille dem ad / oc du skalt lade hente dem : Men du skalt gøre min villie / ad gifve mit Folck Kost. 10 Saa gaf Hiram Salomon Cedertræ oc Granetræ / efter all hans begæring. 11 Oc Salomom gaf Hiram tive tusinde Cor Hvede / til hans Huusis Kost / oc tive Cor støt Olie / Saa gaf Slalomon Hiram hvert Aar. 12 Oc HErren gaf Salomon Vjsdom / som hand hafde sagt hannem : Oc der var Fred imedlem Hiram oc Salomon / oc de baade giorde et Forbund.
13 Oc Kong Salomon giorde et Mandtal op af all Jsrael / oc det Mandtal var tredive tusinde Mænd. 14 Oc hand sendte dem til Libanon / tj tusinde hver Maaned / saa de skiftes til / én Maaned vare de paa Libanon / oc to Maaneder vare de hiemme : Oc Adoniram var ofver det Mandtal. 15 Oc Salomon hafde halffierdesinds tive tusinde / som baare byrde / oc firesinds tive tusinde /Y som tømrede paa Bierget : 16 Foruden Salomons øfverste Tilsiuns Mænd / som vare ofver Arbeydet / tre tusinde oc tre hundrede / som regærede ofver Folcket som giorde Gierningen. 17 Oc Kongen bød / oc de udbrøde stoore Steene / kostelige Steene / udhugne Steene / til Huusets Grundvolle. 18 Oc Salomons Bygningsmænd / oc Hirams Bygningsmænd / oc de Gibliter / hugge ud / oc beridde Træ oc Steene til ad bygge Huuset.

VI. Capitel.
OC det skeede i det fierde hundrede oc firesinds tivende Aar efter Jsraels Børn vare udgngne af Ægypti Land / i det fierde Aar i den Maaned Sif / (det er den anden Maaned) efter ad Salomon blef Konge ofver Jsrael / ad hand bygde HErren det huus. 2 Oc det Huus / som Kong Salomon bygde HErren / var tresinds tive Alne langt / oc tive Alne breed / oc tredive Alne høyt. 3 Oc der var et Forhuus for Temmpelens Huus / tive Alne langt / efter Huusets bredhed / tj Alne bredt for Huuset. 4 Oc hand giorde Vindver paa Huuset / uden til vjde / inden til snæfre. 5 Oc hand bygde en Omgang trint omkring Huuset op til Huusets Væg / (baade) omkring Templen oc Choret / oc giorde udstuure der omkring. 6 Den næderste Gang var fem Alne vjd / oc den middelste var sex Alne vjd / oc den tredje siu Alne vjd / Thi hand giorde Afsætninger uden omkring huuset / ad der skulde intet fatte ved Væggene af Huuset. 7 Oc Huuset der det blef opbygt / da blev det bygt af Steene som var førde djd bridde / ad hvercken Aammer elelr Øxe / ey heller noget Redskab af Jern / blef hørt i Huuset / der det bygtis. 8 Dørren til det middelste udskuur var paa den høyre side paa Huuset : oc mand gick igiennem Vindeltrappen op paa Medlemgangen / oc af Medlemgangen paa den tredje. 9 Oc saa bygde hand Huuset / oc fuldkommede det / oc hand panelede Huuset med udhøflede Plancher oc Deler / i rad / af Cedertræ. 10 Oc hand bygde gange paa det gandske Huus / fem Alne høye / oc fattede Huuset med Cedertræ.
11 Oc der skeede HErrens ord til Salomon / oc sagde : 12 Dette er Huuset / som du bygger : Om du vandrer i mine Bud / oc giør efter min Ræt / oc holder alle mine Bud / ad vandre der udi / saa vil jeg oc stadfæste mit Ord med dig / som jeg talde til David din Fader. 13 Oc jeg vil boo midt iblant Jsraels Børn / oc jeg vil icke forlade mit Folck Jsrael.
14 Saa bygde Salomon Huuset / oc fuldkommede det. 15 Oc hand bygde Væggene paa Huuset / inden til paa siderne / af Ceder Deler / fra Gulfvit paa Huuset / indtil skillerrummens Vegge / hand panelede det inden til med Træ / oc lagde Gulfvit i Huusit med Grane Fiæle.
16 Oc hand bygde med siderne paa Huuset / tive Alne / med Plancker af Cedertræ / fra Gulfvit / indtil (øfverst) paa Væggene / oc bygde sig Choret der inden for / til det Allerhelligste. 17 Oc Huuset var fyrretive Alne langt / det er Templen for til. 18  Oc det gandske Huus var inden til jdel Cedertræ / der vare svorede Knappe oc udskaarne Blomstre / det var alt sammen Ceder / der saaes icke én Steen. 19 Oc hand lod berede Choret inden til Huuset / ad mand skulde der sætte HErrens Pactis Arck. 20 Oc Choret for til var tive Alne langt / oc tive Alne breedt / oc tive Alne høyt / oc hand beslog det med puurt Guld / oc hand panelede Alteret med Cedertræ. 21 Oc Salomon klædde Huuset inden til med puurt Guld / oc hand giorde gyldne Kieder for Choret / oc beslog det med Guld. 22 Oc det gandske Huus beslog hand med Guld / indtil hand hafde fuldkommet det ganske Huus / oc det gandske Altere som var for Choret / beslog hand med Guld.
23 Hand giorde oc Choret to Cherubim af Olietræ / tj Alne høy. 24 Oc den eene Cherubs eene Vinge var fem Alne lang / ad der vare tj Alne / fra den eene hans Vinges ende / oc til den anden hans Vinges ende 25 Oc den anden Cherub hafde tj Alne / oc baade Charubim hafde eens maade oc eens skickelse: 16 Ad den ene Cherub var tj Alne høy / oc lige saa den anden Cherub. 27 Oc hand satte Cherubim inden til i Huuset / oc Cherubim udbridde Vingerne / ad den eenes Vinge rørde paa den eene Væg / oc den anden Cherub Vinge rørde paa den anden Væg : Men midt i huuset rørde én Vinge den anden.
28 Oc hans beslog Cherubim med Guld. 29 Oc alle Huusets Vægge omkring / lod hand udskære med udskaarne Cherubim / oc Palmer / oc udspringene Blomstre / inden til oc uden til. 30 Oc hand ofverlagde Gulfvit i Huuset med Guld / inden til oc uden til. 31 Oc hand giorde Dørre paa Jndangen til Choret af Olietræ : Dørgericht med femkantede Dørstolper / oc tvende Døre vare af Olietræ / 32 Oc lod udskærew der paa udskaarne Cherubim oc Palmer / oc udsprungene Blomstre / oc besloo dem med Guld / oc hand udbridde Guld ofver Cherubim oc ofver Palmerne. 33 Oc saa giorde hand oc paa Templens Jndgang firekantede Dørstolper af Olietræ. 34 Oc to Dørre af Granetræ / den eene Dør hafde to Tapper ad løbe omkring / oc den anden Dør to Hængsler ad løbe omkring. 35 Oc hand udskaar Cherubim oc Palmer / oc udsprungne Blomstre / oc besloo dem med Guld / ræt ofver det som var udgrafvit. 36 Oc hand bygde en Forgaard inden til / med tre Rader udhugne Steene / oc en Rad udhugne Cederstolper. 37 J det fierde Aar blef Grundvollen lagt til HErrens Huus / i Siph Maaned. 38 Oc i det ellefte Aar i den Maaned Bul (det er den ottende Maaned) blef huuset rede med alt sit Redskab / oc all sin rætte tilbehøring / oc hand bygde paa det siu Aar.

VII. Capitel.
MEn Salomon bygde sit Huus tretten Aar / oc fuldkommede sit gandske Huus. 2 Oc hand bygde Libanons Skovs Huus / hundrede Alne langt / oc halftredisinds tive Alne breed / oc tredive Alne høyt / paa fire Rader Cederstøtter / oc der vare udhugne Ceder Bielcker paa Støtterne. 3 Oc det var beæckt med Ceder ofven til / ofver Bielckene / som laae paa Støtterne / som vare fem oc fyrretive / ja femten i hver Rad. 4 Oc der vare tre rader Vindver / oc Vindve mod Vindve / tre gange. 5 Oc alle Vindverskarme oc Poster vare firekante / ad see ud igennem / oc  der var Vindve mod Vindve / tre gange. 6 Oc hand giorde et Forhuus med Støtter / halftrediesindstive Alne langt / oc tredive Alne breedt : Oc Forhuuset var for dennem / oc Støtterne oc tycke Bielcker for dennem. 7 Hand giorde oc et Forhuus til Domstoolen / ad holde Dom der udi / et Domhuus : oc Gulfvet var klædt med Ceder / fra den eene ende indtil den anden. 8 Oc (hos) hans huus / hvor udi hand boode / var en anden Borgegaard / inden for Forhuuset / den var (giort) efter den samme vjs : Hand giorde ocsaa et Huus / til Pharaos Daatter / som Salomon hafde taget (til Hustru/) lige som dette Forhuus. 9 Alle disse (vare af) kostelige Steene / udhugne efter det Maal som mand hugger Steen efter / Sauskaarne med Saufver inden oc uden / oc fra Grundvollen indtil Leyderne / oc uden til / indtil den stoore Gaard. 10 Oc der paa kostelige udhugne Steene / efter det Maal som mand hugger Steen efter / oc Ceder. 12 Men den stoore Gaard hafde tring omkring tre Rader udhugne steene / ov én Rad af udhugne Cederstolper / oc lige saa den Gaard op til HErrens Huus inden til / oc det Forhuus hos Huuset.
13 Oc Kong Salomon sendte hen / oc lodhente Hiram af Tyro / 14 En Enckis søn / hand var af Naphthali Stamme / oc hans Fader (var) en Mand af Thyro / en Kaabbersmid / oc hand var fuld af Vjsdom / oc Forstand oc Kundskab / ad arbeyde allehonde Gierning af Kaabber: Oc hand kom til Kong Salomon / oc giorde all hans Gierning. 15 Oc hand beridde to Kaabberstøtter / den eene Støtte atten Alne Høy / oc en Traad paa tolf Alne / gick omkring den anden Støtte. 16 Oc hand giorde to Kroner ad sætte ofven paa Støtterne / af støbt Kaabber / den eene Krone var fem Alne høy  / oc den anden Krone var fem Alne høy. 17 Der var Garn / lige som mand giør Garn / som vare som Reeb i Lenckegierning paa Kronerne / som vare ofver Støtternes øfverste / siu paa den eene Krone / oc siu paa den anden Krone. 18 Oc hand giorde Støtterne / oc to Orden (der) omkring ofver det eene Garn / ad betæncke Kronerne / som vare øfverst paa GarnatEblene / oc lige saa giorde hand paa den anden Krone. 19 Oc Kronerne som vare ofver Støtternes øfverste / vare lilieverck i Forhuuset / fire Alne. 20 Oc Kronerne paa de to Støtter / som vare ocsa der ofven / hen ved midt paa dem som ere ofver Garnet / oc Granat Eblene vare to hundrede i Rader trint omkring / ofver den anden Krone. 21 Oc hand reiste Støtterne op for Templens Forhuus : Oc hand satte den høyre Støtte / oc kaldede dens nafn Jachim / oc hand satte den venstre Støtte / oc kaldede dens nafn Boas. 22 Oc (der var) ofven paa Støtterne Lilieverck / Oc (saa) blef den Gierning med Støtterne fuldkommen.
23 Oc hand giorde et støbt Haf / som var tj (alne) fra den ene bræd til den anden brædde tring omkring / oc fem Alne høyt / oc en Snoor tredive Alne lang gick om det / trint omkring. 24 Oc der vare Knuder under bræddene / som ginge trint omkring det / tj paa hver Alen / som ginge trint omkring Hafvet / (der vare) to rader Knuder / som vaare støbte der det blef støbt 25 Det stood på tolf Ørne / tre vare vende mod Norden / oc tre vende mod Vesten / oc tre vende mod Synden / oc tre vende mod Østen / oc Hafvet paa dem der oven paa /oc alle deres bagdeele vare ind ad. 16 Oc tyckheden der paa / var en Haandbreed / oc brædden der paa var som brædden paa et Beggere / lige som et Lille blomster / der ginge to tusinde Bath udi.
27 Hvad giorde ocsaa tj Kaabberstoole / hver Stool fire Alne lang / oc fire Alne breed / oc tre Alne høy. 28 Oc hver Stool var saa giort / de hafde Ljster som vare imedlem Krandzene / 29 Oc ofver Ljsterne som vare imedlem Kranzene / vare Løver / Øxne  oc Cherubim / oc ofver Ljsterne vare ofven til oc neden til Løver / oc Øxne vare sammenføyede med Løfverck. 30 Oc hver Stolle hafde fire Kaabberiul med Kaabbertafler / oc paa de fire hiørner der paa / vare Axler til dem / under Kiedlen som stood paa de støbte Axler / som vare sammenføyede hver ofver fra den anden. 31 Oc brædden paa / inden for Kranzen oc op ad / var en Aln høy / oc brædden der paa var trind / lige som Sædet var giort / halfanden Alne / oc paa brædden der paa var allehonde udgrafvet / oc ders Ljster vare fire kandte / icke trinde. 32 Oc de fire Hiul vare neden op til Ljsterne / oc de fire Hiul vare neden op til Ljsterne / oc Hiulnaufvene vare op til Stoolen / hvert Hiul var halfanden Aln høyt. 33 Oc Hiulene vare giorde som Vognhiul giøres / 34 Oc deres Eeger / oc deres Naufve / oc deres Felle / oc deres Ringe / vare alle stødte. Oc fire Axler vare ved hver Stools fire Hiørner / af hver dens Axles bund. 35. Oc ofven paa Stoolen / en half Aln høyt / var det runt / trint omkring / oc ofven paa Stoolen var rum der udi / oc Ljsterne der paa / vare af det samme. 36 Oc hand lod udgrafve paa Taflerne i rummit der paa / oc paa Ljsterne der paa / Cherubim / Løver oc Palmer / hvor der bart / oc de vare samlede tring omkring. 37 Efter denne Maade giorde hand de tj Stoole / det var én støbning / én maade / én udgrafning for dem alle.
38 Oc hand giorde tj Kaabberkiedle / der ginge fyrretive Bath i en Kiedl / hver Kiedl var fire Alne / der var en Kiedl paa hver Stool af de tj Stoole. 39 Oc hand sætte fem Stoole ved siden i Huuset / paa den høyre side / oc fem Stoole ved siden i Huset / paa den venstre side der af / men Hafvet sætte hand paa den høyre side i Huuset / til Østen mod Synden. 40 Oc Hiram giorde Kiedle / oc Hager  oc Sprengbæckene / oc Hiram fuldkommede alle Gierningen / som hand giorde for Kong Salomon til HErrens Huus / 41 (Som vare) to Støtter / oc de trinde Kroner / som vare ofven paa den to Støtter / oc de to Garn / ad betæcke de to trinde Kroner / som vare ofven ofver Støtterne. 42 Oc de fire hundrede Garanteble paa de to Garn / ja to Rader GranatEble paa hvert Garn / ad betæcke de trinde Kroner / som vare ofven ofver Støtterne. 43 (Oc de tj Stoole / oc de tj Kiedle ofven paa Stoolene. ) 44 (Oc et Haf / oc de tolf Øxne under Hafvet.) 45 Oc Kiedlene oc Hagerne / oc Sprengbæckene / oc alle disse Kar / som Hiram giorde kOng Slomon til HErrens Huus / af klart Kaabber. 46 Paa Jordanens Slette lod Kongen støbe dem / der som Jorden var tæt / imedlem Suchoth oc Zarthan. 47 Oc Salomon lod alle disse Kar blifve (u-vejet/) for den saare megen mangfoldighed : det blef icke forsøgt hvad Kobberet vog.
48 Oc Salomon giorde alt Redskab / som hørde til HErrens Huus / (som var) det Guld Altere / oc Bordet / som Skuebrødene ligge paa / af Guld. 49 Oc fem Liusestager paa den høyre siden / oc fem paa den venstre side / for Choret / af puurt Guld / med Blomster / oc Lamper / oc Liusesaxer af Guld. 50 Oc Skaaler / oc Psaltere / oc Bæckene / oc Stæder / oc Pander / af puurt Guld : Oc Hengslene til Dørrene i Huuset inden til / i det Allerhelligste / til Dørrene i Huuset / til Templen / af Guld. 51 Saa blef all Gierningen fuldkommen / som Kong Salomon giorde paa HErrens Huus : Oc Salomon førde hen ind / det som hans Fader David hafde helliget / Sølf oc Guld / oc Karrene lagde hand i HErrens Huusis Liggendefæ.

VIII. Capitel.
DU forsamlede Kong Salomon de Ældste af Jsrael  / oc alle Stammernes Øfverster / Fædrenes Fyrster iblant Jsraels Børn / til Kong Salomon i Jerusalem / ad opføre HErrens Pactis Arck af Davids Stad / det er / Zion. 2 Oc alle Jsraels Mænd forsamledes til Kong Salomon i Ethanim Maaned paa Høytjden / det er / den sivende Maaned. 3 Oc alle de Ældste af Jsrael komme / oc Præsterne løfte Arcken op : 4 Oc førde HErrens Arck op / oc Forsamlingens Pauluun / oc all Helligdommens Redskab / som var i Pauluunet / oc Præsterne oc Leviterne opførde disse Ting. 5 Oc Kong Salomon / oc all Jsraels Meenighed / som hafde forsamlit sig til hannem / vare med hannem for Arcken / oc offrede Faar oc Øxne / som icke kunde tælles / eller regnes / for mangfoldighed. 6 Oc Præsterne førde HErrens Pactis Arck til sin sted / til Choret udi Huuset / oc det Allerhelligste / hen under Cherubims Vinger. 7 Thi Cherubim udbridde Vingerne paa Arckens sted / oc Cherubim skiulte ofver Arcken / oc ofver dens Stenger ofven til. 8 Oc de droge Stengerne ud / ad mand kunde see Stengernes Knappe af Helligdommen for Choret / men der ude kunde mand icke see dem / oc de blefve der indtil paa denne dag. 9 Der var intet i Arcken / ud en alleeniste de to Steentafvler / som Moses lagde der i i Horeb / der HErren giorde Pact med Jsraels Børn / der de vare uddragne af Ægypti Land. 
10 Oc det skeede / der præsterne ginge af Helligdommen / da opfyldte en Sky HErrens Huus : 11 Ad Præsterne kunde icke staae oc giøre Embedet for Skyen / Thi HErrens Herlighed opfyldte Herrrens Huus. 12 Da sagde Salomon : Herren sagde / ad hand vilde boo i mørcket. 13 Jeg hafver jo bygt dig et Boligs Huus / et Sæde / ad du skalt boo ævindelig.
14 Oc Kongen vendte sit Ansict / oc velsignede all Jsraels Meenighed oc all Jsraels Meenighed stood. 15 Oc hand sagde : Lofvet være HErren Jsraels Gud / som talde med sin Mund til David min Fader / oc fuldkommede det med sin Haand / oc sagde : 16 Fra den dag Jeg udførde mit Folck Jsrael af Ægypten / hafver jeg icke udvaldt nogen Stad / af alle Jsraels Stammer / ad mand skulde bygge et Huus / ad mit Nafn skulde der være / Men jeg udvalde David / ad hand skulde være ofver mit Folck Jsrael. 17 Oc min Fader David hafde vl i sinde / ad bygge HErrens Jsraels Guds Nafn et Huus. 18 Men HErren sagde til David mjn Fader : Ad du hafver i sinde / ad bygge mit Nafn et Huus : du giorde vel / ad det var i dit Hierte. 19 Du skalt dog icke bygge det Huus / men din søn / som skal udgaa af dine Lender / hand skal bygge mit Nafn et Huus. 20 Oc HErren hafver stadfæst sit Ord som hand talde : Thi jeg er op kommen i Davids mjn Faders sted / oc sidder paa Jsraels Stool / som HErren sagde / oc hafver bygt HErrens Jsraels Guds Nafn et Huus. 21 Oc hafver beridt der en sted til Arcken / hvilcken HErrens Pact er i / som hand giorde med vore Forfædre / der hand førde dem ud af Ægypti Land.
22 Oc Salomon stood for HErrens Altere / for all Jsraels Meenighed / oc udbridde sine Hænder mod Himmelen : 23 Oc sagde: HErre Jsraels Gud / der er ingen Gud som du / i Himmelen der ofven / eller paa Jorden her neden / du som holder Pact oc Miskundhed med dine Tienere / som vandre for dig i deres gandske Hierte. 24 Du som oc holt din Tienere David / mjn Fader / det du hannem tilsagde / Oc du talde med djn Haand / som paa denne Dag. 25 Oc nu HErre Jsraels Gud / holt din Tienere / David min Fader / det du talte til hannem / oc sagde: Dig skal icke fattis en Mand for mig / som skal sidde paa Jsraels Stool / Dog saa / om dine Børn forvare deres Veye / ad vandre for mig / som du hafver vandrit for mig. 26 Oc nu / Jsraels Gud / lad dit Ord være sant / som du talde til din Tienere / David min Fader. 27 Thi monne Gud skulle sandeligen boo paa Jorden? See / Himmelen / oc alle Himmelens Himle / kunde icke begribe dig / Hvorledis skulle da dette Huus det giøre som jeg hafver bygt? 28 Oc vend dig til din Tieneris Bøn oc til hans Formanelse / Herrre min Gud / ad høre paa det raab / oc paa den Bøn / som din Tienere beder 
for dig i Dag. 29 Ad din Øyne skulle staae aabne ofver dette Huus Nat oc Dag / i denne sted / som du hafver sagt om / Mit Nafn skal være der : Ad høre den Bøn / som din Tienere beder paa denne sted. 30 Ja du vilt høre din Tieneris / oc dit Folckis Jsraels / inderlige Bøn / som de skulle her bede i denne sted / oc du vilt høre i din Boligs sted i Himmelen / oc vilt da bønhøre oc være naadig. 31 Naar nogen synder imod sin Næste / oc tager en Eed paa sig / med hvilcken hand beplicter sig / oc den Eed kommer for dit Altere i dette Huus : 32 Ad du vilt den høre i Himmelen / oc giøre ræt/ oc dømme dine Tienere / ad fordmme den ugudelige / ad føre hans Vey paa hans Hofvet / oc retfærdiggøre den Retfærdige / til ad gifve hannem efter sin Retfærdighed. 33 Naar dit Folck Jsrael blifver slaget for sine Fiender / naar de hafve syndet imod dig / oc omvende dem til dig / oc bekiende dit Nafn / oc bede oc formane dig i dette Huus: 34 Ad du vilt da høre i Himmelen / oc være dit Folckis Jsraels Synder naadig / oc føre dem i landet igien / som du hafver gifvit deres Fædre. 35 Naar Himmelen blifver tilluckt / oc der blifver icke Regn / for de hafve syndet imod dig / oc de da bede i denne sted / oc bekiende dit Nafn / oc omvender dem fra deres Synder / naar du plager dem : 36 Ad du vilt da høre i Himmelen / oc være naadig ofver din Tieneris oc dit Folckis Jsraels Synder / ad du viser dem den gode Vey / paa hvilcken de skulle vandre / oc gifver Regn ofver Landet / som du hafver gifvit dit Folck til Arf. 37 Naar du vorder Hunger i Landet / naar der vorder Pestilenze / naar der vorder Tyrcke / Brynde / Græshopper / Kornorme / naar deres Fiender belegge dem i deres Byers Land / (naar der vorder) nogen Plage / nogen Siugdom. 38 Hvo da beder / hvo da formaner / hvad heller det blifver noget Menniske / eller dit gandske Folck Jsrael / ad de kiende hver deres Hiertis Plage / oc udbrede deres Hænder til dette Huus : 39 Ad du vilt da høre i Himmelen / i det Sæde som du boor / oc være naadig /oc skicke det saa / ad du gifver hver som hand hafver vandrit / lige som du kiender hans Hierte / (Thi du kiender for dig alleene alle Menniskens Børns Hierter/) 40 Paa det ad de skulle frycte dig alle Dage / hvilcke de lefve i Landet / som du hafver gifvit vore Fædre. 41 Naar ocsaa nogen Fremmed / som icke er af dit Folck Jsrael / kommer af et Land langt fra / for dit Nafns skyld. 42. (Om de høre dit stoore Nafn oc din mæctige Haand / oc din udracte Aarm/) oc der komemr nogen oc beder for dette Huus: 43 Ad du vilt da høre det i Himmelen i din Boligs Sæde / oc giøre alt det / som den Fremmede raaber til dig om / ad alle Folck paa Jorden kunde kiende dit Nafn / ad frycte dig / lige som dit Folck Jsrael / oc ad de skulle vide / hvorledis dette Huus / som jeg hafver bygt / er kaldet efter dit Nafn. 44 Om dit Folck drager ud i Strjd / imod sine Fiender / paa Veyen som du sender dem hen / oc de bede til HErren mod Veyen til den Stad som du udvalde / oc til det Huus som jeg hafver bygt dit Nafn : 45 Ad du vilt høre af Himmelen deres Bøn / oc deres Formanelse / oc skicke dem Ræt. 46 Om de synde imod dig / (Thi der er intet Menniske som jo synder/) oc du blifver vred paa dem / oc gifver dem for deres Fiender / oc de fange dem / saa de føre dem fangne bort i deres Fienders land / langt bort eller nær hos : 47 Oc de tage sig til Hierte udi Landet / der som de ere fangne / oc omvende sig / oc formane dig i deres Fængsels Land / oc sige : Vi hafve syndet oc giort ilde / vi vare ugudelige : 48 Oc vende dem til dig i deres gandske Hierte / oc i deres gandske Siel / i deres Fienders Land / som hafve bortført dem / oc bede til dig mod Veyen til deres land / som du hafver gifvit deres Forfædre / til Staden som du udvalde / oc Huuset som jeg hafver bygt dit Nafn : 49 Ad du vilt høre af Himmelen / af din Boligs Sæde / deres Bøn oc deres Formanelse / oc skicke dem Ræt: 50 Oc være dit Folck naadig / som hafver syndit imod dig / oc alle deres Overftrædelser / med hvilcke de hafve ofvertraadt imod dig / oc gifve dem Barmhiertighed for dem som holde dem fangne / ad de skulle forbarme sig ofver dem. 51 Thi de ere dit Folck / oc din Arf / som du udførde af Ægypten / af Jernoonen. 52 Ad dine Øyne maae være obne paa din Tieneris Bøn / oc dit Folckis Jsraels Bøn / ad du vilt høre dem i alt det / hvorfor de paakaldte dig. 53 Thi du afskildte dig som til en Arfvedeel / af alle Folck paa Jorden / som du talde ved Mose din Tienere / den tjd du førde vore Forfædre ud af Ægypten / HErre HErre.
54 Oc det skeede / der Salomon hafde fuldendit ad bede til HErren / med all denne Bøn oc Formanelse / da stood hand op fra HErrens Altere / fra ad knæle paa sine Knæ / oc sine Hænder som vare udbredde imod Himmelen. 55 Oc stood oc velsignede all Jsraels Meenighed med høy Røst / oc sagde : 56 Lofvet være HErren / som hafver gifvit sit Folck Jsrael rolighed / efter alt det som hand hafver talet / Der fattis icke eet af hans gode Ord / som hand talde ved Mose sin Tienere. 57 HErren vor Gud være med os / som hand hafver værit med vore Forfædre : Hand forlade os icke / oc tage icke Haanden fra os: 58 Ad bøye vort Hierte til hannem / ad vi maae vandre i alle hans Veye / oc holde hans Bud / oc hans Skick / ad hans Ræt / som hand hafver budit vore Fædre. 59 Oc disse Ord / som jeg hafver bedit for HErren / maa komme nær HErren vor Gud / Dag oc Nat / ad hand vil skicke sine Tienere Ræt / oc Jsrael sit Folck Ræt / hver ting udi sin Tjd. 60 Paa det ad alle Folck paa Jorden skulle vide / ad HErren hand er Gud / ingen anden. 61 Oc ad eders Hierte maa være ræt skicket for HErren vor Gud / ad vandre i hans Skick / oc ad holde hans Bud / som i Dag.
62 Oc Kongen / oc all Jsrael med hannem / offrede Offer for HErren. 63 Oc Salomon offrede Offer for HErren. 63 Oc Salomon offrede Tackoffer (for hand offrede HErren) to oc tive tusinde Øxne / oc hundrede oc tive tusinde Faar : Saa vjede de HErrens Huus / Kongen oc alle Jsraels Børn. 64 Den samme Dag vjede Kongen Medlemgaarden / som var for HErrens Huus / Thi hand giorde der Brændoffer / oc Madoffer / oc Tackoffers Fedme : Fordi det KaabberAltere som stood for HErren / var for lidet til Brændoffer / oc Madoffer / oc til Tackofferens Fedme. 65 Oc Salomon giorde samme Tjed en Høytjd / oc all Jsrael med hannem / en stoor Forsamling / fra der som mand kommer fra Hemath indtil Ægypti Beck / for HErren vor Gud i siu Dage / oc (atter) i siu Dage / (det vare) fiorten Dage. 66 Paa den ottende Dag lod hand Folcket gaa / oc de velsignede Kongen / oc ginge glade bort til deres Bolige / oc glæddes i deres Hierte / ofver alt det gode / som HErren hafde giort David sin Tienere / oc Jsrael sit Folck.

IX. Capitel.
OC det skeede / der Salomon hafde fuldkommit ad bygge HErrens Huus / oc Kongens Huus / oc alt det som Salomon begærede / som hand hafde lyst til at giøre : 2 Da aabenbarede HErren sig for Salomon anden gang / lige som hand aabebnarede sig for hannem i Gibeon. 3 Oc HErren sagde til hannem : JEg hafver hørt din Bøn oc din Formanelse / som du hafver formanit mig med / Jeg hafver helligit dette Huus / som du hafver bygt / ad Jeg vil sætte mit Nafn der ævindeligen / oc mine Øyne oc mit Hierte skulle være der alle Dage. 4 Oc du / dersom du vandrer for mig / lige som David din Fader vandrede / med et fuldkommet Hierte oc retsindighed / ad giøre efter alt det / som jeg hafver budit dig / (oc) holder mine Bud oc min Ræt : 5 Da vil jeg stadfæste dit Kongerigis Stool ofver Jsrael ævindelig / som jeg talde til David din Fader / oc sagde : Dig skal icke fattis en Mand af Jsraels Stool 6 (Men) vende j jo tilbage fra mig / j oc eders Børn / oc icke holde mine Bud / mine Skicke / som jeg lagde eder for / oc gaae hen oc tiene andre Guder / oc bede til dem. 7 Da skal jeg oc udrydde Jsrael af Landet  som jeg hafver gifvit dem / oc det Huus / som jeg hafver helligit til mit Nafn / vil jeg forlade fra mit Ansict : Oc Jsrael skal blifve til Ordsprock oc til en spot iblant alle Folck. 8 Oc dette Huus / (om det end skønt) skal blifve høyt / skulle (dog) alle som gaae fræm om det / stoorlig forfærdes / oc hvidsle / oc de skulle sige : Hvorfor hafver HErren giort saa mod dette Land oc dette Huus? 9 Oc de skullel svare : For de forlode HErren deres Gud / som udføre deres Fædre af Ægypti Land / oc grebe til andre Guder / oc tilbade for dem / oc tiente dem : derfor hafver HErren ført alt dette Onde ofver dem.
10 Oc det skeede / der de tive Aar var forløbne / i hvilcke Salomonn bygde de to Huus / HErrens Huus / oc Kongens Huus : 11 (Hiram / Kongen i Tyru / hialp Kon Salomon høyligen / med Cedertræ oc Granetræ / oc med Fuld / efter all hans begæring:) Da gaf Kong Salomon Hiram tive Stæder i Galilææ Land. 12 Oc Hiram drog ud af Tyro / ad see de Stæder som Salomon hafde gifvit hannem / oc de behagede hannem icke. 13 Oc hand sagde : Hvad ere det for Stæder / min Broder / som du hafver gifvit mig? Oc hand kaldede dem Cabul Land indtil denne Dag.
14 Oc Hiram hafde sendt Kongeen  hundrede oc tive Center Guld. 15 Oc det samme er Summen af den Skat / somKong Salomon tog op / til ad bygge HErrens Huus / oc sit Huus / oc Millo / oc Jerusalems Muure / oc Hazor / oc Megiddo / oc Gaser. 16 Pharao / Kongen af Ægypten / var opdragen / oc hafde indtagit Gaser / oc hafde brænt den med Jld / oc ihielslagit Cananiterne / som boede i Staden / oc hafde gifvit sin Datter / Salomons Hustru / den til Skænck. 17 Saa bygde Salomon Gafver / oc BethHoron nædre. 18 Oc Baelath oc Thadmor i Ørcken udi Landet. 19 Oc alel Stæder som Salomon hafde Kornhuus udi / oc alle de Stæder som hand hafde sine Vogne / oc de Stæder som hand hafde sine Reysnere udi / oc Salomons lyst / hvor hand hafde lyst til ad bygge i Jerusalem / oc i Libanon / oc i alt hans Herredømmis Land. 
20 Alt det Folck / som var ofverblefvit ad de Amoriter / Hethiter / Pheresiter / Heviter oc Jebusiter / som icke vare af Jsraels Børn : 21 Deres Børn som vare blefne efter dem i Landet / som Jsraels Børn kunde icke ødelegge / dem dref oc Salomon til Trældoms Skat / indtil denne Dag. 22 Men Salomon giorde icke én Træl af Jsraels Børn / thi de vare Strjdsmænd / oc hans Tienere / oc hans Fyrster / oc hans Høfvezmænd / oc hans Vognes oc Ryters Øfverster. 23 Disse ere de Befalingsmænd / som vare ofver Salomons Bestilling / fem hundrede oc halftrediesinds tive / som regærede ofver Folcket / som udrettede Bestillingen. 24 Oc Pharaos daatter drog op fra Davids Stad / i sit Huus / som hand hafde bygt til hende / da bygde hand oc Millo.
25 Oc Salomon offrede tre gange hvert Aar / Brændoffer oc Tackoffer / paa det Altere som hand bygde HErren / oc giorde Røgelse ofver det for HErren : Oc hand fuldkommede Huuset.
26 Oc Kong Salomon giorde oc Skib i Ezeon Gaber / som ligger hos Sloth / paa det røde Hafs brædde / i Edomiters Land. 27 Oc Hiram sendte sine Tienere til Skibs / gode Skibsmænd / vel forfarne til Søøs / med Salomons Tienere. 28 Oc de komme til Ophir / oc toge der fra fire hindrede oc tive Centener Guld / oc førde til Kong Salomon.

X. Capitel.
Oc Dronningen af Saba hørde Salomons Rycte i HErrens Nafn / oc hun kom ad friste hannem med mørck Tale. 2 Oc hun kom til Jerusalem / med en saare stoor hoob Cameeler / som baare urter / oc saare meget Guld oc dyrebare Steene : Oc hun kom til Salomon / oc talde med hannem / alt det hun hafde sæt sig for. 3 Oc Salomon kundgiorde hende alle hendis Ord / oc der var intet skiult for Kongen / som hand ey kundgiorde hende.
4 Der Dronningen af Saba saa all Salomons Vjsdom / oc Huuset som hand hafde bygt : 5 Oc maden til hans Bord / oc hvor hans Svenne boede / oc hans Tienere stoode / oc deres Klæder / oc hans Skenckere / oc hans Brændoffer / som hand offrede i HErrens Huus / da var der icke meere Aande i hende. 6 Oc hun sagde til Kongen : Det er sandt / som jeg hafver hørt i mit Land / om dit Væsen / oc om din Vjsdom : 7 Oc jeg vilde icke troo Ordene / før end jeg kom / oc mine Øyne saae det : Oc see / det er mig icke halfdeelen forkyndt / Du hafver meere Vjsdom oc Gods / oend Ryctet er / som jeg hørde. 8 Salige ere dine Folck / saligere dine Tienere / som altjd staae for dig / som høre din Vjsdom. 9 Lofvet være HErren din Gud / so hafde lyst til dig / ad hand hafver sæt dig paa Jsrels Stool : Fordi / ad HErren ahfver Jsrael kier ævindeligen / derfor sætte hand dig til Konge / ad holde Dom oc Ræt.
10 Oc hun gaf Kongen hundrede oc tive Centener Guld / oc saare mange kostelige urter oc dyrebare Steene : Der kom icke meere saadanne urter saa mange / som Dronningen af Saba gaf Kong Salomon. 11 Der til med Hirams Skib / som førde Guld af Ophir / det første fra Ophir gandske meget Hebentræ oc dyrebare Steene. 12 Oc Kongen lod giøre samme Hebentræ til Pillere i HErrens Huus / oc i Kongens Huus / oc Harper oc Psaltere til Sangerne : Der kom icke meere saadant Hebentræ / oc det blef icke heller seet / til denne Dag. 13 Oc Kong Salomon gaf Dronningen af Saba / alt det hun begærde / som hun bad om / foruden det Salomon gaf hende af frj Kongelig Haand: Oc hun vendte sig / oc drog til sit Land / hun oc hendis Tienere.
14 Oc Vecten paa det Guld / som kom til Salomon paa eet Aar / var sex hundrede oc sex oc tresinds tive Centener Guld 15 Foruden (det som kom fra) Kræmere oc Kiøbmænd / Apoteckere / oc alle Konger af Arabia / oc de Veldige i Landet. 16 Oc Kong Salomon lod giøre to hundrede Skiolde af drefvet Guld / sex hundrede Gylden lod hand gaa op paa hver Skiold. 17 Oc tre hundrede smaa Skiolde af drefvet Guld : Ja tre Pund Guld lod hand gaa op paa hver Skiold : Oc Kongen lagde dem i Libanons Skovs Huus. 18 Oc Kongen giorde en stoor Stool af Filsbeen / oc beslog den med de ædelste Guld. 19 Stoolen hafde sex Terapper / oc Hofvedet paa Stoolen var trint bag til : Oc der vare Recker paa baade sider omkring Sædet / oc to Løver stoode hos Reckene / 20 Oc der stoode tolf Løver paa de sex Trapper paa baade sider : Saadan er aldrig giort i noget Kongerige. 21 Oc alle Kong Salomons Drickekar vare af Guld / oc alle Kar i Libanons Skovs Huus vare oc af puurt Guld : Der var icke Sølf / det actedis intet i Kong Salomons tjd : 22 Fordi ad Kongen hafde Skib til Tharsis / paa Hafvet / med Hirams Skib / én gang i tre Aar komme Skibene fra Tharsis / som førde Guld / oc Sølf / oc Filsbeen / oc Aber oc Paafule.
23 Oc Kong Salomon blef større / end alle Konger paa Jorden / men Rjgdom oc med Vjsdom. 24 Oc af alle Land besøte de Salomon / ad de kunde høre hans Vjsdom / som Gud hafde gifvit hannem i sit Hierte. 25 Oc hver mand førde hannem Skenck / Sølfkar oc Guldkar / oc Klæder / oc Harnisk / oc urter / heste oc Muler / hvert Aar. 26 Oc Salomon samlede Vogne oc Reysnere tilhobe / ad hand hafde tusinde oc fire hudnrede Vogne / oc tolf tusinde Reysnere : Dem lade hand i VognStæderne / oc hos Kongen i Jerusalem 27 Oc Kongen giorde / ad der var saa meget Sølf i Jerusalem / som Steene / oc hand giorde Cedertræ som vilde Figentræer der er i Dalene i Mangfoldighed. 28 Oc der var Told af Heste / som Salomon tilkom fra Ægypten / oc væfved Tøy : Kongens Kiøbmænd toge det væfvede i betalingen: 29 Ja der opkom oc udførdis en Vogn af Ægypten / for sex hundrede Sølfpendinge / oc en Hest for Hudnrede oc halftrediesinds tive : Oc saa førde de dem ud til alle Hethiternes Konger / oc til Kongerne i Syrien / ved deres Haand.

XI. Capitel.
OC Kong Salomon elskte mange udlændiske Qvinder / pc Pharaos Datter / Moabitisker / Ammonitisker / Edomitisker / Zidonitisker / Hethitisker : 2 Af Hedningene / om hvilcke HErren hafde sagt til Jsraels Børn : Gaar icke ind til dem / oc lader dem icke komme ind til eder / de skulle visseligen bøye eders Hierter efter deres Guder: Til disse blef Salomon optændt med Kierlighed. 3 Oc hans Hustruer vare siu hundrede Fyrstelige Fruer / oc tre hundrede Medhustruer / oc hans Qvinder bøyede hans Hierte. 4 Oc det skeede / der Salomon var gammel / bøyede hans Qvinder hans Hierte efter fremmede Guder / ad hans Hierte var icke gandske med HErren hans Gud / som David hans Faders Hierte. 5 Thi Salomon vandrede efter Astoreth / de Zidoniers Gud / oc efter Milkom de Amoriters Vederstyggelighed. 6 Oc Salomon giorde ilde for HErrens Øyne / oc icke efterfulde HErren fuldkommelig / som David hans Fader. 7 Da bygde Salomon Chamos / de Moabiters Vederstyggelighed / en Høyelse / paa Bierget som er mod Jerusalem / oc Molech Ammoniters Børns vederstyggelighed. 8 Oc saa giorde hand mod alle sine udlændiske Qvinder / som gafve Røgelse / oc offrede til deres Guder.
9 Oc HErren blef vred paa Salomon / ad hans Hierte var bøyit fra HErren Jsraels Gud / som var aabenbaret for hannem to gange : 10 Oc hafde befalit hannem saadant / ad hand skulde icke vandre efter andre Guder / oc holt dog icke det som HErren bød hannem. 11 Derfor sagde HErren til Salomon : Efterdi ad saadant er skeeet hos dig / oc du icke hafver holdit min Pact oc min Skick / som jeg hafver budit dig / saa vil jeg visseligen rifve Kongeriget fra dig / oc gifve din Svend det. 12 Men jeg vil dig icke gøre det i djn Tid / for Davids din Faders skyld / af din Søns Haand vil jeg rifve det. 13 Dog vil jeg icke rifve det gandske Rige bort / en Slect vil jeg gfive din Søn / for Davids min Tieneris skyld / oc for Jerusalem som jeg hafver udvaldt.
14 Oc HErren opvacte salomon en Modstandere / Adad den Edomiter / af Kongelig Sæd / hand var i Edom. 15 Thi det hafde tildragit sig / der David var i Edom / der Joab / Strjdshøfvezmand / dog op ad begrafve de Jhielslagne : da slog hand oc alt Mændkiønnet i Edom. 16 (Thi Joab oc alt Jsraels Folck blefve der sez Maaneder / indtil hand hafde opryct alt Mandkiønnet i Edom.) 17 Dog Adad flydde selv / oc nogle af de Edomiters Mænd / af hans Faders Svenne / med hannem / ad de komme til Ægypten : oc Adad var en ung Dreng. 18 Oc de droge op fra Midian / oc komme til Paran / oc toge Folcket med dem af Paran / oc komme i Ægypten / til Pharao / Kongen af Ægypten / oc hand gaf hannem et Huus / oc lofvede hannem Næring / af gaf hannem et Land. 19 Oc Adad fant stoor Naade hos Pharao / saa hyand gaf hhannem til Hustru / sin Hustruis syster Thapenes / Dronningens syster. 20 Oc Tahpenes Syster fødde hannem Genubath / hans søn / oc Thapenes fostrede hannem op i Pharaos Huus / oc Genubath var i Pharaos Huus / iblant Pharaos børn. 21 Der nu Adad hørde i Ægypten / ad David sof med sine Fædre / oc ad Joab hans strjdshæfvezmand var død : sagde Adad til pharao : Lad mig fare / thi jeg vil drage til mit Land. 22 Oc Pharao sagde til hannem : Hvad fattis dig hos mig / ad du vilt drage i dit Land? Oc hand sagde : Jntet / Men lad mig jo fare.
23 Gud opvacte ocss Salomon en Modstandere / Reson / Eliada søn / som var flyyd fra sin HErre AdadEser / Kongen af Zoba. 24 Oc hand samlede Mænd imod hannem / oc blef en Høfvezmand for Krigsfolcket / der David slog dem ihiel / oc de droge til Damascum / oc boede der / oc regærede i Damasco. 25 Oc hand var Jsraels Modstandere / alle Salomons Dage / foruden den Skade som Adad giorde / oc hand hafde en Vederstyggelighed til Jsrael / oc blef Konge ofver Syrien.
26 Oc Jeroboan Nebats søn / en Ephratiter af Zareda / (hvis Moders nafn var Zerua / en Enckeqvinde) Salomons Svend / hand opløfte sin Haand imod Kongen. 27 Oc det er Sagen / hvorfor hand opløfte Haanden imod Kongen: Salomon bygde Millo /(oc) tilluckte det Ref / paa Davids hans Faders Stad. 28 Oc Jeroboam var en veldig Mand : Oc der Salomon saa Karlen / ad hand var duelig / da sætte hand hannem ofver alt Josephs Huusis Byrde.
29 Oc det hende sig paa den tjd / ad Jeroboam gick ud af Jerusalem / ad Ahia den Siloniter / Propheten / fant hannem paa Veyen / oc hand hafde et nyt Klædebon paa / oc de baade vare eene paa Marcken. 30 Oc Ahia tog paa samme ny Klædebon / som hand hafde paa sig / oc ref det i tolf stycker. 31 Oc sagde til Jeroboam : Tag tj stycker til dig / Thi saa siger HErren jsraels Gud : See / Jeg rifver Riget af Salomons Haand / oc vil gifve dig de tj Stammer. 32 Men hand skal hafve én Stamme / for min Tieneris Davids Skyld / oc vor Jerusalems Stads skyld / som jeg udvalde af alle Jsraels Stammer. 33 Fordi ad de hafve forladet mig / oc nedbøyet (dem) for Astoreth / de Zidoniters Gud / for Chamos / Moabiternes Gud / oc for Milkom / Ammons børns Gud / oc hafve icke vandret i mine Veye /ad giøre hvad ræt var for mine Øyne / oc mine Skicke oc mine bud / som David / hans Fader. 34 Dog vil jeg icke tage alt Riget af hans Haand / Men jeg vil sætte hannem til en Fyrste i alle hans Ljfs Dage / for Davids min Tieneris skyld / som jeg udvaldte / som holt mine Bud oc mine Skick. 35 Men jeg vil tage Kongeriget af hans Søns Haand / oc jeg vil gifve dig de tj Stammer : 36 Oc jeg vil gifve hans Søn én Stamme / paa det ad David min Tienere / skal altjd hafve et Lius for mig i Jerusalems Stad / som jeg udvalde mig / ad sætte mit Nafn der. 37 Oc dig vil jeg annamme / oc du skalt regære ofver alt det dit Hierte begærer /oc du skalg være Konge ofver Jsrael. 38 Oc det skal skee / dersom du lyder alt det jeg biuder dig / oc vandrer i mine Veye / oc giør det som ræt er for mine Øyne / ad du holder mine Skick oc mine Bud / som David min Tienere giorde / da vil jeg oc være med dig / oc jeg vil bygge dit et bestandigt Huus / som jeg bygde David / oc jeg vil gifve dig Jsrael. 39 Oc jeg vil fornædre Davids Sæd for dette / dog icke alle Dage.
40 Oc Salomon stood efter / ad slaa Jeroboam ihiel : Da giorde Jeroboam sig rede / oc flydde i Ægypten / til Sisak / Kongen i Ægypten / oc blef i Ægypten indtil Salomon døde. 41 Oc hvad som meere er ad sige om Salomon / oc alt hvad hand hafver giort / oc hans vjsdom / ere de Ting icke skrefne i Salomons Handels Bog? 42 Men Tjden som Salomon var Konge i Jerusalem ofver all Jsrael / var fyrretive Aar. 43 Oc Salomon sof hen med sine Fædre /oc blef begrafven i Davids sin Faders Stad / oc Rhoboam hans Søn / blef konge i hans sted.

XII. Capitel.
OC Rhoboam drag til Sichem : Thi all Jsrael var kommen til Sichem / ad giøre hannem til Konge. 2 Oc det skeede / der Jeroboam Nebats søn hørde det / der hand var endnu i Ægypten / (thi hand var flyyd fra Kong Slomon / oc Jeroboam boode i Ægypten.) 3 Ad de hafde sendt hen  oc kaldet hannem. Oc Jeroboam / oc all Jsraels Meenighed / komme / oc talede med Rhoboam / oc sagde : 4 Din Fader giorde vort Aag for Hart : formild du nu (noget) af din Faders haarde tieniste / oc af hans svaare Aag som hand lagde paa os / oc vi bille tiene dig.
5 Oc hand sagde til dem : Gaar hen endnu tre Dage / oc kommer igien til mig : Oc Folcket gick bort. 6 Oc Konge Rhoboam holt et Raad med de Ældste / som stoode for hans Fader Salomon / der hand var lefvendes / oc sagde : Hvad raade j / ad vi kunde gifve dette Folck for Svar? 7 Oc de sagde til hannem / sigendes : vilt du giøre dette Folck en tieniste i Dag / oc være dem til villie / oc svare dem (vel/) oc tale gode Ord til dem / da blifve de dine Tienere alle Dage. 8 Men hand forlod de Ældstes Raad / som de gafve hannem / oc holt et Raad med de unge / som vare opvoxte med hannem / som stoode for hannem. 9 Oc hand sagde til dem : Hvad raade j / ad vi skulle svare dette Folck / som sagde til mig / sigendes : Formild (noget) af det Aag / som din Fader lagde paa os? 10 Oc de unge / som vare opvoxte med hannem / talede til hannem / sigendes : Saa skalt du sige til det Folck / som talede til dig / sigendes : Din fader giorde vort Aag for svaart / Men giør du os det lættere : Saa skalt du tale til dem : Min mindste Finger skal være tyckere end min Faders Lender. 11 Nu vel / min Fader lagde et Svart Aag paa eder / Men jeg vil legge til ofver ederes Aag / Min Fader straffede eder med Svøber / men jeg vil straffe eder med Scorpioner. 12 Saa kom Jeroboam / oc alt Folcket / til Rhoboam / paa den tredje Dag / som Kongen hafde talet / oc sagt / Kommer igien til mig paa den tredje Dag. 13 Oc Kongen svarede Folcket hart / oc forlod de Ældstes Raad / som de hafde raad hannem. 14 Oc talede til dem / efter de unges Raad / oc sagde : Min Fader giorde eders Aag svaart / Men jeg vil legge til / ofver eders Aag / Min Fader straffede eder med Svøber / men jeg vil straffe eder med Scorpioner. 15 Oc saa hørde Kongen icke Folcket / Thi den Handel var af HErren / ad hand vilde stadfæste sit Ord / som HErren hafde talt ved Ahia den Siloniter / til Jeroboam Nebats søn.
16 Der all Jsrael saa / ad Kongen vilde icke høre dem / da gaf Folcket Kongen et Svar / oc sagde : Hvad deel hafve vi da hos David / ja vi hafve ingen Arf hos Jsai søn? Jsrael (drag) til dine bolige / saa forsiun nu dit Huus / O David : Saa gick Jsrael til sine Bolige : 17 Dog boede der Jsraels Børn i Juda Stæder / ofver dem regærede Rhoboam. 18 Da sendte Konge Rhoboam Adoram sin Rentemestere ud / oc all Jsrael stenede hannem med Steen / ad hand døde. Men Kong Rhoboam stjgede hasteligen i en Vogn / ad flyy til Jerusalem. 19 Saa falt Jsrael fra Davids Huus / indtil denne dag. 20 Oc det skeede / der all Jsrael hørde nu ad Jeroboam var igenkommen / da sendte de hen / oc kaldede hannem til Meenigheden / oc giorde hannem til Kongen ofver all Jsrael : Der fulde ingen Davids Huus / uden Juda Stamme Alleene. 21 Der nu Rhoboam kom til Jerusalem / forsamlede hand all Juda huus / oc BenJamin Stamme / hundrede oc firesindstive tusinde udvalde Strjdsmænd / ad strjde imod Jsraels huus /ad føre Kongeriget igien til Rhoboam / Salomons Søn. 22 Men Guds Ord kom til Semaia Guds Mand / oc sagde : 23 Tal til Rhoboam Salomons søn / Juda Konge / oc til all Juda huus oc BenJamin / oc til det andet Folck / oc sjg : 24 Saa sagde HErren : J skulle icke drage op / oc ey strjde imod eders Brødre / Jsraels Børn / hver mand gaa hiem igien / Thi denne Handel er skeet af mig : Oc de lydde HErrens Ord / oc de vandte om / ad gaae hen / lige som HErren sagde.
25 Oc Jeroboam bygde Sichem paa Ephraims Bierg / oc boode derudi / oc drog der fra / oc bygde Pnuel. 26 Oc Jeroboam tænckte i sit Hierte : Kongeriget falder nu igien til Davids huus / 27 Om dette Folck skal gaa op ad giøre Offer i HErrens huus i Jerusalem / da skal Folckenes Hierte vende sig igien til deres HErre / til Rhoboam / Juda Konge / oc de skulle slaae mig ihiel / oc falde til Rhoboam Juda Konge igien. 28 Derfor holt Kongen et Raad / oc giorde to GuldKalfve / oc sagde til dem : Det er eder svart ad gaae op til Jerusalem / See / der ere dine Guder Jsrael / som opførde dig af Ægypti land. 29 Oc hand sætte den eene i Bethel / oc den anden sætte hand i Dan. 30 Oc denne Gierning blef til Synd / Thi Folcket gick hen for den eene / indtil Dan. 31 Hand giorde oc et huus paa det høyre oc hand giorde Præster af de ringeste ibland Folcket / som icke vare af Levi Børn. 32 Oc Jeroboam giorde en Høytid i den ottende Maaned / paa den femtende Dag i Maaneden / lige som Høytjden i Juda / oc offrede paa Alteret / saa giorde hand i BethEl / ad mand offrede til Kalfvene / som hand hafde giort : oc hand skickede Præster paa de Høye i BethEl / som hand hafde giort. 33 Oc hand offrede paa Alteret (som hand hafde giort i BethEl) den femtende Dag i den ottende Maaned / i Maaneden som hand hafde optænckt af sit Hierte / oc hand skjckede Jsraels børn Høytjder / oc offrede paa Alteret /ad mand skulde giøre Røgelse.

XIII. Capitel.
OC see / der kom en Guds Mand af Juda / ved HErrens Ord til BethEl : oc Jeroboam stood hos Alteret / ad giøre Røgelse. 2 Oc hand raabte imod Alteret / ved HErrens Ord / oc sagde : Altere / Altere / saa sagde HErren / See / Davids huus skal fødis en Søn / hvis Nafn (skal være) Josia / hand skal offre paa dit Høyelsens Præster / som giøre Røgelse paa dig / oc mand skal opbrænde Menneiskenes Been paa dig. 3 Oc hand gaf samme Dag et underligt Tagn / oc sagde : Dette er det udnerlige Tegen / som HErren hafver talit : See / Alteret skal rense / oc Aftenen skal adsprees / som der er paa.
4 Oc det skeede / der Kongen hørde den Guds Mands Ord / som raabte imod Alteret i BethEl / ad racte Jeroboam sin Haand ud fra Alteret / oc sagde : Griber hannem / oc hans Haand visnede / som h and udracte mod hannem / ad hand skunde icke drage den til sig igien. 5 Oc Alteret refnede / oc Asken blef bortspridt fra Alteret / efter det underlige Tegn / som den Guds Mand hafde gifvit / ved HErrens Ord. 6 Da svarede Kongen / oc sagdet il den Guds Mand : Kiere / bed til HErrens din Guds Ansict / oc bed for mig /ad min haand kand komme til mig igien : Da bad den Guds Mand til HErrens Ansict / oc Kongens Haand kom til hannem igien / oc blef som den var før.
7 Oc Kongen talde med den Guds Mand / Kom hiem med mig / oc vederqvege dig / jeg vil gifve dig en Gafve. 8 Men den Guds Mand sagde til Kognen : Vilde du end gifve mig halfdeelen af dit huus / da kommer jeg dog icke med dig / oc vilde icke æde Brød / eller dricke Vand / paa denne sted. 9 Thi det er mig sau budet // ved HErrens Ord / oc sagt: Du skalt icke æde Brød / eller dricke Vand / oc ey heller komme igien / ad den Vey / som du hafver gaait. 10 Oc hand gick bort ad en anden Vey // oc kom icke igien af den Vey / som hand var kommen til BethEl.
11 Oc der boode en gammel Prophete i BethEl / oc hans Søn kom / oc fortalde hannem all den Gierning / som den Guds Mand giorde den Dag i BethEl / de Ord som hand talde til Kongen / oc de fortalde deres Fader dennem. 12 Oc deres Fader talde til dem: Hvad Vey gick han ad? Saa besaae hans Sønner Veyen / som den Guds Mand gick bort paa / som var kommen fra Juda. 13 Da sagde hand til sine Sønner : Sadler mig Asenen / oc de sadlede den / oc hand reed der paa : 14 Oc drog efter samme Guds Mand / oc fant hannem siddendis under en Eeg / oc sagde til hannem : Est du den Guds Mand / som kom fra Juda? Oc hand sagde : Jeg (er den.) 15 Da sagde hand til hannem : Kom hiem med mig / oc æd Brød. 16 Oc hand sagde : Jeg kand icke vende tilbage med dig / oc komme med dig / Jeg vil icke heller æde Brød / eller dricke Vand med dig / i denne sted. 17 Thi der er talt med mig / ved HErrens Ord / Du skalt hvercken æde Brød eller dricke Vand der / Du skalt icke gaa tilbage igien ad den Vey som du gickst paa. 18 Oc hand sagde til hannem : Jeg er oc en Prophete som du / oc en Engel talde med mig / ved HErrens Ord / oc sagde : Før hannem sagde igien med dig til dit huus / ad hand æder Brød oc dricker Vand : (Men) hand løy for hannem. 19 Oc hand vende tilbage igien med hannem / oc hand ood Brød i hans huus / oc drack Vand.
20 Oc det skeede / der de sadde til Bords / Da skeede HErrens Ord til Propheten / som førde hannem tilbage igien. 21 Oc hand raabte til den Guds Mand / som var kommen fra Juda / oc sagde : Saa sagde HErren: Fordi /ad du hafver værit HErrens Mund ulydig / oc holt icke det Bud / som HErren din Gud bød dig : 22 Men vende tilbage igien / oc oodst Brød / oc drackst Vand / paa den sted / som jeg sagde dig af / Du skalt hvercken æde Brød eller dricke Vand : Da skal dit Legome icke komme i dine Fædres Graf. 23 Oc det skeede / der hand hafde ædit Brød / oc druckit / da sadlede mand Prophetens Asen / som hannem hafde ført tilbage igien. 24 Saa drog hand bort / oc en Løve fant hannem paa Veyen / oc drøbte hannem / oc det skeede / ad hans Legome laa kask paa Veyen / oc Aftenen Stood has  hannem / oc Løve stood hos Legomet. 25 Oc See / Folcket som gick der fræm / saa oc Legomet bortkast paa veyen / oc Løven staa hos Legomet / oc de komme oc sagde (det) i Staden / som den gamle Prophete boode udi.
26 Der Propheten det hørde / som førde hannem tilbage af Veyen / da sagde hand : Det er den Guds Mand / som var i HErrens Mund ulydig / derfor gaf HErren Løven hannem / oc den sønderbrød hannem / oc dræbte hannem / efter HErrens Ord / som hand talde til hannem. 27 Oc hand talde til sine Sønner / oc sagde : Sadler mig Asen. Oc de sadlede (den.) 28 Oc hand drog bort / oc fant hans Legome bortkast paa Veyen / oc Asenen oc Løven staa hos Legomet : Løven hafde icke ædit af Legomet / oc icke heller sønderrefvit Asen. 29 Tog Propheten den Guds Mands Legome op / oc lagde det paa Asenen / oc førde det tilbage / saa kom den gamle Prophete i Staden / ad mand skulde begræde oc begrafve hannem. 30 Oc hand lagde hans Legome i sin Graf / oc de græde ofver hannem / Hey min Broder. 31 Oc det skeede / der hand hafde begrafvit hannem / da sagde hand til sine Sønner / sigendis: Naar jeg døør / saa begrafver mig oc i den Graf / som den Guds Mand er begrafven udi / legger mine Been hos hans Been. 32 Thi det skal vist skee / som h and raabte / ved HErrens Ord / mod Alteret som er i BethEl / oc med alle Huuse / paa de Høye som ere i Samariæ Stæder.
33 Efter dette var skeet / vende Jeroboam sig icke fra sine Onde Veye / men hand vende om igien / oc giorde sig Høyelsens Præster / af de Ringeste af Folcket / som hand hafde lyst til / hans Haand fyllede hand / oc hand blef Præst paa de Høye. 34 Oc det blef Jeroboams huus til synd / oc ad hand skulde fordærfvis oc ødelæggis af Jorderige.

XIV. Capaitel.
PAa den tjd var Abia Jeroboams Søn siug. 2 Oc Jeroboam sagde til sin Hustru : Kiere / gør dig rede / oc forvendt dig / ad ingen mercker / ad du et Jeroboams Hustru Oc gack bort til Silo / See / der er Ahia Prophete / hand talde til mig / ad jeg skulde være Konge ofver dette Folck. 3 Oc tag tj Brød oc Kager med dig / oc en Krucke med Honning / oc gack til hannem / hand skal kundgiøre dig / hvad Dringen skal vederfaris.
4 Oc Jeroboams Hustru giorde saa / oc giorde sig rede / oc gick til Silo / oc kom i Ahia huus / Oc Ahia kunde icke see / thi hans Øyne vare dumme af hans Alder. 5 Men HErren hafde sagt til Ahia : See / HErren hafde sagt til Ahia : See / Jeroboams hustru kommer / ad hun vil spørge en Sag af dig om sin søn / thi hand er siug / saa oc saa skalt  du tale til hende: Oc det skalt skee / nar hun kommer ind / da skalt hun holde sig fremmed.
6 Oc det skeede / der Ahia hørde hendis Fødders Liud gaae ind ad Døren / da sagde hand : Kom hjd ind / du Jeroboams hustru / hvi holder du dig saa fremmed? Thi jeg er sendt til dig med et hart Bud. 7 Gack hen / sjg til Jeroboam : Saa sagde HErren Jsraels Gud / Fordi jeg hafver ophøyit dig af Folcket / oc sæt dig til etn Fyrste ofver mit Folck Jsrael : 8 Oc refvit Kongeriget fra Davids huus / oc gifvit dig det / oc du hafver icke værit som min Tienere David / som holt mine Bud / oc som vandrede efter mig i sit gandske Hierte / ad giøre alleeniste hvad ræt var for mine Øyne : 9 Men du hafver giort ude / fræm for alle de hafve giort / som hafve været for dig / oc est bort gangen / oc giorde dig andre Guder / oc støbte Billeder / ad operre mig / oc du hafver kast mig bag din Ryg : 10 See / derfor vl jeg føre ulycke ofver Jeroboams huus / oc Jeg vil udrydde af Jeroboam / den som pisser paa Væggen / den indluckte oc forladne i Jersel / oc jeg vil udfeye Jeroboams huusis Efterkommere / lige som mand udfeyer Skarn / indtil det er aldeelis ude med hannem. 11 Hvilcken der døer i Staden af Jeroboam / den skulle Hundene opæde / oc hvilcken der døer i Marcken / den skulle Himmelens Fugle opdæd e/ Thi HErren hafver talit det.
12 Saa giør dig nu rede / gack hiem / naar dine Fødder traadde ind i Staden / da skal Barnet døø. 13 Oc all Jsrael skal begræde hannem / oc de skullel begrafve hannem : Thi denne skal alleeniste komme til Grafven af Jeroboam / derfor / ad der er noget got fundit hos hannem / for HErren Jsrels Gud / i Jeroboams huus. 14 Dog HErren skal opvæcke sig en Konge ofver Jsrael / som skal udrydde Jeroboams huus paa den Dag : Oc hvad er er endnu (giort?) 15 Oc HErren skal slaa Jsrael / lige som et Rør røris i Vandet / oc hand skal oprycke Jsrael af dette gode Land / som hand gaf deres Fædre / oc bortspree dem ofver Floden / Fordi / ad de giorde deres Lunde ad oppere HErren. 16 Oc hand skal ofvergifve Jsrael for Jeroboams Synders skyld / som syndede / oc kom Jsrael til ad synde. 17 Da giorde Jeroboams Hustru sig rede / oc gick bort oc kom til Thirza : Der hun kom paa Dørtærskelen af Huuset / da døde Drengen. 18 Oc de begrofve hannem / oc all Jerael begræd hannem / efter HErrens Ord / som hand sagde ved sin Tienere Ahia Propheten. 19 Oc hvad som der er ydermeere ad sige om Jeroboam / hvorledis hand stridde / oc hvorledis hand regærede / see / det er skrefvet i Jsrels Kongers daglige Handels bog. 20 Tjden i hvilcken Jeroboam regærede / er / to oc tive Aar / oc hand sof hen med sine Forfædre : Oc hans Søn Nadab blef Konge i hans sted.
21 Oc Rhoboam Salomons Søn / var Konge i Juda : Rhoboam var eet oc fyrretive Aar gammel der hand blef Konge / oc regærede sytten Aar i Jerusalem / i den Stad / som HErren udvalde / ad sætte sit Nafn der / af alle Jsraels Stammer : Oc hand Moders nafn var Naema den Ammoniterske. 22 Oc Juda giorde ilde for HErrens Øyne / oc de opvackte hannem meere til Njdkierhed / end alle deres Forfædre hafde giort med deres Synder / som de giorde. 23 Thi de byggede dem ocsaa Høye / oc Støtter oc Lunde / paa alle Høye Bierge / oc under alle Grønne Træer. 24 Der vare oc skændede Skalcke i landet / de giorde efter alle Hedningernes Vederstyggeligheder / som HErren hafde fordrefvit for Jsraels Børn.
25 Oc det skeede i det femte Kong Rhoboams Aar / da drog Sisak / Kongen af Ægypten / op mod Jerusalem : 26 Oc tog Liggendefæet af HErrens Huus / oc Liggendefæet af Kongens huus / ja hand tog alle Ting bort / hand tog oc alle de Skiolde af Guld / som Salomon lod giøre. 27 Oc Kong Rhoboam lod giøre i deres sted Kaabber Skiolde / oc befalede dem under de øfverste Dravanters Haand / som forvarede Dørren for Kongens huus 28 Oc det skeede / saa tjt som Konge gick i HErrens huus / da baare Dravanterne dem / oc baare dem saa i Dravanternes Kammer. 29 Hvad som der er ydermere ad sige om Rhoboam / oc alt det hand giorde / Er det icke skrefvet i Juda Kongers Krønicke? 30 Oc der var Krjg imedlem Rhoboam oc Jeroboam sof hen med sine Forfædre / oc blef begrafven hos sine Forfædre / oc blef begrafven hos sine Forfædre / i Davids Stad : Oc hans Moders nafn var Raema den Ammoniterske : Oc Abiam hans Søn / blev Konge i hans sted.

XV. Capitel.
J Det attende Kong Jeroboams Rebats Søns Aar / blef Abia Konge i Juda : 2 Hand regærede tre Aar i Jerusalem : Oc hans Moders nafn var Maecha Abisaloms Daatter. 3 Oc hand vandrede i alle Hans Faders synder / som hand giorde for hannem / oc hans Hierte var icke ræt skicket hos HErrens hans Gud / som David hans Faders Hierte. 4 Men HErrens hans Gud gaf hannem et Lius i Jerusalem / for Davids skyld / ad hand opvackte hans Søn efter hannem / oc stadfæste Jerusalem : 5 Fordi / ad David giorde det som ræt var for HErrens Øyne / oc vigede icke fra alt det som hand bød hannem / alle hans Ljfsdage / uden i en Handel med Uri den Hethiter. 6 Oc der var Krjg imedlem Rhoboam oc Jeroboam / alle hans ljfs Dage. 7 Hvad ydermeere er ad sige om Abia / oc alt det som hand hafver giort / er det icke skrefvet i Juda Kongers Krønicke? Oc der var Krjg imedlem Abia oc Jeroboam. 8 Oc Abia sof hen med sine Forfædre / oc de begrofve hannem i Davids Stad : oc Asa hans søn blef Konge i hans sted.
9 J det tivende Jeroboams / Jsraels Kongis Aar / blef Asa Konge ofver Juda : 10 Oc regærede eet oc fyrretive Aar i Jerusalem : Oc hans Moders nafn var Maecha Abisaloms Daatter. 11 Oc Asa giorde det som var ræt for HErrens Øyne / som David hans Fader : 12 Oc fordref de skændede Skalcke af landet / oc nedslog alle Afguder / som hans Fædre hafde giort. 13 Der til med Maecha sin Moder / hende afsætte hand / ad hun skulde icke være Forstinde / fordi / hun giorde Miplezeth i Lunden / oc Asa udryddede hendis Miplezeth / oc opbrænde det hos Kidrons Beck. 14 Men Høyene toges icke bort / Dog var Asa Hierte ræt skicket hos HErren / i alle hans Dage. 15 Oc hand indførde de Ting / som hans Fader hafde helligit / oc hvad som var helliget til HErrens Huus / sølf / oc Guld / oc kar.
16 Oc der var Strjd imedlem Asa oc Baesa / Jsraels Konge / alle dieres Dage. 17 Thi Baesa / Jsraels Konge  drog op imod Juda / oc bygde Rama / ad hand skulde icke lade nogen drage ud eller ind / til Asa Juda Konge. 18 Da tog Asa alt det Sølf oc Guld / som var igien i HErrens Huusis Liggendefæ / oc Kongens Huusis Liggendefæ / oc fick sine Svenne det i deres Hænder / oc Kong Asa sendte dem til Benadad Tabrimons søn / Hesions søns / Konge i Syrien / som boode i Damasco / oc lod hannem sige : 19 Der er et Forbund imedlem mig / oc dig / miedlem min Fader oc din Fader / See / jeg sender dig Skenck / Sølf oc Guld / Far fort / forlad dit Forbund med Baesa Jsraels Konge / ad hand kalnd drage op fra mig. 20 Oc Benadad lydde Kong Asa ad / oc sendte Kjgsfyrsten / som hand hafde / imod Jsraels Stæder / oc slog Jion / oc Dan / oc Abel BethMaecha / oc alt Cineroth / ofver alt Nephtali land. 21 Oc det skeede / der Baesa det hørde / da lod hand af ad bygge Rama / oc blef i Thirza. 22 Saa lod Kong Asa udraabe ofver alle Juda / der (var) ingen frj. Oc de toge Steenene bort af Rama / oc Tømmeret der til / som Baesa hafde bygt med / oc Kong Asa bygde der med / Geba / BenJamin / oc Mizpa. 23 Hvad som meere er ad sige om all Asa Handel / oc all hans mact / oc alt hvad hand giorde / oc Stæder som hand bygde / er det icke skrefvet i Juda Kongers Krønicke? Dog i sin Alderdom var hand siug i sine Fødder. 24 Oc Asa sof hen med sine Forfædre / oc blef begrafven med sine Fædre / i Davids sin Faders Stad : oc Josaphat / hans søn / blef Konge i hans sted.
25 Oc Nadab Jeroboams Søn blef Konge ofver Jsrael / i det andet Asa Juda kOngis Aar / oc regærede ofver Jsrael to Aar. 26 Oc hand giorde ont for HErrens Øyne/ oc regærede ofver Jsrael to Aar. 26 Oc hand giorde ont for HErrens Øyne / oc vandrede i sin Faders Vey / oc i hans Synd / med hvilcken hand kom Jsrael til ad synde. 27 Men Baesa Ahia søn af Jsaschars Huus / giorde et Oprør imod hannem / oc Baesa slog hannem i Gibethon / som hørde Philisterne til / der Nadab oc alle Jsrael / belagde Gibethon. 28 Oc Baesa slog hannem ihiel / i det tredje Aar / efter Asa blef Konge i Juda / oc blef Konge i hans sted. 29 Oc det skeede / der hand var Konge / da slog hand alt Jeroboams huus ihiel / hand lod icke noget lefve igien / som hafde Aande af Jeroboam / indtil hand hafde ødelagt hannem / efter HErrens Ord / som hand talde ved Ahia sin Tienere af Silo. 30 For Jeroboams Synders skyld / som syndede / oc som kom Jsrael til ad synde / med hans operrelse / med hvilcken hand operrede Herren Jsraels Gud. 31 Hvad der er meere ad sige om Nadab / oc alt det som hand giorde / Er det icke skrefvet i jsraels Kongers Krønicke? 32 Oc der var Krjg imedlem Asa oc Baesa / Jsraels Konge / alle deres Dage.
33 J det tredje Asa Juda Kongis Aar / blef Baesa Ahia søn Konge ofver gandske Jsrael / i Thirza / fire oc tive Aar. 34 Oc hand giorde ont for HErren Øyne / oc vandrede i Jeroboams Vey / oc i hans Synd / med hvilcken hand kom Jsrael til ad synde.

XVI. Capitel.
OC HErrens ord kom til JehuHanani søn / imod Baesa / oc sagde : 2 Fordi ad jeg ophøyede dig af Støfven / oc giorde dig til en Fyrste ofver mit Folck Jsrael / oc du vandrer i Jeroboams Vey / oc kom mit Folck Jsrael til ad synde / ad operre mig med deres Synder : 3 See / saa borttager jeg Baesa Efterkommere / oc hans huusis Efterkommere / oc hans huusis Efterkommere / oc jeg vil sætte dit huus / lige som Jeroboams Nebats Søns huus. 4 Hvilcken som døer af Baesa i Staden / den skulle Hundene opæde / oc hvilcken der døør af hannem paa Marcken / den skulle Himmelens Fugle opæde. 5 Hvad meere er ad sige om Baesa handel / oc hvad hand giorde / oc hans Mact / Er det icke skrefvet i Jsraels Kongers Krønicke? 6 Oc Baesa sof hen med sine Forfædre / oc blef begrafven i Thirza / oc hans søn Ela blef Konge i hans sted. 7 Saa kom HErrens Ord ocsaa ved Jehu Hanani søn Propheten til Baesa / oc til hans huus / oc det for alt det onde som hand giorde for HErrens Øyne / ad operre hannem ved sine Hænders Gierninger / fordi hand var ljg Jeroboams huus  / oc fordi hand slog hannem ihiel.
8 J det siette oc tivende Asa Juda Kongis Aar / blef Ela Baesa søn / Konge ofver Jsrael / i Thirza / i to Aar. 9 Oc hans Svend Simri / Høfvezmand ofver halfdeelen af hans Vogne / giorde et Oprør imod hannem / der hand var i Thirza / drack / var drucken / i Arsa huus / som foorstod Huuset i Thirza. 10 Oc Simri kom der ind / oc slog hannem oc dræbte hannem / i det sivende oc tivende Asa Juda Kongis Aar / oc blef Konge i hans sted. 11 Oc det skeede / her hand var Konge / som hand sad paa hans Stool / da slog  hand det gandske Baesa huus / hand lod hannem ingen blifve / som pissede paa Væg : Hvercken hand næste Slect eller hans Venner. 12 Saa ødelagde Simri alt Baesa huus / efter HErrens Ord / som hand talde til Baesa / ved Jehu Propheten / 13 For alle Baesa oc Ela hans søns Synders skyld / hvor med de syndede / oc hvor med de komme Jsrael til ad synde / ad operre HErren Jsraels Gud / ved deres forfængelighed. 14 Hvad meere er ad sige om Ela / oc alt det hand giorde / Er det icke skrefvet i Jsraels Kongers Krønicke?
15 J det sivende oc tive Asa Juda Kongis Aar / var Simri Konge i Thirza i siu Dage / Thi Folcket laa for Philisternes Gibbethon. 16 Der Folcket i Leyren hørde sige / Simri hafver giort et Oprør / oc slagit Kongen ihiel : Da giorde alle Jsrael / samme Dag / Omri Strjdshæfvezmanden til Konge ofver Jsrael / i Leyren. 17 Oc Omri drog op / oc all Jsrael med hannem / fra Gibbethon / oc belagde Thirza. 18 Oc det seede / der Simri saa / ad Staden var indtagen / da gick hand til Kongens Huusis Pallaz / oc opbrænde ofver sig Kongens huus med Jld  oc døde / 19 For sine synder / som hand hafde giort : Ad hand giorde ont for HErrens Øyne / ad hand vandrede i Jeroboams Veye / oc for hans Synd / som hand giorde / ad komme Jsrael til ad synde med. 20 Hvad meere er ad sige om Simri oc hans Forbund / som hand forbant sig  med / Er det icke skrefvet i Jsrael Kongers Krønicke?
21 Da blef Jsraels Folck deelt midt ad / halfdeelen af Folcket hengde efter Thibni Ginatha søn / ad giøre hannem til Konge / oc halfdeelen efter Omri. 22 Men det Folck som hengde efter Omri / blef sterckere end det Folck som hengde efter Thibni Ginaths søn / oc Thibni døde / oc Omri blef Konge. 23 J det første oc tredivte Asa Juda Kongis Aar / var Omri Konge ofver Jsrael i tolf Aar / hand regærede i Thirza sex Aar. 24 Oc hand kiøbte Samaria Bierg af Semer / for to Centener Sølf / oc bygde Bierget / oc kaldede Stadens nafn / som hand bygde / efter Semers nafn / som var HErre ofver Samaria bierg. 25 Oc Omri giorde ont for  HErrens Øyne / ja hand giorde ont / fræm for alle som vare for hannem. 26 Oc hand vandrede i all Jeroboams Nebaths søns Vey / oc i hans Synd  hvor med hand kom Jsrael til ad synde / ad operre HErren Jsraels Gud med deres Forfængelighed. 27 Hvad meere er ad sige om Imri Handel / hvad hand giorde / oc hand Mact som hand brugte / Er det icke skrefvet i Jsraels Kongers Krønicke? 28 Oc Omri sof hen med sine Forfædre / oc blef begrafven i Samaria / ac Achab hans søn blef Konge i hans sted.
29 J det ottende oc tredivte Asa Juda Kongis Aar / blef Achab Omri søn Konge ofver Jsrael / oc Achab Omri søn regærede ofver Jsrael i Samaria to oc trive Aar. 30  Achab Omri søn regærede ofver Jsrael i Samaria to oc tive Aar. 30 Oc Achab Omri søn giorde ont for HErrens Øyne / fræm for alle som vare for hannem. 31 Oc det skeede (saa actede hand ringe/ ad vandre i Jeroboams Nebaths søns Synder?) ad hand tog en Hustru Jesabel EthBaals de Zidoniers Kongis Datter : Oc hand gick hen oc tiente Baal et Altere i Baals Huus / som hand bygde i Samaria. 33 Achab giorde oc den Lund : Oc Achab foor fræm ad operre HErren Jsraels Gud / fræm for alle Jsraels Konger / som vare for hannem.
34 J hans tjd bygde Hiel BethEliter Jericho : Det kostede hannem Abiram sin Førstefødde (søn) der hand lagde Grundvollen til den / oc i Segub hans yngste / der hand sætte dens Porte / efter HErrens Ord / som hand hafde talt ved Josua Nums søn.

XVII. Capitel.
OC Elias den Thesbiter / én af dem som boode i Gilead / sagde til Achab / Saa sandelig som HErren Jsraels Gud lefter / for hvilcken jeg staar /Da skal der hvercken komme Dug eller Regn i disse Aar / uden jeg siger det.
2 Oc HErrens Ord kom til hannem / oc sagde : 3 Gack bort her fra / oc vend dig mod Østen / oc skiul dig hos den BeckCrith / som løber mod Jordanen. 4 Oc det skal skee / ad du skalt dricke af Bæcken : oc jeg hafver budit Rafnene / ad føde dig der. 5 Oc hand gick bort / oc giorde efter HErrens ord / oc gick hen / oc sætte sig hos den Bæck Crith / som flyder mod Jordanen. 6 Oc Rafnene førde hannem Brød oc Kiød / om Morgen / oc Brød oc Kiød om Aftenen / oc hand drack af Bæcken.
7 Oc det hende sig nogle Dage der efter / ad Bæcken blef oc tør / thi der var icke regn i Landet. 8 Da skeede HErrens Ord til hannem / oc sagde : 9  Stat op / gac til Zerepta / som ligger hos Zidon / oc blif der / Thi jeg hafver budit der en Enckeqvinde / ad føde dig. 10 Oc hand stood op / oc gick til Zarepta : Oc hand kom til Stadsporten / oc see / der var en Enckeqvinde / som sanckede Træ / oc hand kaldede ad hend e/ oc sagde : Kiere / hent mig lit Vand i et Kar / ad jeg kand dricke. 11 Da gick hun hen ad hente / oc hand kaldede ad hende / oc sagde : Kiere / tag mig et stycke Brød med dig. 12 Men hun sagde : Saa sandelig som HErren din Gud lefver / jeg hafver icke et Askebaget Brød / uden en Haandfuld Meel i en Krucke / oc lidet Olie i et Kruus / oc see / jeg sancker to Træer / oc gaar hen ind / oc vil rede det til mig oc min søn / ad vi æde det / oc døe. 13 Oc Elias sagde til hende : Fryct dig icke / gack hen giør det / som du sagde / Bag mig dog først en liden Kage der af / oc bær mig hjd / siden skalt du giøre dig oc din søn noget. 14 Thi saa siger HErren Jsraels Gud / Meelet i Krucken skal icke fortæris / oc Oliekruset skal icke fattis / indtil den Dag / ad HErren skal gifve Regn paa Jorderige. 15    Oc hun gick bort / oc giorde som Elias sagde / oc hun ood / oc hand oc hendis Huus i (mange) dage. 16 Meelet i Kricken blef icke fortærit / oc Oliekruset fattedis intet / efter HErrens Ord / som hand talde ved Eliam.
17 Oc det skeede der efter / ad samme Qvindis / Vertindens Søn / blef siug / oc hans Siugdom var så saare svaar / ad der var ingen Aande meere i hannem. 18 Oc hun sagde til Eliam : Hvad hafver jeg ad giøre med dig du Guds Mand? Du est kommen hjd ind til mig / ad mine Misgierninger skulle komme ihu / oc ad lade slaa min Søn ihiel. 19 Oc hand sagde til hende : Faa mig hjd din Søn : Oc hand tog hannem af hendis Skiød / oc førde hannem op i Salen / der som hand var / oc lagde hannem paa sin Seng : 20 Oc raabte til HErren / oc sagde : HErre min Gud / hafver du saa plagit denne Encke / som jeg giester hos / ad du ihielslaar hendis Søn? 21 Saa udracte hand sig ofver Barnet tre gange / oc raabte til HErren / oc sagde : HErre min Gud / lad dette Barns Siel nu komme i hannem igien. 22 Oc HErren hørde Eliæ Røst / oc Barnets Siel kom i hannem igien / oc blef lefvendes. 23 Oc Elias tog Barnet / oc baar det ned til Salen i Huuset / od fick hans Moder det / Oc Elias sagde : Se der / din Søn lefver. 24 Oc Qvinden sagde til Eliam : Nu kiender jeg det / ad du est en Guds Mand / oc HErrens Ord / i din Mund / er Sandhed.

XVIII. Capitel.
OC det skeede en lang tjd der efter / ad HErrens Ord skeede til Eliam i det tredje Aar / oc sagde : Gack bort betee dig for Achab / Thi jeg vil gifve Regn paa Jorderige. 2 Oc Elias gick hen / ad lade sig see for Achab : oc der var en svaar Hunger i Samaria. 3 Oc Achab hafde kalded ad Abdias sin Hofmester : oc Abdias fryctede HErren meget : 4 Thi det skeede / der Jesabel lagde HErrens Propheter øde / Da tog Abdias hundrede Propheter / oc skiulte dem halftrediesinds tive i hver Huule / oc besørgede dem med Brød oc Vand. 5 Oc Achab hafde sagt til Abdias : Reys igiennem landet til alle flydende Kilder / oc til alle Bæcke / om vi kunde finde Høø / ad holde Hestene oc Mulerne med / ad Qveget skal icke alt sammen døø. 6 Oc de deelte dem i Landet / ad de droge der igiennem : Achab drog aleene paa én Vey / oc Abdias alleene den anden Vey hen. 7 Som Abdias var nu paa Veyen /see/ da møtte Elias hannem / oc hand kiende hannem / oc hand falt paa sit Ansict oc sagde : Est du icke denne min HErre Elias? 8 Hand sagde til hannem : Ja / gack borge / sjg til dit Herre : See / Elias (er) her. 9 Men hand sagde : Hvad hafver jeg syndit / ad du vilt gifve din Tienere i Achabs Hænder / ad hand skal slaa mig ihiel? 10 Saa sandelig som HErren din Gud lefver / der er intet Folck eller Kongerige / til hvilcket min Herre jo hafver sendt Bud / ad lede efter dig / oc de sagde : Hand er icke her / oc hand tog en Eed af det Kongerige oc Folck / ad mand hafde icke fundit dig. 11 Oc du siger nu : Gack hen / sjg din Herre : See / Elias er her. 12 Oc det maatte skee / naar som jeg ginge nu bort fra dig / ad HErrens Aand tog dig bort / jeg veed icke hvort hen / oc jeg kom da / oc gaf Achab det tilkiende / oc hand fandt dig icke / da slog hand mig ihiel : men din Tienere frycter HErren af sin Barndom. 13 Er det icke gifvit min HErre tilkiende / vad jeg giorde / der Jesabel slog HErrens Propheter ihiel? Ad jeg da skiulte hundrede Mænd af HErrens Propheter / her hafltrediesindstive / oc der halftrediesinds tive Mænd / i huulerne / oc besørgede dem med Brød oc Vand? 14 Oc du siger nu : Gack hen / sjg din HErren : See / Elias (er her/) ad hand skal slaa mig ihiel? 15 Oc Elias sagde : Saa sandelig som HErren Zebaoth lefver / for hvilcken jeg staar / jeg vil lade mig see i dag for hannem. 16 Da gick Abdias hen mod Achab  oc gaf hannem det tilkiende / oc achab gick hen mod Eliaa.
17 Oc det skeede / der Achab saa Eliam / da sagd Achab til hannem : Mon du icke være den som forstyrer Jsrael ? 18 Da sagde hand : JEg forstyrer icke Jsrael / Men du / oc din Faders Huus / der med / ad j forlode HErrens Bud / oc vandrede efter Baalim.
19 Oc nu vel / saa send nu hen / forsaml all Jsrael til mig / til Carmels Bierg / oc de fire hundrede oc halftrediesindstive Baals Propheter / oc de fire hudnrede Lundens Propheter / som æde af Jesabels Bord. 20 Saa sendte Achab hen iblant alle Jsraels Børn / oc forsamelde Propheternes paa Carmels Bierg.
21 Da traade Elias fræm til alt Folcket / oc sagde : Hvor længe halte j paa baade sider? Er HErren Gud / da vandrer efter hannem / Men er Baal det / saa vandrer efter hannem: Men Folcket svarede hannem intet. 22 Da sagde Elias til Folcket : Jeg er alleene ofverblefven en HErrens Prophete / men Baals Propheter ere fire hundrede oc halftrediesinds tive Mænd. 23 Saa lader dem gifve os to Øxne / oc lader dem udvæle én Oxe / oc hugge den i stycker / oc legge den paa Veden / oc legge ingen Jld der til / Saa vil jeg tage den anden Oxe / oc legge den paa Veden / oc icke heller legge Jld der til. 24 Saa kalde j da paa eders Gudsers nafn / oc jeg vil kalde paa HErrens Nafn / Oc det skal skee / hvilcken Gud som svarer ved Jlden / hand skal være Gud : Oc det gandske Folck svarede oc sagde : Det er got.
25 Oc Elias sagde til Baals Propheter : Udvælder j en Oxe / oc giører det først / Thi ad j ere mange / oc kalder paa eders Gudsers nafn / oc legger ingen Jld der til. 26 Oc de toge en Oxe / som hand fick dem / oc ridde den til / oc kaldede paa Baals nafn / fra Morgenen oc indtil Middagen / oc sagde : Baal børnhør os : Men der var hvercken Røst / oc ey nogen som svarede. Oc de sprunge mod Alteret / som mand hafde giort . 27 Oc det skeede om middagen / da spottede Elias dem / oc sagde : Raaber høyt / thi hand er en Gud / hand sidder i Tancker / eller hafver ad skaffe / eller hand er vandrit / eller / kand vel skee / hand sofver / ad hand kand opvæckis. 28 Oc de raabte høyt / oc refve dem efter deres seed / med knifve oc Syle / indtil de finge Blood ud / ofver sig. 29 Oc det skeede / der Middagen var for ofver / ad de oropheterede indtil mand skulde offre Madoffer / oc der var ingen røst / oc ey nogen som svarede / eller nogen som gaf act paa.
30 Da sagde Elias til alt Folcket : Kommer hjd til mig / oc alt Folcket traadde til hannem / oc hand bøtteHErrens Altere / som var nedbrut. 31 Oc Elias tog tolf Steene / efter Jacobs Børns Stammers tall / (til hvilcken HErrens Ord talde / oc sagde : Dit Nafn skal være Jsrael/) 32 Oc hand bygde af de Steene et Altere i HErrens Nafn / oc hand giorde en Vandgraf / saa rum som to Kornmaader / omkring Alteret. 33 Oc hand sagde : Fylder fire Krucker med Vand / oc øser paa Brændofferet oc paa Veden : Oc hand sagde . Giører det anden gang / Oc de giorde det anden gang : Oc hand sagde : Giører det tredje gang / oc de giorde det tredje gang. 35 Oc Vandet løb omkring Alteret / oc mand opfyldte ocsaa Grafven med Vand. 36 Oc det skeede / der det var tjd ad offre Madoffer / Da traadde Elias Propheten fræm /oc sagde : HErre / Abrahams / Jsaacs oc Jsraels Gud / lad det kiendis i Dag / ad du est Gud i Jsrael / oc jeg din Tienere /oc ad jeg hafver alt dette giort efter dit Ord. 37 Bønhør mig HErre / bønhør mig / ad dette Folck maa vide / ad du HErre est Gud / oc ad du hafver omvendt deres Hierter tilbage. 38 Da falt HErrens Jld ned / oc fortærede Brændoffeet / oc Veden / oc Steenene / oc Jorden / oc slickede Vandet af Grafven. 39 Oc alt Folcket saa det / oc fulde ned paa deres Ansict / oc sagde : HErren hand er Gud / HErren hand er Gud.
40 Da sagde Elias til dem : Griber Baals Propheter / ad ingen undkommer af dem / Oc de grebe dem : Oc Elias førde dem ned til Kison Beck / oc slactede dem der. 41 Oc Elias sagde til Achab : Reys hen op / æd oc drick / Thi det ruser lige som det vilde meget regne. 42 Oc Elias gick øfverst op paa Carmel / oc bøyede sig til Jorden / oc sætte sit Hofvet imedlem sine Knæ : 43 Oc hand sagde til sin Dreng : Gack nu op / see hen mo Hafvet. Oc hand gick hen op / oc saa til / oc sagde : Der er intet . Oc hand sagde : Gack bort igien siu gange. 44 Oc det skeede den sivende gang / ad hand sagde : See / der gaar en liden Sky op af Hafvet / lige som en Mands Haand / oc hand sagde : Gack op / sjg til Achab : Spend for / oc far ned / ad Regnen skal icke falde paa dig . 45 Oc det skeede / (i det mand saa) hjd oc djd / da blef Himmelen soort af Skyerne oc Væjr / oc der kom en stoor Regn / Men Achab foor / oc drog til Jesreel. 46 Oc HErrens Haand kom ofver Eliam / oc hand opbant sig om sine Lender / oc løb hen for Achab / indtil som mand kommer til Jsraeel.

XIX. Capitel.
OC Achab gaf Jesabel alt det tilkiende / som Elias hafde giort / oc alle dem hand hafde ihielslagit / som vare alle Propheterne / med Sverdet. 2 Da sendte Jesabel et Bud til Eliam / oc lod hannem sige : Guderne giøre mig det oc det der til / om jeg icke giør i Morgen paa denne Tjd / din Siel / lige som én af disses Siele. 3 Der hand det saa / giore hand sig rede / oc gick hen hvort hand vilde / oc kom til Berseba som er i Juda / oc lod sin Dreng blifve der. 4 Oc hand gick bort i Ørcken en Dags ferd / oc kom hen ind / oc sætte sig under et Enebær Træ / oc bad / ad hans Siel maatte døø / oc sagde : Det er nok / saa tag nu min Sjel HErre / Thi jeg er icke bedre end mine Forfædre. 5 Saa lagde hand sig ned oc sof under et Enebær Træ : Oc see / der var en Engel som rørde ved hannem / oc sagd til hannem : Stat op / æd. 6 Oc hand saa sig om / oc see / der var en steegt Kage hos hans Hofvedgier / oc en Skaale med Vand : Saa ood oc drack hand / oc vende sig oc lagde sig. 7 Oc HErrens Engel kom anden gang i igen / oc rørde ved hannem / oc sagde : Stat op / æd / Thi du hafver en større Vey end du troor. 8 Oc hand stood op / oc ood oc drack / oc gick ved den Madis Kraft fyrretive Dage / oc fyrretive Nætter / indtil Guds Bierg Horeb.
9 Oc hand gick der ind i Huulen / oc blef der om Natten / Oc see / HErrens Ord kom til hannem / oc sagde til hannem : Hvad giør du her Elia? 10 Oc hand sagde : Jeg hafver jo værit njdkier for HErren Zebaoths Gud / thi ad Jersels Børn hafve forladt din Pact / de hafve nedbrut dine Altere / oc slaget dine Porpheter ihiel med Sverd  oc jeg er alleene ofverblefven / oc de staae efter min Siel / ad borttage den. 11 Oc hand sagde : Gack hjd ud / oc traad for HErren paa Bierget / Oc see / Heren gick fræm / oc et stoort sterckt Væjr / som sønderref Biergene / oc sønderbrød Klipperne for HErren / HErren var icke i Væjret : Oc der kom et stoort Jordskæl efter Værjet / HErren var icke i Jordskællet. 12 Oc efter det Jordskæl kom en Jld / HErren var icke i Jlden : Oc efter Jlden kom der en stille sacte liud . 13 Oc det skeede / der Elias det hørde / 13 Oc det skeede / der Elias det hørde / da skiulte hand sit Ansict med sin Kaabe / oc gick ud / oc stood i Døren paa Huulen / Oc see / da kom der en Røst til hannem / oc sagde : hvad hafver du her ad giøre Elia? 14 Oc hand sagde : Jeg hafver jo værit njdkier for HErren Zebaoths Gud / thi Jsraels Børn hafve forladet din Pact / de hafve nedbrut dine Altere / oc ihielslaget dine Propheter med Sverd / oc jeg er alleene ofverblefven / oc de staae efter min Siel / ad borttage den.
15 Oc HErren sagde til hannem : Gack / vend tilbage til din Vey igiennem Ørcken til Damascum / oc gac hen ind oc salve Hasael til Konge ofver Syrien / 16 Oc salve Jehu Rimst Søn til Konge ofver Jsrael / oc salve Elisæum Saphaz søn af AbelMehola til en Prophete i din sted. 17 Oc det skal skee /ad hvem som undkommer fra Hasaels Sverd / den skal Jehu ihielslaa : Oc hvo som undkommer for Jehu Sverd / den skal Elisæus ihielslaa. 18 Oc jeg vil lade ofverblifve siu tusinde i Jsrael / alle Knæer som icke hafve bøyet sig for Baal / oc alle Munde / som icke hafve kysset hannem.
19 Saa gick hand der fra / od fant Elisæum Saphaz søn / hvilcken pløyede / der vare tolf par (Øxne) for hannem / oc hand var med det tolfte : oc Elias gick ofver til hannem / oc kaste sin Kaabe paa hannem. 20 Oc hand forlod Øxene / oc løb efter Eliam / oc sagde : Kiere / lad mig kysse min Fader oc min Moder / saa vil jeg efterfølge dig : Oc hand sagde til hannem : Gack hen / kom igien / Thi hvad hafver jeg giort dig? 21 Saa løb hand bort fra hannem igien  oc tog eet par Øxne / oc slactede det / oc søød Kiødet / med Træerne som vare paa Øxnene / oc gaf Folcket / oc de oode : Oc hand stood op / oc gick efter Eliam / oc tiente hannem.

XX. Capitel.
OC Benadad / Kongen i Syrien / forsamlede all sin Hær / oc der vare to oc tredive Konger med hannem / oc Heste oc Vogne / oc hand drog op / oc belagde Samariam / oc stridde imod den. 2 Oc hand sendte Bud til Achab Jsraels Konge / til Staden. 3 Oc lod hannem sige : Saa siger Benadad / Dit Sølf oc dit Guld er mit / oc dine Hustruer er dine gode Børn ere oc mine. 4 Oc Jsraels Konge svarede / oc sagde : Min HErre Konge / lige som du sagde / JEg er din oc alt det jeg hafver.
5 Der efter komem Budene igien / oc sagde : Saa siger Benadad / Efterdi jeg sendte dig Bud / oc lod dig sige . Du skalt gifve mig dit Sølf oc dit Guld / oc dine Hustruer oc dine Børn. 6 Saa vil jeg sende mine Svenne til dig i Morgen paa denne tjd / oc de skulle randsage dit Huus / oc dine Svennes Huus / oc det skal skee / alt det som du hafver kiert / skulle de legge i deres Hænder / oc tage det bort. 7 Da kaldede Jsraels Konge alle Landets Ældste / oc sagde : Kiere / mercker oc seer / hvad ont hand hafver i Sinde : Thi hand sendte Bud til mig om mine Hustruer oc om mit Sølf / oc jeg hafver icke nectit hannem det. 8 Da sagde alle de Ældste oc alt Folcket til hannem : Du skalt icke lyde eller samtycke. 9 Da sagde hand til Benadads Bud : Siger min HErre Kongen / Alt det som du brødst din Tienere første gang / det vil jeg giøre / men dette kand jeg icke giøre. Oc Budene ginge bort  oc sagd etil hannem dette igien. 10 Da sendte Benadad til hannem / oc lod hannem sige : Guderne giøre mig saa oc saa der til / om Støfven af Samaria skal blifve nock til / ad alt Folcket som er under mig / skal kunde føre en Haandfuld der fra. 11 Da svarede Jsraels Konge / oc sagde Siger / Den som fører sig i Harnisk / hand skal icke roose sig / som den der hafver lagt det af. 12 Oc det skeede / der hand hørde det (som hand drack / hand oc Kongerne / i Paulunerne /) Da sagde hand til sine Tienere : Sætter and / oc de satte and mod Staden.
13 Oc see / der gick en Prophete til Achab / Jsraels Konge / oc sagde : Saa sagde HErren / Hafver du icke seeit all denne stoore Hoob? See / Jeg vil gifve den i Dag i din Haand / ad du skalt vide / ad jeg er HErren. 14 Oc Achab sagde : Bed hvem? Oc hand sagde : Saa siger HErren / Ved Landsfyrsters Drenge. Oc hand sagde : Hvo skal begynde Strjden? Oc hand sagde : Du. 15 Saa talde hand Landsfyrsternes Drenge / oc de vare to hundrede / to oc tredive : Oc hand talde efter dem alle Jsraels Børns gandske Folck siu tusinde Mænd. 16 Oc de droge ud om Middagen : oc Benhadad drack sig drucken i Paulunerne / hand oc Kongerne / to oc tredive Konger / som hiulpe hannem. 17 Oc Landsfyrsternes Drenge droge først ud. Oc benhadad sendte ud / oc de gafve hannem tilkiende / oc sagde : Der drage Mænd ud af Samaria. 18 Oc hand sagde . (Hvad heller) de ere uddragne for Freds skyld & da griber dem lefvende / eller de ere uddragne for Strjds skyld / da griber dem levende. 19 Oc de vare uddragne af Staden / Landsfyrsternes Drenge / oc Hæren som var efter dem: 20 Oc de sloge hver sin Mand : Oc de syrer flydde / oc Jsrael jagede efter dem / oc Benhadad / Kongen af Syrien / undkom paa en Hest oc Reysnere. 21 Oc Jsraels Konge drog ud oc slog Heste oc Vogne / oc slog paa de Syrer med et stoort Slag.
22 Da gick Propheten til Jsraels Konge / oc sagd etil hannem : Gack bort / styrck dig / oc merck / oc see hvad du giør / Thi naar Aaret er omme / skal Kongen af Syrien drage op mod dig. 23 Oc Kongeens Tienere af Syrien sagde til hannem : Deres Guder ere Biergens Guder : / derfor ofvervunde de os / oc O motte vi strejde mod dem paa Sletten / hvad skal det gielde / vi vilde da ofvervinde dem? 24 Oc giør nu dette / tag Kongerne bort hver af sin sted / oc skick dig en Hær / lige som denne Hær var / som du miste / oc Heste oc Vogne som de andre vare / oc lad os strjde imod dem paa Sletten / hvad skal det gielde / ad vi ville ofvervinde dem : Oc hand lydde deres Røst /oc giorde saa. 26 Oc det skeede / der Aaret var om / da munstrede Benhadad de Syrer / oc drog op til Aphesk til Strjd imod Jsrael. 27 Oc Jsraels Børn blefve munstrede oc talde aldelis / oc de droge hen imod dem / oc Jsraels Børn leyrede sig imod dem / lige som to smaa Gedehiorte / Men de Syrer hafde opfylt Landet. 28 Oc der traade en Guds Mand fræm / oc tald etil Jsraels Konge / oc sagde : Saa sagde HErren : Fordi ad de Syrer hafde sagt / HErren er Biergenes Gud / oc icke en Gud i Dalene / derfor hafver jeg oc gifvit denne stoore hoob i din Haand / ad j skulle vide / ad jeg er HErren. 29 Oc de leyrede dem imod dem siu Dage : Oc det skeede / paa den sivende Dag / da droge de sammen i Strjd / oc Jsraels Børn sloge de syrer / hundrede tusinde Foodfolck paa én Dag. 30 Oc de som ofverblefve / de flydde til Apheck i Staden / oc Muuren falt paa siu oc tive tusinde Mænd / som vare ofverblefne : Oc Benadad flydde / oc kom i Staden / fra et Herberge til et andet.
31 Da sagde hans Tienre til hannem : See / vi hafve hørt / ad Jsraels Huusis Konger / ere barmhiertige Konger / kiere / lader os binde Sæcke omkring vore Lender / oc Reeb omkring vore Hofveder / oc gaae ud til Jsraels Konge / kand vel skee / hand lader din Siel lefve. 32 Oc de bunde Sæcke om deres Lender / oc Reeb om deres Hofveder / oc komme til Jsraels Konge / oc sagde: Menhadad din Tinere lader der ige : Kiere / Lad min Siel lefve : oc hand sagde : Lefver hand endnu ? Hand er min Broder. 33 Oc Mændene toge strax det ord af hannem  oc udlagde sig det til gode / oc sagde : (Ja) din Broder Benhadad / Oc hand sagde : Kommer / tager hannem hjd. Da gick Benhadad ud til hannem / oc hand lod hannem sidde i Vognen. 34 Oc hand sagde til hannem : Jeg vil give dig igien de Stæder / som min Fader tog fra din Fader / oc du maat legge dig Gader i Damasco / lige som min Fader giorde i Samaria / oc jeg vil med Forbund lade dig faae : Saa giorde hand et Forbund med hannem / oc lod hannem fare.
35 Oc en Mand af Propheternes Børn sagde til sin Næste / ved HErrens Ord : Kiere / slaa mig / men manden nectede ad slaa hannem. 36 Da sagde hand til hannem igien : Fordi / ad du icke lydde HErrens Røst / See / da skalt du gaa fra mig / oc løven skal slaa dig : Oc han gick ned fra hannem / oc Løven fandt hannem / oc slog hannem. 37 Oc hand fant en anden Mand / oc sagde : Kiere / slaa mig / oc Manden slog hannem hart / oc saarede hannem. 38 Da gick Propheten bort / oc stood mod Kongen paa Veyen / oc forvendte sit Ansict med et Klæde. 39 Oc det skeede / Kongen drog for ofver / oc hand raabte til Kongen / oc sagde : Din Tienere var dragen ud / midt i Strjden / oc see / en Mand undvigede / oc førde en Mand til mig / oc sagde : Forvar denne Mand / er det saa /ad hand jo kommer bort / da skal din Siel være i steden for hans Siel / eller du skalt veye et Centener Sølf derfor. 40 Oc det skeede / der din Tienere hafde ad giøre her oc der / var hand icke meere der : Oc Jsraels Konge sagde til hannem : Saa er din Dom / du hafver seldit den. 41 Da skyndede hand sig / oc strøg Klædet af sit Ansict / oc Jsraels Konge kiende hannem / ad hand var af Propheterne. 42 Oc hand sagde til hannem : Saa sagde HErren: Fordi / ad du lodst den min forbandede Mand fra dig / Da skalt din Siel være for hans Siel / oc dit Folck være for hans Folck. 43 Saa drog Jsraels Konge til sit huus / ilde til freds oc vred / oc kom til Samaria.

XXI Capitel.
OC det skeede der efter / ad Nabaoth den Jesreeliter hafde en Vjngaard / som var i Jsrael / hos Achabs Kongs Palaz / i Samaria. 2 Oc Achab talde til Naboth / oc sagde : Und mig din Vingaard / oc jeg vil giøre mig en Urtegaard der af / efterdi den ligger saa nær hos mit Huus / Jeg vil gifve dig en bedre Vjngaard for den: Om dig saa tyckis / vil jeg gifve dig Sølf for den / saa meget som den er værd. 3 Oc Naboth sagde til Achab : HErren lade det være langt fra mig / ad jeg skulde gifve dig mine Fædres Arf.
4 Da kom Achab ilde tilfreds oc vred hiem / for det ords skyld / dom Naboth den Jesreeliter hafde talt til hannem / oc sagt : Jeg vil icke gifve dig mine Fædres Arf / Oc hand lagde sig paa sin Seng / oc vende sit Ansict / Oc ood icke Brød. 5 Da kom Jesabel / hans Hustru / ind til hannem / oc talde med hannem : Hvad skader dig / ad din Aand er saa ilde til freds / oc ad du æder icke Brød? 6 Oc hand sagde til hende : Jeg talde med Naboth den Jesreliter  oc sagde til hannem : Gif mig din Vjngaard for Pendinge / eller hafver du lyst der til / da vil jeg gifve dig en anden for den / oc hand sagde : Jeg vil icke gifve dig min Vjngaard. 7 Da sagde Jesabel / hans Hustru / til hannem : Skulde du forstaa Kongeriget ofver Jsrael ? Stat op / æd Bræd / oc vær ved got Mod / jeg vil gifve dig Naboths den Jesreeliters Vjngaard.
8 Oc han skref Brefve i Achabs nafn / oc beseglede dem med hans Signet / oc sendte Brefvene til de Ældste / oc til de Ypperste / som vare i hans Stad / som boede hos Naboth. 9 Oc hun skref i Brefvene  oc sagde : lader udraabe en Faste / oc lader Naboth sidde øfverst iblant Folcket . 10 Oc sticker to Mænd / som ere arrige Skalcke / mod / hannem / oc sige : Du hafver velsignet Gud oc Kongen : oc fører hannem saa ud / oc steener hannem ad hand døør. 11 Oc de Ældste oc Øfverste i hans Stad / som boede i hans Stad / giodrd efter det som Jesabel hafd eladit biude dem til / efter det som var skrefvet i Brefvet / som hun sendte til dem. 12 De lode udraabe en Fadte / oc sætte naboth øfverst iblant Folcket. 13 Oc der komme to Mænd / to arrige Skalcke / oc sadde med hannem / oc de aarige Skalcke vidnede imod Naboth for Folcket / oc sagde : Naboth velsignede Gud oc Kongen : Oc de førde hannem af Staden oc steenede hannem / oc hand døde. 14 Oc de bøde Jesabel til / oc lode hende sige : Naboth er steenet / oc er død. 15 Oc det skeede /der Jesabel hørde / ad Naboth var steenet oc var død / da sagde Jesabel til Achab : Stat op / inctag Naboths den Jesreeliters Vjngaard / som hand nectede ad gifve dig for Pendinge / Thi Naboth lefter icke / men er død.
16 Oc det skeede / der Achab hørde ad Naboth var død / da stood Achab op / oc ad gaa ned i Naboths Jsraeliters Vjngaard / ad indtage den til Eyedom. 17 Oc der kom HErrens Ord til Eliam den Thesbiter / oc sagde : 18 Stat op / gack ned mod Achab / Jsraels Koknge / som er i Samaria / (See/ hand er i Naboths Vjngaard / djd som hand er nedgangen / ad indtage den til Eyedom.) 19 Oc tal med hannem / oc sjg : Saa sagde HErren / hafver du icke ihielslagit / oc der til med indtagit en Eyedom? Derforuden skalt du tale til hannem / oc sige : Saa siger HErren  paa den sted som Hundene opslickede Naboths Blood / skulle Hundene slicke dit Blood / ja ocsaa du (skalt vide det.) 20 Oc Achab sagde til Eliam : Hafver du fundit mig min Fiende? Oc hand sagde : jeg hafver fundit (dig/) fordi / ad du hafver soldt dig til ad giøre det Onde for HErrens Øyne. 21 See / jeg vil føre ulycke ofver dig / oc borttage dine Efterkommere / oc jeg vil udrydde af Achab / den som pisser paa Væggen / oc den indluckte oc forladte i Jsrael. 22 Oc Jeg vil giøre dit huus / som Jeroboams Nebats søns huus / oc som Baesa Ahiæ søns huus / som den fortørnelsis skyld / som du hafver fortørnit mig med / oc som Jsrael til ad synde. 23 Oc om Jesabel hafver HErren ocsaa talet / oc sagt : Hundene skulle æde Jesabel / inde Jesreels Muure. 24 Hvo som døør i Staden af Achab / den skulle Hundene opæde / oc hvo som døør paa Marcken / den skulle fuglene under Himmelen opæde. 25 Sandelig / der var ingen som Achab / som hafde soldt sig self til ad giøre det Onde for HErrens Øyne : Thi hans Hustru Jesabel forførde hannem : 26 Oc hand giorde stoor Vederstyggeligehd / ad hand vandrede efter de skarns Afguder / lige som Amoriterne giorde / hvilcke HErren fordref for Jsraels Børn.
27 Oc det skeede / der Achab hørde disse Ord / da sønderref hand sinde Klæder / oc lagde en Sæck paa sit Legome / oc fastede /oc laa i Sæcken /oc gick sactelig . 28 Oc HErrens Ord skeede til Eliam den Thesbiter /oc sagde : 29 Hafver du icke seeit / ad Achab hafver ydmygit sig for mig? Fordi / ad hand hafver ydmygit sig for mig / da vil jeg icke føre det Onde ind i hans Dage : (Men) i hans søns Dage vil jeg føre det onde ofver hans Huus.

XXII. Capitel.
OC de sadde stille tre Aar / ad der var ingen Strjd imedlem de Syrer oc Jsrael. 2 Men det skeede i det tredje Aar / der Josaphat Juda Konge / var draget ned til Jsraels Konge. 3 Ad Jsraels Konge sagde til sine Tienere : Vide j icke / ad Ramoth i Gilead hør oc til /oc vi sidde stille / ad tage det igien af Kongens Haand i Syrien? 4 Der efter sagde hand til Josaphat : Vilt du icke drage med mig til Strjd / til Ramoth i Gilead? Oc Josaphat sagde til Jsraels Konge : Jeg vil være som du / mit Folck som dit Folck / min Heste som dine Heste.
5 Fremdellis sagde Josaphat til Jsraels Konge . Kiere spør dog i dag om HErrens Ord. 6 Da samelde Jsraels Konge Propheterne / ved fire hudnrede mænd / oc sagde til dem : Skal jeg drage til Ramoth i Gilead til Strjd / eller skal jeg lade det bestemme? Oc de sagde : Drag hen op / oc HErren skal gifve (den) i Kongens Haand.
7 Men Josaphat sagde : Er her icke endnu nogen HErrens Prophete / ad vi kunde spørge hannem ad? 8 Oc Jsraels Konge sagde til Josaphat : Her er endnu én Mand / af hvilcken mand kand spørge HErren ad / men jeg hader hannem / Thi hand icke spaar mig got / men ont / (som er) Michæas Jimla søn. Oc Josaphat sagde : Kongen sige icke saa. 9 Da kaldede Jsraels Konge ad en Kammersvend / oc sagde : Hent snarligen Michaæas Jimla søn. 10 Oc Jsraels Konge / oc Josaphat Juda Konge / sadde hver paa sin Stool / førde udi Klæder i Gaarden for Dørren / paa Samariæ port / oc alle Propheterne spaade for dem. 11 Oc Zedekia Enaana søn / hafde giort sig Jernhorne : oc hand sagde / Saa sagde HErren / Med disse skalt du støde de Syrer / indtil du ødelegger dem. 12 Oc alle Propheterne spaade lige saa / oc sagde : Drag hen op til Ramoth Gilead / oc far lycksaligen fræm / oc HErren skal gifve (den) i Kongens haand. 13 Oc Budet / som var bortgaait ad kalde Michæam / talde til hannem / sigendis : See nu Y propheternes Ord ere samdræctelige gode for Kongen : Kiere / lad nu dit Ord være lige som eens ord af dem / oc tal got. 14 Da sagde Michæas : Saa sandelig som HErren lefver / det som HErren siger mig / det vil jeg tale. 15 Oc hand kom til Kongen / oc Kongen sagde til hannem : Michæa / skulle vi drage til Ramoth i Gilead til Strjd / eller skulle vi lade det betæmme? Oc hand sagde til hannem : Drag hen op / oc far lycksalig / oc HErren skal gifve (den) i Kongens haand. 16 Oc Kongen sagde til hannem : Jeg besvær dig saa mange gange / ad du intet ad siger mig end det som sandt er / i HErrens Nafn. 17 Oc hand sagde : Jeg saa all Jsrael adspridt paa Biergene / lige som Faar der hafve ingen Hyrde / Oc HErren sagde : Disse hafve ingen Herre / de vende sig hver til sit huus med Fred. 18 Da sagde Jsraels Konge til Josaphat / hafver jeg icke sagt dig /  hand skal icke spaa mig got  men ont?
19 Oc hand sagde Hør nu fordi HErrens Ord / jeg saa HErrens sidde paa sin Stool / oc all Himmelens Hær staa hos hannem / hos hans høyre oc hans venstre Side. 20 Oc HErren sagde : Hvem vil ofvertale Achab / ad hand skal drage op / oc falde i Ramoth Gilead ? Oc den eene sagde saa / oc den anden sagde saa. 21 Da gick der en Aand ud / oc traad fræm for HErren / oc sagde : Jeg vil ofvertale hannem : Oc HErren sagde til hannem : Hvor med? 22 Oc hand sagde : Jeg vil udgaa oc være en løgnactig Aand i alle hans Prophetens Munde : Oc hand sagde : Du skalt ofvertale hannem / oc du skalt oc udrette det / Gack ud / oc giør saa. 23 Oc see nu / HErren hafver gifvit en løgnactig Aand i alle disse dine Propheters Munde / oc HErren hafver talet ont ofver dig.
24 Da traade Zedekia Enaana søn frøm / oc slog Michæam paa Kindbeenet / oc sagde : Hver / er HErrens Aand vigit fra mig / ad hand taler med dig? 25 Oc Michæas sagde : See / du skalt see paa den Dag / naar du gaar fra et Herberge til det andet / ad skiule dig. 26 Da sagde Jsrels Konge : Tag Michæam / oc lad hannem blifve hos Amon / som er Øfverst i Staden / oc hos Joas Kongens søn : 27 Oc sjg : Saa siger Kongen / sætter denne ind i Fængsel /oc spjser hannem med Drøfvelsens Brød / oc Drøfvelsens Vand / indtil jeg kommer igien med Fred. 28 Oc Michæas sagde : Kommer du vist igien med Fred / da hafver icke HErren talet ved mig : Oc hand sagde : Hærer j Folcke alle sammen.
29 Saa drog Jsraels Konge / oc Josaphat Juda Konge / op til Ramoth i Gilead. 30 Oc Jsraels Konge sagde til Josaphat : Jeg vil forklæde mig oc drage i Strjden / oc tag du dine Klæder paa / oc Jsraels Konge forklædde sig / oc drog i Strjden. 31 Men Kongen af Syrien bød de Øfverste for sine Vogne / som vare to oc tredive /oc sagde : J skulle icke strjde hvercken imod liden eller stoor / uden alleene imod Jsraels Konge. 32 Oc det skeede / der de Øfverste for Vognene saae Josaphat / da sagde de : Hand er vist Jsraels Konge / oc de fulde til hannem ad strjde : Da raabte Josaphat. 33 Oc det skeede / der de Øfverste for Vognene saae / ad hand var icke Jsraels Konge / da vendte de dem fra hannem. 34 Oc en Mand spendte en Bue uforvarendis / oc skød Jsraels Konge imedlem Remmene oc Panzeret : Da sagde hand til sin Vognsvend : Vend din Haand / oc før mig udaf Hæren / thi jeg er saaret. 35 Oc Strjden fick ofverhaand samme Dag / oc Kongen stood paa Vognen mod de Syrer / oc døde om samme Aften / oc Bloodet flød af Saaret midt i Vognen. 36 Oc der blev udraabt i Hæren / der Solen gick ned / saa der sagdis : Hver gaa til sin Stad / oc hver til sit Land. 37 Saa døde Kongen / oc blef ført til Samaria / oc de begrofve Kongen i Samaria. 38 Oc mand toode Vognen hos Samaria Fiskevand /oc Hundene slickede hans blod / der mand toede hans Krjgs Klæder / efter HErrens ord / som hand hafde talet. 39 Oc hvad der er meere ad sige om Achab / oc alt det hand giorde /oc om det Filsbeens Huus som hand bygde / oc om alle Stæder som hand bygde / Er det icke skrefvet i Jsraels Kongers Krønicke? 40 Sa sof Achab hen med sine Fædre: Oc Ahasia / hans Søn / blev Konge i hans sted.
41 Oc Josaphat Asa søn blev Konge ofver Juda i det fierde Achabs Jsraels Kongis Aar. 42 Josaphat var fem oc tredive Aar gammel / der hand blev Konge / oc regærede fem oc tive Aar i Jerusalem : Oc hans Moders nafn var Asuba Sihi Daatter. 43 Oc hand vandrede i alle sin Faders Asa Veye / hand vigede icke der fra / ad giøre det som ræt var for HErrens Øyne. 44 Dog blefve de Høye icke borttagne / saa Folcket offrede endnu / oc gafve Røgelse paa Høyene. 45 Oc Josaphat holt Fred med Jsraels Konge. 46 Hvad meere er ad sige om Josaphat / oc om hans Mact / hvad hand hafver giort / oc hvorledes hand stridde / Er det icke skrefvet i Juda Kongers Krønicke? 47 Oc de som vare tilbage af de skændede Skalcke / som ofverblefve i Asa hans Faders Tjd / borttog hand af Landet. 48 Oc der var ingen Konge i Edom : (Men) en Høfvezmand var Konge. 49 Josaphat lod giøre Tharsis Skib / som skulde drage til Ophir / efter Guld : Men de foore icke djd / Thi Skibene blefve sønderslagne i Ezon Geber. 50 Da sagde Ahasia Achabs søn til Josaphat : Lad mine Svenne fare med dine Svenne paa Skibene / men Josaphat vilde icke. 51 Oc Josaphat sof hen med sine Fædre / oc blef begrafven med sine Fædre / i Davids sin Faders Stad : Oc Joram hans Søn blef Konge i hans sted.
52 Ahasia Achabs søn blef Konge ofver Jsrael i Samaria / udi det syttende Josaphat Juda Kongis Aar / oc var Konge ofver Jsrael / to Aar. 53 Oc hand giorde det som HErren ilde behagede / oc vandrede i sin Faders Vey / oc i sin Moders Vey / oc i Jeroboams Nebats Søns Vey / som kom Jsrael til ad synde. 54 Oc hand tiente Baal / oc tilbad hannem / oc fortørnede HErren Jsraels Gud / efter alt det som hans Fader giorde.
Ende paa Kongernes første Bog.

Kongernes anden (Bog.)
I. Capitel.
OC Moab fulde fra Jsrael efter Achabs død. 2 Oc Ahasia falt igiennem Sprinckelet i sin Saal / som var udi Samaria / oc blef siug : Oc hand sendte Bud / oc sagde til dem : Gaar hen / spørger ved Baal-Sebub den Gud i Ekron / om jeg skal lefve af denne Siuge? 3 Men HErrens Engel talde til Eliam den Thesbiter / Stat op / gack op ad møde Kongens Bud af Samaria / oc sjg til dem : (Skeer det) for der er icke Gud i Jsrael / ad j gaae bort / ad adspørge ved BaalSebub / Ekrons Gud? 4 Derfor nu / saa sagde HErren : Du skalt icke komme ned af Sengen som du lagde dig op paa / men du skalt visseligen døø : Oc Elias gick bort. 5 Der Budene komme til hannem igien / dsa sagde hand til dem : Hvi komme j (saa) igien? 6 Oc de sagde til hannem : Der kom en Mand op mod os / oc sagde til os: Gaar / vender om til Kongen igien / som eder udsendte / oc siger til hannem : Saa siger HErren : Mon (det skee) for der er ingen Gud i Jsrael / ad du sender hen til ad spørge ved BaalSebub / Ekrons Gud? Derfor skalt du icke komme ned af Sengen / som du lagde dig op paa / Men du skalt visseligen døø. 7 Oc hand sagde til dem : Hvorledis var den Mands skickelse som kom op ad møde eder / oc sagde disse Ord til eder? 8 De sagde til hannem : Hand var fast laaden / oc var opbunden med et Læder-Belte om sine Lender : Da sagde hand : Hand er Elias den Thesbiter.
9 Oc hand sendte en Høfvezmand til hannem ofver halftrediesinds tive / oc hans halftrediesinds tive : Oc hand kom op til hannem / oc see / da sad hand øfverst paa Bierget / oc hand talde til hannem : Du Guds Mand / Kongen siger kom ned. 10 en Elias svarede / oc talde til den Høfvezmand ofver halftrediesinds tive / Er jeg en Guds Mand / da nedfalde Jld fra Himmelen / oc fortærede hannem oc hans halftrediesinds tive. 11 Oc hand sendte atter en anden Høfvezmand ofver halftrediesindstive til hannem / oc hans halftrediesinds tive : oc hand svarede oc talde til hannem : Du Guds Mand / saa sagde Kongen / Kom snar ned. 12 Oc Elias svarede / oc talde til dem : Er jeg en Guds Mand / da falde Jld ned af Himmelen / oc fortære dig oc dine halftrediesinds tive : Oc da falt Guds Jld ned af Himmelen / oc fortærede hannem oc hans halftrediesinds tive.
13 Da sendte hand atter den tredje Høfvezmand ofver halftrediesinds tive / oc hans halftrediesinds tive : Oc den tredje Høfvezmand for halftrediesinds tive / stjgende op / oc kom oc bøyede sig paa sine Knæ imod Eliam / oc formanede hannem / oc talde til hannem : Du Guds Mand / kiere lad min Siel / oc disse dine halftrediesindstive Tieneres Siele / gielde noget for dig. 14 See / der falt Jld ned af Himmelen / oc fortærede de to første H øfvezmænd ofver halftrediesinds tive / oc deres halftredieinds tive /oc lad nu min Siel gielde noget for dig. 15 Da talde HErrens Engel til Eliam : Gack ned til hannem / fryct dig intet for hannem : Oc hand giorde sig rede / oc gick ned med hannem til Kongen. 16 Oc hand talde til hannem : Saa sagde HErren : Fordi / ad du sendte Bud hen ad lade adspørge ved Baal Sebub / Ekrons Gud / (Mon (det skeede) for der var icke Gud i Jsrael / ad spørge ad ved hans Ord?) Derfor skalt du icke komme ned af Sengen / som du lagde dig op paa / men du skalt visseligen døø.
17 Saa døde hand / efter HErrens Ord / som Elias hafde talt : Oc Joram blev Konge i hans sted / i det andet Joram Josaphats Søns Juda Kongis Aar / Thi hand hafde ingen Søn. 18 Oc hvad meere er ad sige om Ahasia / hvad hand giorde / Er det icke skrefvet i Jsrael Kongers Krønicke? 

II. Capitel.
OC det skeede / der HErren vilde hente Eliam op til Himmelen / ved en Hværvelvind / da ginge Elias oc Elisæus af Gulgal. 2 Oc Elias sagde til Elisæum : Kiære blef her / thi HErren sendte mig til BethEl: Men Elisæus sagde : Saa sandelig som HErren lefver oc din Siel lefver / jeg forlader dig icke : Oc de komme ned til BethEl. 3 Da ginge Propheternes Børn / som vare i BethEl / ud til Elisæum / oc sagde til hannem : Veedst du oc / ad HErren skal i Dag tage din HErre fra dit Hofvet ? Oc hand sagde : Jeg veed det oc vel / Tier. 4 Oc Elias sagde til hannem : Elisæe / Kiere blif her / thi Herren hafver sendt mig til Jericho / Men hand sagde : Saa sandelig som Herren lefver / oc din Siel lefver / jeg forlader dig icke : Oc dee komme til Jericho. 5 Oc Propheternes Børn som vare i Jericho / traadde fræm til Elisæum / oc sagde til hannem : Veedst du oc / ad Herren vil i dag tage din Herre fra dit Hofvet? Oc hand sagde : Jeg veed det oc vel / Tier. 6 Oc Elias sagde til hannem : Kiere blif her / thi HErren hafver sendt mig til Joranen : Men hand sagde : Saa sandelig som Herren lefver / oc din Siel lefver / jeg forlader dig icke : Oc de ginge baade tilsammen. 7 Oc halftrediesinds tive Mænd / af Propheternes Børn / ginge hen / oc stoode tvert ofver / langt fra : Men de stoode baade hos Jordanen.
8 Da tog Elias sin Kaabe / oc svøbte den tilsammen / oc sloo Vandet / oc det adskilde sig paa baade sider / oc de ginge baade igiennem paa det tørre. 9 Oc det skeede / der de komme ofver da sagde Elias til Elisæum : Bed / hvad jeg skal giøre dig / Før jef tagis fra dig : Oc Elisæus sagde : Ad der maa nu være to deele af din Aand i mig. 10 Oc hand sagde : Du hafver bedit om en haard ting / (Dag) dersom du seer mig / naar jeg tagis fra dig / da skal det vorde dig saa / Men hvor icke / da skeer det icke. 11 Oc det skeede / der de ginge saa oc talde / See (da kom der) een gloende Vogn oc gloende Heste / oc de giorde skilsmis medlem den baade / oc Elias foor op ved en Hværvelvind til Himmelen. 12 Oc Elisæus saa det / oc hand raabte : Min Fader / min Fader / Jsraels Vogn oc hans Reysnere : Oc hand saa hannem icke meere : Oc hand tog paa sine Klæder / oc sønderref dem i to stycker.
13 Oc hand tog Eliæ Kaabe op / som var falden fra hannem / oc vendte sig tilbage / oc traadde til brædden paa Jordanen. 14 Oc tog Eliæ Kaabe som falt fra hannem / oc sloo Vandet / oc sagde : Hvor er Herren / Eliæ Gud? Ja end hand. Oc hand sloo Vandet / oc det skildtis ad paa baade sider / oc Elisæus gick igiennem. 15 Oc der Propheternes Børn det saae / som vare i Jericho / tvert ofver / da sagde de : Eliæ Aand hvilis paa Elisæo / oc de komme ad møde hannem / oc bøyede sig for hannem paa Jorden. 16 Oc de sagde til hannem : Kiere / see her ere h alftrediesinds tive Mænd iblant dine Tienere / stercke Folck / kiere lad dem gaae / oc lede fter din Herre / maa vel skee / ad Herrens Aand tog hannem / oc kaste hannem paa eet af Biergene / eller i een afg Dalen : Men hand sagde : lader dem icke gaae. 17 Men de nødde hannem / indtil hand bluedis der ved / oc sagde : Lade rdem gaae hen : Oc de sendte halftrediesindstive Mænd bort / oc de lete efter hannem i tre Dage / Men de funde hannem icke. 18 Da komme de igien til hannem / oc hand blef i Jericho / oc sagde til dem: Sagde jeg ey til ender / ad j skulde icke gaae. 
19 Oc Mændene i Staden / sagde til Elisæum : See nu / her er got ad boo i denne Stad lige som min Herre seer / Men her er ont Vand / oc Landet giør øde. 20 Oc hand sagde : Bærer mig hjd en ny Skaal / oc legger der Salt udi / oc de baare til hannem. 21 Da gick hand ud til Vandspringen / oc kaste Saltet der udi / oc sagde : Saa sagde Herren / Jeg giorde dette Vand sunt / Der skal ingen død eller nogen ødeleggelse meere komme der af / her efter. 22 Saa blef Vandet sunt til denne Dag / efter Elisæi Ord / som hand talde. 
23 Oc hand gick der fra op til BethEl / men der hand gick paa Veyen / da komme der smaa Drenge udaf Staden / oc bespottede hannem / oc sagde til hannem : Kom op du Skaldede / kom op ud Skaldede. 24 Oc hand vende sig om / oc der hand saa dem / da bandede hend dem i Herrens Nafn : Da komme to Biørne af Skoven / oc refve ihiel af dem / fyrretive oc to Børn. 25 Oc hand gick der fra til det Bierg Carmel / oc vende sig om der fra til Samariam.

III. Capitel.
OC Joram Achabs Søn blef Konge ofver Jsrael / i Samaria / i det attende Josaphats Juda Kongis Aar / oc regærede tolf Aar. 2 Oc hand giorde ont for Herrens Øyne / dog icke som hans Fader oc som hans Moder : Thi hand borttog den Baals støtte / som hans Fader lod giøre. 3 Men hand blef hengendis i Jeroboams Nebats søns Synder / som kom Jsral til ad synde / hand lod icke der af.
4 Oc Mesa de Moabiters Konge eyede meget Qveg / oc hand gaf Jsraels Konge til Skat / hundrede tusinde Lam / oc hundrede tusinde Vædre med ulden. 5 Men det skeede / der Achab var død / da falt de Moabiters Konge fra Jsraels Konge. 6 Da drog Kong Joram samme tjd af Samaria / oc talde all Jsrael. 7 Oc drog bort oc sendte til Josaphat / Konge i Juda / oc lod hannem sige : De Moabiters Konge er falden fra mig / vilt du komme med mig imod Mobaiterne til Strjden? Oc hand sagde : Jeg vil komme hen op / Jeg er lige som du / mit Folck som dit Folck / mine Heste som dine Heste. 8 Oc hand sagde : Ad hvilcken vey ville vi drage op? Oc hand sagde : Ad den Vey i Edoms Ørcken. 9 Saa drog Jsraels Konge / oc Juda Konge / oc Edoms Konge / oc der de hafde draget siu Dages færd / da var der icke Vand for Hæren / oc Bæsterne / som vare i følge med dem.
10 Da sagde Jsraels Konge : Aha / Thi Herren hafver kaldit disse tre Konger / ad hand vil gifve dem i Moabiternes Hænder. 11 Oc Josaphat sagde : Er her ingen Herrens Prophete / ad vi kunde spørge raad af Herren ved hannem ? Da svarede een af Jsraels Kongis Svene / oc sagde : Her er Elisæus Saphats Søn / som gaf Vand paa Eliæ Hænder. 12 Oc Josaphat sagde : HErrens ord er hos hannem : Saa foore Jeraels Konge oc Jospahat / Oc Edoms Konge / ned til hannem. 13 Da sagde Elifæus til Jsraels Konge : Hvad hafver jeg ad giøre med dig? Gac til din Faders Propheter / oc til din Moders Propheter: Oc Jsraels Konge sagde til hannem : (Ah) Ney / Thi Herren hafver kaldit disse tre Konger / ad hand vil gifve dem i Moabiternes Hænder. 14 Oc Elisæus sagde : Saa sandelig som den HErren Zeaboth lefver / for hvilcken jeg staar / dersom jeg icke saa til Josaphat Juda KONge / da vilde jeg icke acte dig / Eller ansee dig. 15 Saa henter mig nu en Harpeslager. Oc det skeede / der hand sloo paa Harpen / da kom HErrens Haand paa hannem. 16 Oc hand sagde : Saa siger HErren / Giører Graf hos Graf / ved denne Bæck. 17 Thi saa siger HErren : J skulle icke see Væjr / j skulle icke heller see Regn / alligevel skal denne Bæck blifve fuld af Vand / ad j skulle dricke / oc eders Qveg / oc eders Beester. 18 Der til med er det en ringe Ting for HErren : hand skal ocsaa gifve Moabiterne i eders Haand. 19 Oc j skulle nedslaa alle faste Stæder / oc alle udvalde Stæder / oc j skulle afhugge alle gode Træer / oc j skulle tilstoppe alle Vandkilder / oc j skulle fordærfve alle gode Aggre med Steen. 20 Oc det skeede om Morgenen / paa den Tjd mand pleyede ad offre Madoffer / See / da kom der et Vand paa den Vey fra Edom / oc Landet blef fylt med Vand.
21 Der alle Moabiterne hørde / ad Kongerne vare dragne op ad strjde imod dem / da blefve de kaldede tilhobe / alle som vare vergactige oc der ofver / oc de stoode mod Landemercket. 22 Der de giorde sig aarle rede om Morgnen / oc Solen gick op paa Vandet / da saae Moabiterne mod sig ad Vandet var røt som Blood. 23 Oc de sagde : Det er Blood / Kongerne ere jo slagne med Sverd / oc den eene hafver slaget den anden ihiel / oc den eene hafver slaget den anden ihiel / Oc nu Moab / efter Bytte. 24 Der de komme til Jsraels Leyre / da stood Jsrael op / oc de sloge Mabiterne / oc de flydde for dem : Oc de komme ind (i Landet/) oc sloge Moab : 25 Oc de nedbrødde Stæderne  oc hver kaste sine Steene paa alle gode Aggre / oc fyldede dem / oc de tilstoppede alle Vandkilder / oc afhugge alle gode Træer / indtil der blef ickun Steenene der af i Hareseths Væg / oc de som sloge med Slynger / gafve dem der om / oc sloge den.
26 Oc Mabiternes Konge saa / ad Strjden var hannem for sterck / da tog hand siu hundrede Mænd tl sig / som uddroge Sverd / ad bryde igiennem til Kongen af Edom : Men de kunde icke. 27 Da tog hand hans søn den Førstefødde / som skulde blefvit Konge i hans sted  oc offrede hannem til Brændoffer paa Muuren : Da blef der en stoor Vrede mod Jsrael / oc de droge fra hannem / oc komme til Landet igien.

IV. Capitel.
OC der raabte en Qvinde iblant Propheternes Børns Hustruer / til Elisæum / oc sagde : Din Tienere / min Huusbonde / er død / Saa veedst du / ad hand / din Tienere / fryctede HErren : Nu kom en Mand / som hand var skyldig / oc vil tage baade mine Sønner til sine Trælle : 2 Oc Elifæus sagde til hende : Hvad skal jeg giøre dig? Sjg mig / hvad hafver du i huset? Hun sagde : Din Tienerinde hafver intet i Huuset / uden et Oliekruue. 3 Oc hand sagde : 4 Gack hen / begær dig Kar derude af alle dine Naboer / ja tomme Kar / tag icke faa i Munden : Oc gack ind / oc luck Dørren til for dig oc for dine Sønner / oc øs i alle disse Kar : Oc naar de ere fulde / da sæt dem hen. 5 Oc hun gick fra hannem / oc luckte Dørren til efter sig / oc efter sine Sønner : De baare til hende /oc hun øste i. 6 Oc det skeede / der hun hafde fylt Karrene / da sagde hun til sin Søn : Reck mig endnu eet Kar hjd : Oc hand sagde til hende : Her er icke eet mere / Oc da stood Olien stille. 7 Da gick hun bort / oc gaf Guds Mand det til kiende / oc hand sagde : Gack bort / selg Olien / oc betal din Gield / Saa mot du / oc dine Sønner / lefve af det som ofverløber.
8 Det hende sig ocsaa paa en besynderlig tjd / ad Ellisæus gick ofver til Sunem / oc der var en mæctig Qvinde / hvilcken opholt hennem / ad hand ood Brød. Oc det skeede / ad saa tjt hand reyste der igiennem / da gick hand der ind / oc ood Brød. 9 Oc hun sagde til sin Mand : See nu / jeg mercker / ad denne Guds Mand hand er hellig som gøaar altid her igiennem. 10 Lad os nu indlucke hannem et lidet Kammer ofven paa / oc sætte hannem der udi / en Seng / oc Bord / oc Stool / oc Liusestage / paa det / ad naar hand komme til os / ad hand kand drage djd ind. 11 Oc det hende sig paa en tjd / kom hand djd / oc drog der op i Kammeret / oc sof der udi. 12 Oc hand sagde til Gihezi / sin Dreng / Kald den Sunamitiske : Oc der hand kaldede hende / da traade hun frem for hannem. 13 (Thi hand hafde sagt til hannem : Sjg nu til hende / see / du hafver handlit saa omhyggelig for os / med denne Omhyggelighed / Hvad skal mand giøre dig? Hafver du ærid til Kongen / eller til Strjdshøfvezmanden? Oc hun hafde sagt : Jeg boor iblant mit Folck. 14 Da hafde hand sagt : Oc hvad kand mand da giøre hende? Oc Gihezi hafde sagt : Ah / hun hafver ingen Søn / ochendis Mand er gammel. 15 Derfor hafde hand sagt / Kald hende : oc der hand kaldede hende / da stood hun i Dørren.) 16 Oc hand sagde : Paa denne tjd om et Aar / skalt du hafve en Søn i faun. Hun sagde : Ney / min Herre / du Guds Mand liug icke for din Tienerinde. 17 Oc Qvinden blef fructsommelig / oc fødde en Søn / paa den samme Tjd / om et Aar / som Elisæus hafde sagt til hende.
18 Oc Barnet blef stoort / oc det hende sig nogen tjd der efter / ad det gick ud til sin Fader til Høstmændene : 19 Oc sagde til sin Fader : Mit Hofvet / mit Hofvet : Oc hand sagde til en Dreng : Bør hanem til sin Moder. 20 Oc hand tog hannem / oc baar hannem til sin Moder / oc hun sætte hannem paa sit Skød / indtil om Middagen / da døde hand. 21 Saa gick hun op / oc lagde hannem paa den Guds Mands Seng / oc luckte til ofver hannem / oc gick ud: 22 Oc hun kaldede ad en Mand /oc sagde : Kiere / send mig én af Drengene / oc en Aseninde / oc jeg vil hastelig til den Guds Mand / c komme igien. 23 Oc hand sagde : Hvi vilt du til hannem? Det er icke i Dag (Ny) Maaned eller Sabbath: Oc hun sagde : Fred være med dig. 24 Oc hun sadlede Aseninden /oc sagde til sin Dreng : Drif / oc faar fort / tøf mig icke paa Reysen / uden jeg siger dig til. 25 Saa drog hun bort / oc kom til den Guds Mand til Carmel Bierg : Oc det skeede / der den Guds Mand saa hende mod sig / da sagde hand til Gihezi sin Dreng : See / den Sunamitiske (er der.) 26 Saaløb nu dog mod hende / oc spør hende ad / om det gaar hende vel / om det gaar hendis Mand vel / om det gaar Barnet vel? Oc hun sagde : Vel. 27 Oc der hun kom til den Guds Mand paa Bierget / da holt han hannem om hans Fødder / Da gick Gihezi fræm / ad hand vilde støde hende der fra: Oc den Guds Mand sagde : Lad hende bestemme / thi hendis Siel er bedrøfvit /oc HErren hafver det skiult for mig / oc icke gifvit mig det tilkiende. 28 Oc hun sagde : Bad jeg om en Søn af min Herre? Sagde jeg icke / du skulde icke skuffe mig. 29 Oc hand sagde til Gihezi : Bind op om dine Lender / oc tag min Straf i din Haand / oc gack hen (Møder du nogen / da hilse hannem icke / oc hielser dig nogen / da svar hannem icke/) oc leg min Saf paa Drengens Ansict. 30 Oc Drengens Moder sagde : Saa sandelig som HErren lefver / oc din Siel lefver / jeg forlader dig icke : Da giorde hand sig rede / oc gick efter hende. 31 Oc Gihezi gick bort for dem / oc lagde Stafven paa Drengens Ansict : Men der var ingen Røst oc ey følelse : Saa gick hand tilbage igien / oc møtte hannem / oc gaf hannem tilkiende / oc sagde : Drengen vognede icke op. 32 Oc der Elisæus kom ind i Huuset / See / da laa Drengen død paa hans Seng. 33 Oc hand gick ind / oc luckte Døren til ofver dem baade / oc bad til HErren. 34 Oc stjgede op oc lagde sig ofver Barnet / oc lagde sin Mund paa Barnets Mund / oc sine Øyne paa hans Øyne / oc sine Hænder paa hans Hænder / oc bridde sig ofver hannem / saa ad Barnets Legome blef varmt. 35 Oc hand stood op igien / oc gick i Huuset én gang hjd oc én gang djd / oc hand stjgede op oc bridde sig ofver hannem : Da gispede Drengen siu gange / oc Drengen oplod sine Øyne. 36 Oc hand kaldede ad Gihezi / oc sagde : Kald ad den Sunamitiske : Oc der hand kaldede hende / da komm hun til hannem : Oc hand sagde . Tag din Søn. 37 Da kom hun / oc falt ned for hans Fødder / oc tilbagd paa Jorden / oc hun tog sin Søn / oc gick ud.
38 Oc Elisæus kom tilb age igien til Gilgal / oc der var Hunger i landet / oc Propheternes Børn sadde for hannem / Oc hand sagde til sin Dreng: Sæt en stoor Gryde til / oc siud en Moos til Propheternes Børn. 39 Da gick een ud paa Marcken / ad sancke urter  oc fant vilde rancker / oc læste der af sinKiortel Fuld med vilde Colloqvintider / oc der hand kom / da skaar hand dem i Gryden til Moosen / thi de kiende dem icke. 40 Oc de gafve det op for Mændene / ad æde / oc det skeede / der de oode af Moosen / daa raabte de / oc sagde : Døden i Gryden du Guds Mand. Thi de kunde icke æde der af. 41 Da sagde hand : Tager Meel hjd / oc hand kaste det i Gryden / oc sagde : Gifver det op for Folcket / ad de mue æde / da var der intet ont i Gryden.
42 Oc der kom en mand af BaalSalisa / oc baar den Guds Mand tive Bygbrød / af den første Grøde / oc nyt Korn i sine Klæder. Oc hand sagde : Gif Folcket ad de kunde æde. 43 Oc hans Tienere sagde : Hvad skal jeg gifve det ind for hundrede Mænd? Oc hand sagde : Gif Folcket / ad de æde / Thi saa sagde HErren : Mand skal kunde æde / oc der skal ofverblifve. Oc hand lagde det for dem / oc de oode / 44 Oc de lefnede efter HErrens Ord.

V. Capitel.
OC Naaman / Kongens Strjdshøfvezmand af Syrien / var en drabelig Mand for sin Herre / oc Meget actit / thi HErren gaf Syrien Salighed ved hannem / oc hand var en veldig Mand / (Men) spedalsk. 2 Oc Strjdsfolckene af Syrien var udfaldne / oc hafde ført en liden Pige af Jsrael land / hvilcken tiente Naamans Hustru. 3 Oc hun sagde til sin Frue : Ah / var min HErre hos den Prophpete / som er i Samaria / hand skulde skille hannem af med sin Spedalskhed. 4 Da gick hand ind / oc gaf hans HErre det tilkiende /oc sagde : Saa oc saa hafver den Pige talet / som er af Jsraels Land. 4 Da sagde Kongen af Syrien : Gack hen / kom / oc jeg vil sende et Bref til Jsraels Konge : oc hand drog bort / oc tog tj Centener Sølf med sig / oc sex tusinde Gylden / oc tj hellig Dags Klædninger. 6 Oc hand førde Brefvit til Jsraels Konge / liudendis saa : Oc nu / naar dette Bref kommer til dig / see / (da skalt du vide/) Jeg hafver sendt Naaman min Tienere til dig / ad du vilde skille hannem af med sin Spedalskhed. 7 Oc det skeede / der Jsraels Konge læste Brevit / da sønderref hand sin Klæder / oc sagde : Er jeg da Gud / ad jeg kan ihielslaa / oc gifve Ljf igien / efterdi hand sender til mig / ad jeg skal skille den Mand af med sin Spedalskhed? Kiere mercker dog / oc seer / hvorledis hand søger Aarsag imod mig?
8 Men det skeede / der Elisæus den Guds Mand hørde / ad Jsraels Konge hafde sønderrefvit sine Klæder / da sende hand til Kongen / sigendis : Hvi hafver du sønderrefvit dine Klæder? Kiere lad hannem oomme til mig / saa skal hand vide / ad der er en prophet i Jsrael. 9 Saa kom Naaman med sine Heste oc sine Vogne / oc holt for Elisæu Huusis Dør. 10 Da sendt Elisæus et Bud til hannem / oc lod hannem sige : Gack hen oc too dig siu gange i Jordanen / saa skal dit Kiød komme dig igien / oc blifve reent. 11 Da blev Naaman vred  oc foor bort / oc sagde : Jeg tænckte ved mig / hand skulde vist komme ud / oc traadde fræm oc paakalde i HErrens sin Guds nafn / oc røre ved sin Haand paa steden / oc saa borttoge spedalheden. 12 Ere icke de Floder Amana oc Pharphar i Damasco bedre / end alle de Vand i Jsrael? Kund ejeg icke tto mig i dem  oc reense mig? Oc hand vende sig / oc drog bred bort. 13 Da ginge hans Svenne til hannem / oc talde med hannem / oc sagde : Min Fader / hafde Propheten budit dig en stoor Ting / skulde du det icke giort / Hvor meget meere / ad hand sagde dig / Too dig / saa skalt du blifve reen. 14 Da gick hand ned /oc dyppede sig i Jordanen siu gange / som den Guds Mand sagde / oc hans Kiød kom igien / lige som en liden Drengs Kiød / oc hand blef reen.
15 Oc hand vende sig til den Guds Mand igien / hand oc hans gandske Hær / oc der hand kom djd / da traadde hand for hannem / oc sagde : See / nu veed jeg / ad der er icke Gud i noget Land / uden i Jsrael : Oc kiere / Tag nu denne Velsignelse af din Tienere. 16 Men ahnd sagde : Saa sandelig som HErren lefver / for hvilcken jeg staar / Jeg tager den icke : oc hand vilde nødt hannem til ad tage den / Men hand nectede det. 17 Da sagde Naaman : Maa icke din Tienere gifvits en Byrde Jord / saa meget som et paar Muler kunde bære? Thi din Tienere vil icke meere offre / oc giøre Brændoffer / til fremmede Guder / Men til HErren. 18 Ad HErren vil være din Tienere naadig her udi : Naar min HErre gaar ind i Rimmons Huus / ad tilbede der / oc hand helbreder sig op til min Haand / oc jeg tilbeder i Rimmons Huus : naar jeg (saa) tilbeder i Rimmons Huus / da vare HErren din Tienere naadig / for denne Sags skyld. 19 Oc hand sagde til hannem : Drag bort med Fred.
Oc der hand var faren fra hannem / hen ved en Fierding veys paa Marcken / 20 Da tænckte Gihezi / Elisæi den Guds Mands Svend / See / min HErre sparede denne Syrier naaman / ad hand tog icke af hannem / det hand førde : Saa sandelig som HErren lefver / jeg vil løbe efter hannem / oc tage noget af hannem. 21 Saa løb Gihezi hasteligen efter Naaman : Oc der Naaman saa / ad hand løb efter hannem / Da stjgede hand af sin Vogn / ad møde hannem / oc sagde: Staar det vel til? 22 Oc hand sagde : Vel / Min Herre sende mig til dig / oc lader dig sige : See / der er komme nu to Drenge til mig / fra Phraims bierg / af Propheternes Børn / Kiere gif dem et Centener Sølf / oc to Hellig dags Klædninger. 23 Oc Naaman sagde : Kiere tag to Centener / oc hand nødde hannem til / oc hand bant to Centener Sølf i to Sæcke / oc to Hellig dags Klæderninger / oc fick to af sine Svenne / de baare dem for hannem. 24 Der hand nu kom til Ophel / da tog hand det af deres haand / oc lagde det ofver en side i Huuset / oc lod Mændene gaa. 25 Oc der de vare borte / da kom hand ind oc traadde fræm for sin HErre : Men Elisæus sagde til hannem : Hvæden kommer du Gihezi? Oc hand sagde : Din Tienere hafver hvercken gaait hjd eller djd. 26 Men hand sagde til hannem : Vandrede icke mit Hierte med / der manden vende sig tilbage fra sin Vogn mod dig? Var det da tjd ad tage Sølf oc ad tage Klæder / oc Oliegaarde / oc Vjnbierge / oc Faar / oc Øxne / oc Svenne /oc Tinistepiger? 27 Derfor skal Naamans Spedalskhed henge ved dig / oc din Sæd / ævindeligen : Da gick hand ud fra hannem / spedalsk som Snee.

VI. Capitel.
OC Propheternes Børn sagde til Elisæum : Kiere / see denne sted / i hvilcken vi boe hos dig / er os fortrang. 2 Kiere lad os gaae til Jordanen / oc hver hente der fra et Tømmertræ / ad vi maae bygge os en sted / ad boe der : oc hand sagde : Gaar hen. 3 Oc én sagde : Kiere / Gack oc med dine Tiener e/ oc hand sagde : Jeg vil gaa med. 4 Oc hand gick med dem : Der de nu komme til Jordanen / da hugge de Træ af. 5 Oc det skeede / der een nedhug et Tømmertræ / falt Jernet i Vandet / Oc hand raabte / oc sagde : Aha / min HErre / der til med er det laant. 6 Oc den Guds Mand sagde : Hvor falt det ned? Oc der hand hafde vjst hannem steden / hug hand en Kiep af / oc kaste djd / oc hand kom Jernet til ad svømme. 7 Oc hand sagde : Tag dig det op : Da udracte hand sin Haand /oc tog det. 8 Oc Kongen af Syrien førde enn Krjg imod Jsrael /oc raadde med sine Tienere / oc sagde : Vi ville leyre os der oc der. 9 Men den Guds Mand sende tilJsraels Konge / oc lod hannem sige : Forvar dig /ad du drager icke paa den sted / thi de af Syrien hafve lagt dem der ned. 10 Saa sendte Jsraels Konge hen til den sted / hvor om den Guds Mand hafde sagt oc paamindet hannem / oc hand bevarede sig derfor icke én gang eller anden gang (alleeniste.)
11 Da blef Kongens Hierte af Syrien forstyrret der ofver / oc hand kaldede ad sine Svenne / oc sagde til dem : Ville j icke da gifve mig tilkiende / hvilcken af dem iblant os (førde det) til Jsraels Konge? 12 Da sagde én af hans Svenne: Jcke saa min HErre Konge / men Elisæus den Prophete / som er i Jsrael / gifver Jsraels Konge tilkiende / alt det som du taler i dit inderste Sengekammer. 13 Oc hand sagde : Saa gaar hen /oc seer / hvor hand er / ad jeg kand sende hen / oc lade hente hannem : Oc det blef hannem tilkiendegifvet /ad der sagdes : See / hand er i Dothan. 14 Da sendte hand hen / Heste oc Vogne / oc en stoor Mact / oc der de komme hen om Natten omkringsætte de Staden.
15 Oc den Guds Mands Tienere stood aarle op / ad giøre sig rede / oc gick ud / Oc see / da laa der en Hær omkring Staden /oc heste oc Vogne : Da sagde hans Dreng til hannem : Aha / min Herre / hvad skulle vi giøre? 16 Oc hand sagde : Fryct intet / thi de ere fleere som ere hos os / end de som ere hos dem. 17 Oc Elisæus bad /oc sgde : HErre / kere oplad hans øyne / ad hand maa see : Da oplod Herren Drengens Øyne / ad hand saa / Oc see / da var Bierget fuld af gloendis Heste oc Vogne tring om Elisæum.
18 Der de nu komme hen ned til hannem / bad Elisæus til HErren / oc sagde : Kiere / slaa dette Folck med Blindhed : Oc hand slog dem med blindhed / efter Elisæu Ord. 19 Da sagde Elisæus til dem : Denne er icke Veyen oc ey Staden / følger mig efter / Jeg vil lede eder til den Mand som j lede efter : Oc hand lidde dem til Samariam. 20 Oc det skeede / der de komme i Samariam / da sagde Elisæus : HErre / lad Øynene op paa disse / ad de mue see / oc HErren oplod deres Øyne / ad de sse : Oc see ( da vare de) midt i Samaria. 21 Oc Jsrael Konge sagde til Elisæum / der hand saa dem : Min Fader / skal jeg jo slaa (dem?) 22 Oc hand sagde : Du skalt icke / vilde du slaa dem som du hafver fanget med dit Sverd oc med din Bue? Sæt Brød oc Vand for dem / ad de æde oc dricke / oc lad dem drage til deres Herre. 23 Da beridde hand dem et stoort Maaltid : Oc der de hafde ædet oc drucket / lod hand dem gaae / ad de drog til deres HErre. Oc siden den tjd komme de Strjdsfolck af Syrien icke meere i Jsraels Land.
24 Oc det skeede der efter / ad Benhadad / Kongen af Syrien / forsamlede all sin Hær / oc drog hen op / oc belagde Samariam. 25 Oc der var en stoor Hunger i Samaria / Thi see / de belagde den saa længe / ad et Asenshofvet galt firesindstive Sølfpending : / oc en fierde part af en Kab Duebøg galt femt Sølfpendinge. 26 Oc det skeede / der Jsraels Konge gick for ofver paa Muuren / da raabte en Qvinde til hannem / oc sagde : Frels mig min Herre Konge. 27 Oc hand sagde : HErren frelser dig icke / hvor med skal jeg frelse dig? Af Laden eller af Vjnpersen? 28 Dog sagde Kongen til hende : Hvad skader dig? Oc hun sagde : Denne Qvinde sagde til mig : Tag din Søn hjd / oc vi ville æde hannem i Dag / oc i Morgen ville vi æde min Søn . 29 Saa hafve vi kaaget min Søn / oc ædet hannem : Men der jeg sagde til hende paa denne dag : Tag din Søn hjd / oc lad os æde hannem / forstack hun sin søn. 30 Oc det skeede / der Kongen hørde den Qvindis ord / da sønderref hand sine Klæder / oc i det hand gick for ofver paa Muuren / Da saa Folcket / oc see / der var en Sæck inden til paa hans Legome. 31 Oc hand sagde : Gud giøre mig saa oc end saa / om Elisæi Saphats søns Hofvet / skal staa i Dag paa hannem.
32 (Oc Elisæus sag i sit Huus / oc de Ældste sadde hos hannem /) oc hand sendte en Mand hen for sig : (Men) før end Budet kom til hannem / da sagde hand til de Ældste : Hafve j seet / hvorlunde denne Morderes søn hafver sendt hjd / ad tage mit Hofvet af? Seer til / naar Budet kommer / ad j slaae Dørren til / oc trycker hannem i Dørren / See / er icke hans Herris Fødders lilud efter hannem? 33 Der hand end saa talde med dem / See / da kom Budet hen ned til hannem / oc sagde : See / saadant Ont kommer af HErren / Hvad skal jeg meere vente af HErren?

VII. Capitel.
DA sagde Elisæus : Hører HErrens Ord / Saa sagd HErren : J Morgen ved denne tjd / skal en Skeppe Hvedemeel gielde en Seckel / oc to Skiepper Byg en Seckel / i Sammariæ Porte.
2 Men en Høfvezmand / til hves Haand Kongen heldede sig / svarede den Guds Mand / oc sagde : See / dersom HErren end giorde Vindver paa Himmelen / mon dette da kunde skee? Oc hand sagde : See der / du skalt det see med dine Øyne / oc icke æde der af.
3 Oc der vare fire spedalske Mænd hos Dørren for Porten / oc den eene sagde til den anden : Hvad ville vi her blifve / indtil vi døe? 4 Om vi end tænckte / Vi ville komme i Staden / saa er der hunger i Staden / oc vi skulle døe der / oc om vi blifve her / da mue vi oc døe: Saa kommer nu / oc lader os falde til de Syriers Hær / Lade de os lefve / saa lefve vi / Oc slaae de os ihiel / saa døe vi. 5 Oc de giorde dem rede i Tysmørcke / ad de kunde komme til de Syriers Hær: Der de komme til det yderste af de Syrers Leyre /see / da var der icke én mand. 6 Thi HErren hafve ladet de Syriers Leyr høre en Liud af Vogne / oc en liud af Heste / ja en liud af en veldig Krjgshær : Ad de sagde / den eene til den anden : See / Jsraels Konge hafver besoldet imod os de Hethiters Konger / oc Ægypternes Konger / ad de skulle komme ofver os. 7 Derfor giorde de dem rede / oc flydde i Tusmørcke / oc lode deres Pauluner / oc deres Heste / oc deres Asne / blifve i Leyren / som det stood / oc flydde (ad redde) deres ljf.
8 Der nu de Spedalske komme tiil det yderste i Leyren / da komme de til et Pauluun / oc oode oc drucke / oc toge der ud / Sølf oc Guld / oc Klæder / oc ginge bort oc skiulte (det:) Oc de komme igien /oc ginge til det andet Pauluun / oc toge der ud / oc ginge bort oc skiulte (det.) 9 Da sagde de / den ene til den anden : Vi giøre icke ræt / Denne Dag er et got Budskabs Dag / oc skulde vi tie? Dersom vi bie / indtil det blifver lius Morgen / da rammer vor Misgierning os: Saa gaar nu / oc lader os komme / oc gifve det tilkiende i Kongens Huus. 10 Oc der de komme / raabte de til Stadens Portener / od gafve dem det tilkiende / oc sagde : Vi komme til de Syrers Sleyre / oc see / der er icke én Mand / eller eet Menniskis Røst / Men Heste bundne / oc Asne bundne / oc Paulunerne / som de (vare.)
11 Da raabte een af Porterne / oc de forkyndede det ind i Kongens Huus. 12 Oc Kongen stood op om Natten / oc sagde til sine Tienere : Jeg vil kundgiøre eder / hvad de Syrier hafde giort med os : De vide / ad vi lide Hunger / derfor ere de udgangne af Leyren / ad skiule dem i Marcken / oc tæncke : Naar de gaae af Staden / da ville vi gribe dem lefvende / oc komme i Staden. 13 Da svarede én af hans Svenne / oc sagde : Saa lad dem tage de fem af Hestene / som ere til ofvers / som ere endnu ofverblefne her inde / (See / de ere som alle Jsraels hoob / de der ere ofverblefne der i / see / de ere som alel Jsraels hoob / de som ere omkomne/) oc lader os sende hen oc see til. 14 Da toge de to Vogne med Heste / oc Kongen sende dem til deres Syrers Leyre / oc sagde : Drager hen oc beseer. 15 Oc der de droge efter dem indtil Jordanen / See / da laa Veyen fuld af Klæder oc Tøy / som de Syrer hafve kast fra dem / der de haftede : Oc Budene komme igien / oc gafve Kongen det tilkiende.
16 Saa gick Folcket ud / oc røfvede de Syriers Leyre : Oc en Skieppe Hvedemeel galt en Seckel / oc to Skiepper Byg oc en Seckel / efter HErrens Ord. 17 Men Kongen beskickede den Høfvezmand / hvis Haand hand heldede sig til / hos Porten : Oc Folcket traade hannem ned i Porten / ad hand døde / lige som den Guds Mand hafde sagt / der Kongen kom ned til hannem. 18 Thi det skeede / som den Guds Mand hafde sagt til Kongen / den tjd hand sagde : J Morgen paa denne tjd / skulle to skiepper Byg gielde en Seckel / oc en Skieppe Hvedemeel en Seckel / i Porten i Samaria. 19 Oc Høfvezmanden hafde svaret den Guds Mand / oc sagt : See / dersom HErren giorde Vindver paa Himmelen / mon da saadant kunne skee? Oc hand hafde sagt : See / du sklt det see med dine Øyne / oc icke æde der af. 20 Oc det gick hannem lige saa : Thi Folcket traadde hannem ned i Porten / ad hand døde.

VIII. Capitel.
OC Elisæus talde til den Qvinde / hvis Søn hand hafde giort lefvendes / oc sagde: Giør dig rede / oc gack bort / du oc dit huus / oc være fremmed / hvor du kand være fremmed : thi HErren skal kalde ad Hunger / oc den skal ocsaa komme i Landet i siu Aar. 2 Oc Qvinden giorde sig rede / oc giorde som den Guds Mand sagde / oc drog bort / hun oc hendis Huus  oc var fremmed i Philisternes Land i siu Aar. 3 Oc det skeede / der de siu Aar vare forløbne / kom Qvinden igien af Philisternes Land / oc hun gick ud / ad raabe til Kongen om hendis Huus / oc om hendis Agger.
4 Kongen talde med Gihezi den Guds Mands Tienere  oc sagde : Kiere / fortæl mig alle de stoore Gierninger / som Elisæus hafver giort. 5 Oc det skeede / der hand opregnede for Kongen / ad hand hafde giort en død lefvendes / See / da kom den Qvinde / hvis Søn hand hafde giort lefvendes / oc raabte til Kongen om hendis Huus / oc om hendis Aggger: Da sagde Gihezi : Min HErre Konge / denne er Qvinden / oc denne er hendi Søn / som Elisæus giorde lefvendes. 6 Saa spurde Kongen Qvinden ad / oc hun fortalde Kongen hannem det : Da fick Kongen hende en Kammersvend / oc sagde : Skick hende igien / alt det som hende hør til / der til med all Aggerens Jndkomme / siden den tjd hun forlod Landet / oc indtil nu.
7 Der efter kom Elisæus til Damascum / da Benhadad Kongen i Syrien laa siug : Oc mand gaf hannem det tilkiende / oc sagde  Den Guds Mand er kommen hjd. 8 Da sagde Kongen til Hasael : Tag Gafver med dig / oc gack imod den Guds Mand / oc spør HErren ad ved hannem / oc sjg : Skal jeg blifve sund af denne Siuge? 9 Oc hasael gick imod hannem / oc tog Gafver med sig / oc allehonde got / i Damasco / fyretive Cameels Byrde : oc der hand kom / traadde hand fræm for hannem / oc sagde : Din søn Benhadad / Kongen i Syrien / sendte mig til dig / oc lader dig sige : Mon jeg skal lefve af denne Siuge? 10 Oc Elisæus sagde til hannem : Gack hen oc sjg hannem : Du skalt sandelig icke lefve / Thi HErren hafver aabenbaret mig / ad hand skal visselig døø. 11 Oc hand giorde sit Ansict stjf / oc holt sig indtil hand kunde icke længre : oc den Guds Mand græd. 12 Da sagde Hasael : Hvi græder min Herre? Oc hand sagde : Thi jeg veed det onde som du skalt giøre Jsraels børn : Du skalt opbrænde deres faste Stæder med Jld / oc slaa deres unge Mandkiøn ihiel med Sverd / oc slide deres smaa Børn / oc sønderhugge deres Fructsommelige Qvinder. 13 Oc Hasael sagde : Hvad / er din Tienere en Hund / ad hand skulle giøre saadan stor Ting? Oc Elisæus sagde : HErren hafver aabenbaret mig /ad du skalt blifve Konge i Syrien. 14 Saa gick hand bort fra Elisæo / oc kom til sin HErre / oc hand sagde til hannem : Hvad sagde Elisæus dig? Oc hand sagde : Hand sagde mig / du skalt visselig lefve. 15 Oc det skeede den anden Dag / da tog hand Ryen oc dypte den i Vand / oc bridde den ofver hans Ansict / oc hand døde : Oc Hasael blef Konge i hans sted.
16 J det femte Joram Achabs søns Jsraels Kongis Aar / oc Josaphats Juda Kongis / blef Joram Josaphats søn / Kong i Juda. 17 Hand var to oc tredive Aar gammel / der hand blef Konge / oc hand regærede otte Aar i Jerusalem. 18 Oc vandrede i Jsraels Kongers Vey / lige som Achabs Huus giorde : Thi Achabs daatter var hans Hustru : Oc hand giorde ilde for HErrens Øyne. 19 Men HErren vilde icke fordærfve Juda / for Davids hans Tieneris skyld / som hand hafde sagt til hanmem / ad gifve hannem et Lius for hans Børn / alle Dage.
20 J hans tjd fulde Edomiterne af fra Juda / oc giorde en Konge ofver sig. 21 Derfor drog Joram igiennem Zair / oc alle Vognene med hannem : Oc det skeede / ad hand giorde sig rede om Natten / oc slog Edomiterne / som var omkring hannem / dertil med de Øfverste ofver Vognene / ad Folcket flydde til deres Bolige. 22 Dog ligevel fulde Edomiterne af / fra Juda / indtil denne Dag : Da falt Libna af / samme tjd. 23 Hvad meere er ad sige om Joram / oc alt det hand giorde / erdet icke skrefvet i Judas Kongers Krønicke? 24 Oc Joram sof hen med sine Fædre / oc blef begrafven med sine Fædre i Davids Stad : Oc Achasia hans Søn blef Kong i hans sted.
25 J det tolfte Jorams Achabs Jsrael Kongis søns Aar / blef Ahasia Jorams søn Konge i Juda. 26 Ahasia var to oc tive Aar gammel / der hand blef Konge / oc regærede eet Aar i Jerusalem : Oc hans Moders nafn var Athalia / Amri Jsraels Kongis Daatter. 27 Oc hand vandrede i Achabs Huusis Vey / oc giorde ont for HErrens Øyne / som Achabs Huus : thi hand var Svoger til Achabs huus. 28 Oc hand drog i Strjd med Joram Achabs søn / mod Hasael / Kongen af Syrien / I Ramoth Gilead / oc de Syrer sloge Joram. 29 Da vende Kong Joram tilbage igien / ad lade læge sig i Jesreel / af de Slag som de Syrer sloge hnam i Rama / der hand stridde mod Hasael / Kongen af Asyrien : Oc Ahasia Jorams søn / Juda Konge / kokm ned at besee Joram Achabs søn i Jesreel / thi hand laa siug.

IX. Capitel.
DU kaldede Propheten Elisæus ad én af Propheternes børn / oc sagde til hannem : Bind op om dine Lænder / oc tag dette Oliekruus med dig / oc gack hen til Ramoth i Gilead. 2 Oc naar du kommer djd / da sse der Jehu Josaphats søn Nimsi Søns / oc gack hen ind / oc lad hannem staa op iblant sine Brødre / oc led hannem ind i det inderste Kammer. 3 Oc tag det Oliekruus oc udøs paa hans Hofvet / oc sjg : Saa sagde HErren : Jeg hafver salvit dig til Konge ofver Jsrael  Oc du skalt oplade Dørren / oc fly / oc icke tøfve. 4 Oc Drengen / Prophetens Dreng / gick hen til Ramoth i Gilead. 5 Oc der hand kom der ind / See / da sadde Høfvezmændene der som vare ofver Hæren  /Oc hand sagde : JEg hafver noget ad sige til dig Høfvezmand: Oc Jeho sagde : Til hvilcken iblant os alle? Oc hand sagde : Til dig Høfvezmand. 6 Da stood hand op oc gick ind / oc hand lod Olien paa hans Hofvet / oc sagde til hannem : Saa sagde HErren Jsraels Gud : Jeg hafver salvit dig til Konge ofver HErrens Folck / ofver Jsrael. 7 Oc du skalt slaa Achabs din Herris Huus / ad jeg kand hefne mine Tieneres Propheters Blood / oc alle HErrens Tieneres Blood / af Jesabels haand. 8 Oc alt Achabs huus skal ødeleggis : Oc jeg vil udrydde af Achab / den som pisser paa Væggen / oc den indluckte / oc den som er forladen i Jsrael. 9 Oc jeg vil giøre Achabs Huus / lige som Jeroboams Nebats søns Huus / oc som Baesa Ahia søns huus. 10 Oc Hundene skulle opæde Jesabel / paa Jesreels deel / oc ingen skal begrafve hende : Oc hand lod Dørren op / oc flydde.
11 Oc der Jehu gick ud til sin Herris Tienere / sagde mand til hannem : Gaar det vel til? Hvorfor kom denen Rasende til dig? Oc  hand sagde til dem : J kiende dog Manden / oc hvad hand hafde ad sige . 12 De sagde : Det er falsk / Kiere gif os det tilkiende / oc hand sagde : Saa oc saa talde hand til mig / oc sagde : Saa sagde HErren / jeg hafver salvit dig til Konge ofver Jsrael. 13 Da hastede de / oc hver tog sine Klæder / oc lagde dem under hannem / paa det høyeste af Trapperne / oc blæste med Basuner / oc sagde : Jehu er blefven Konge.
14 Saa giorde Jehu Sosaphts søn / Mimsi søns / et Forbund mod Joram : Oc Joram varede paa Ramoth i Gilead / hand oc all Jsrael / Mod Hasael / Kongen af Syrien. 15 Men Kong Joram var kommen igien / ad lade sig læge i Jesreel / af det Slag / som de Syrer sloge hannem / der hand stridde med Hasael / Kongen af Syreien: Oc Jehu sagde : Er det eders Sind / da skal ingen undkomme af Staden / ad gaa bort  oc kundgiøre det i Jsrael. 16 Da foor Jeho hun / oc drog til Jesreel : Thi Joram laa der / oc Ahasia Juda Konge var nedfaren ad besee Joram.
17 Oc den Væcter som stood paa Jesreels Taarn / saa Jehu hoob komme / oc sagde : Jeg seer en hoob : Da sagde Joram : Tag en Reysnere / oc sende mod dem / oc lad ham sige : Er det Fred? 18 Oc Reysneren reed hen imod hannem / oc sagde : Saa siger Kongen : Er det Fred? Oc Jeho sagde: Hvad ligger dig mact paa Fred? Vend dig bag mig. Oc Væctgeren kundgiorde det / oc sagde : Budet kom til dem / oc kommer icke igien. 19 Da sendte hand en anden Reysener / der hand kom til hannem / sgde hand : Saa sagde Kongen : Er det Fred? Oc Jehu sagde : Hvad ligger dig mact paa Fred? Vend dig bag mig. 20 Oc Væcteren kundgiorde det / oc sagde : Hand kom til dem / oc kommer icke igien / oc de komme farendes / lige som det var Jeho Rimsi søns ferd / thi hand tører lige som hand var galen. 21 Da sagde Joram : Spender for : Oc mand spente for hans Vogn / oc de droge ud / Joram Jsraels Konge / Oc Ahasia Juda Konge / hver paa sin Vogn / ad de kunde kjomme imod Jehu / oc de ramte hannem paa Nabots Jesreeliters deel. 22 Oc det skeede / der Joram saa Jehu / sagde hand : Jehu / er det Fred? Oc hand sagde : Hvad Fred? Din Moders Jesabels Horerj oc Toldom blifver altid større. 23 Da vendte Joram sin Haand / oc flydde / oc sagde til Ahasia : Det er forrræderj Ahasia. 24 Men Jeho greb Buen i sin haand / oc flød Joram imedlem Armene / ad Pjlen foor ud af hans Hierte / oc hand falt i sin Vogn. 25 Oc hand sagde til sin Høfvezmand Bidekar : Tag oc kast hannem paa det stycke af Nabots Jesreeliters Agger : Thi kom ihu / der jeg oc du foore paa en Vogn / efter hans Fader Achab / ad HErren løfte denne Byrde ofver hannem / (sigendis:) 26 Hvad skal det gielde / ad jeg saa i Gaar Nat / Nabots Blood oc hans Børns blood / siger HErren / oc jeg skal betale dig paa denne Agger / siger HErren. Saa tag nu oc kast hannem paa Aggeren / efter HErrens Ord.
27 Der Ahasia Juda Konge det saa / da flydde hand ad Veyen til Urtegaardens Huus : Oc Jeho forfulde hannem / oc sagde : Slaar ocsaa hannem ihiel paa Vognen som mand far op til Gur / som ligger hos Jeblaam / oc hand flydde til Megiddo / oc døde der. 28 Oc hans Svenne lode føre hannem til Jerusalem / oc begrofve hannem i sin Graf / oc hans Forfædre i Davids Stad. 29 J det ellefte Jorams Achabs søns Aar / regerede Ahasia ofver Juda.
30 Oc Jeho kom til Jesreel / oc Jesabel hørde det / oc hun prydede sit Ansict /oc smyckede sit Hofvet / oc kogede ud ad Vinduet. 31 Oc der Jehu kom i Porten / sagde hun : Gick det Simri vel / som slog sin HErre ihiel? 32 Oc hand løfte sit Ansict op til Vinduet / oc sagde : Hvo er med mig ? Hvo Da saae to eller tre Kammersvenne ud til hannem. 3 Oc hand sagde : Kaster hende ned : oc de kaste hende ned / oc der blef stenckit af hendis blood paa Væggen oc paa Hestene / oc mand undertraadde hende. 34 Oc der hand var indkommen oc hafde ædit oc druckit / sagde hand : Beseer nu denne Forbandede / oc begrafver hende / Thi hun er en kongis Daatter. 35 Oc der de ginge hen ad begrafve hende / funde de intet af hende / uden Hofvetpanden oc Fødder / oc det flade af Hænderne. 36 Da komme de igien / oc gafve hannem det tilkiende / oc hand sagde : Det er det / som HErren talde ved sin Tienere Eliam den Thesbiter / oc sagde : Hundene skulle opæde Jesabels Kiød / paa Jesreels deel /ad de skulle icke kunde sige : Denne er Jesabel.

X. Capitel.
AChab hafde halfierdesinds tive Sønner i Samaria / oc Jehu skref Breve / oc sendte dem til Smariam / til de Øfverste i Jesreel / (som vare) de Ældste /oc til Achabs Formyndere / Saa liudendis: 2 Nu / naar disse Brefve komme til eder / efterdi eders Herris Sønner ere hos eder : oc Vogne ere hos eder / oc Heste / sampt en fast Stad oc Rustning : 3 Saa ser / Hvilcken der er best oc skickeligst iblant eders Herris Sønner / oc sætter (hannem) paa hans Faders Stool / oc strider for eders Herris Huus. 4 Men de fyrictede dem gandske meeget / oc sagde : See / to Konger blefve icke staaende for hannem / oc hvorledis ville vi staae? 5 Oc de som vare ofver Huuset oc ofver Staden / oc de Ældste oc Formyndere / sendte hen til Jehu / oc lode hannem sige : Vi ere dine Tienere / oc vi ville giøre alt det som du siger os: Vi ville ingen giøre til Konge / giør hvad dig behager.
6 Da skref hand et andet Bref til dem / saa liudendis : Der som j ere mine / oc lyde min Røst / saa tager Hofvederne af Mændene / eders Herris sønner / oc kommer til mig i Morgen om denne tjd / til Jsraeel / (Oc Kongens sønner vare halffierdesinds tive Mænd hos de Ypperste i Staden som fødde dem op.) 7 Oc det skeede / der brefvet kom til dem / da toge de Kongens Sønner / oc slactede halffierdesinds tive Mænd / oc lagde deres Hofveder i Kurfve / oc sendte dem til hannem til Jesreel. 8 Oc der Budet kom / oc gaf hannem det tilskiende / oc sagde : De hafve ført Kongens Børns Hoveder hjd / sagde hand : Legger dem i to hobe / for Dørren paa Porten / indtil i Morgen. 9 Oc det skeede om Morgenen / der hand gick ud / oc stood (der/) da sagde hand til alt Folcket : J ere retfærdige : See / jeg hafver giort et Forbund imod min HErre / oc myrt hannem / oc hvo hafver slaget alle disse? 10 Saa vidner nu / ad der er icke eet af HErrens Ord faldet paa Jorden / som HErren talde ofver Achabs Huus : Thi HErren hafver giort / som hand talde ved sin Tienere Eliam. 11 Saa slog Jeho ihiel / alle som vare ofverblefne af Achabs Huus i Jesreel / oc alle hans Ypperslige / oc hans Kyndinger / oc hans Præster / indtil ad der blef hannem icke én igien.
12 Oc hand giorde sig rede / oc drog hen / oc kom til Samariam : Oc der hand var hos Hyrdernes Baands Huus paa Veyen / 13 Fant Jehu Ahasiæ Juda KONgis Brødre / oc sagde : Hvo ere j? De sagde : Vi ere Ahassiæ Brøder / oc fare ned / ad hilse Kongens Børn oc Dronningens Børn. 14 Da sagde hand : Griber dem lefvendes / oc de grebe dem lefvendes / oc slactede dem hos Brønden / op til Baandshuuset / to oc fyrretive Mænd / oc hand lod icke én blifve igien af dem.
15 Oc der hand drog der fra / fant hand Jonadab Rechabs søn / som møtte hannem oc hilsede hannem / oc hand sagde til hannem : Er dit Hierte rætsindigt / som mit Hierte er med dit Hierte? Oc Jonadab sagde : Det er / oc det er end / faa mig din Haand : oc hand fick hannem sin Haand / oc hand tog hannem op til sig i Vognen : 16 Oc hand sagde : Kom med mig / oc see paa min Njdkierhed for HErren : Oc de førde hannem paa hans Vogn. 17 Oc der hand kom til Samariam / da slog hand alle ihiel / som der vare ofverblefne af Achab i Samaria / indtil hand hafde ødelagt hannem / efter HErrens Ord / som hand sagde ved Eliam.
18 Oc Jehu samlede alt Folcket / oc lod sige til dem : Achab tiente Baal lidet / Jeho vil tiene hannem meget. 19 Saa kalder nu alle Baals Propheter / alle hans Tienere / oc alle hans Præster til mig / ad der sagnes ingen / Thi jeg hafver et stoort Offer til Baal / hvem som sagnes / skal icke lefve : Men Jeho giorde det med svig / ad hand kunde ødelegge Baals Tienere. 20 Oc Jehu sagde : Helliger Baal en stoor Høytjd / oc de kaldede dem. 21 Oc Jehu sendte til alel Jesrael / oc alle Baals Tiener komme / ad der blef ingen tilbage / som ey kom : Oc de komme i Baals Huus / oc Baals huus blef fult til alle eder. 22 Da sagde hand til dem / som vare ofver Klædehuuset : Bærer alle Baals Tieneres Klæder ud / Oc mand udbaar dem / Klæderne. 23 Oc Jeho gick ind / oc Jonadab Rechabs Søn / i Baals Huus / oc sagde til Baals Tienere _ Randsager oc seer til / ad her er icke / maa skee / af HErrens Tienere iblant eder / men alleeniste Baals Tienere. 24 Oc der de komme ind / ad giøre Offer oc Brøndoffer / da skickede Jehu firesindstive Mænd der uden for / oc sagde : Dersom nogen af de Mænd undkommer / som jeg gifver under eders Hænder / da skal den sammis Siel være for hans Siel. 25 Oc det skeede / der hand nu hafde fuldkommit Brøndofferet / da sagde Jeho til Dravanterne oc Høfvezmændene : Gaar hen ind / slaar dem / ad der kommer ingen ud : Oc de sloge dem med skarpe Sverd / oc Dravanterne oc Høfvezmændene kaste dem bort / Oc de ginge til Baals Stad / 26 Oc udbaare Støtterne af Baals Huus / oc brænde dem. 27 Oc nedbrødde Baals Støtte / oc nedbrødde Baals Huus / oc giorde et hemmeligt Mag der af / indtil denne dag. 28 Saa ødelagde Jeho Baal / of Jsrael. 29 Dog fra Jeroboams Nebats Søns Synder / som kom Jsrael til ad synde / fra dem vigede Jeho icke /(som er) fra de Guldkalfve / som var i BethEl oc som var i Dan.
30 Oc HErren sagde til Jehu : Fordi / ad du hafver værit velvillig til ad giøre det som ræt er for mine Øyne / ad du giorde mod Achabs huus / efter alt det som i mit Hierte var / Da skulle Børn i stevde Leed sidde dig paa Jsraels Stool. 31 Men dog holt Jeho icke ved / ad vandre i HErrens Jsraels Guds Lov / i sit gandske Hierte / hand vigede icke fra Jeroboams Synder / som kom Jsrael til ad synde.
32 J de dage begynte HErren ad korte Jsrael / thi Hasael slog dem i alle Jsraels Landemercke : 33 Fra Jordanen / fra Solens Opgang / det gandske Gileadds Land / de Gadditer oc de Rubeniter / oc de Manassiter / fra Aroer / som ligger hos Arnons Beck / oc Gilead oc Basan. 34 Oc hvad meere er ad sige om Jesu / oc alt det hand hafver giort / oc all hans Mact / Er det icke skrefvet i Jersels Kongers Krønicke? 35 Oc Jeho sof hen med sine Forfædre / oc de begrofve hannem i Samaria : Oc  Joahas / hans søn / blef Konge i hans sted. 36 Oc Tjden som Jeho regærede ofver Jsrael i Samaria / ere ott oc tive Aar.

XI. Capitel.
DEr Athalia Ahasia Moder saa / ad hendis Søn var død / giorde hun sig rede / oc ødelagde all Kongelig Sæd. 2 Men Joseba Kong Jorams Daatter / Ahasia Syster / tog Joas Ahasia Søn /oc stal hannem for Kongens Børn / som blefve ihielslagne / hanne oc hans Amme / i Søfvekammeret / oc de skiulte hannem for Athalia / ad hand blef icke ihielslagen. 3 Oc hand var skiult med hend ei HErrens Huus / i sex Aar / men Athalia var Dronning i Landet.
4 Men i det sivende Aar sendte Jojada hen / oc tog de Øfverste ofver hundrede / Høfvezmænd oc Dravantere  oc lod dem komme til sig i HErrens Huus / oc giorde et Forbund med dem / oc tog en Eed af dem i HErrens Huus / oc vjste dem Kongens Søn. 5 Oc bød dem / oc sagde : Dette er det som j skulle giøre : Den tredje part af eder skulle være de / som gaae ind om Sabbathen / oc holde Vact i Kongens Huus / 6 Oc den tredje part skal være i den Port Sur / oc den tredje part hos den Port / som er bag Draventerne / da skulle j holde Vact paa Huuset for Vold. 7 Men to Parter af eder alle / som gaae ud om Sabbathen / de skulle holde Vact i HErrens Huus om Kongen. 8 Oc j skulle hver holde eder trint omkring Kongen / oc eders Verger skulle være i eders Haand : Oc hvo som trænger sig inden Ordenen / hand skal dø : oc j skulle være hos Kongen / naar hand gaar ud / oc naar hand gaar ind. 9 Oc de Øfverste for hundrede / giorde efter alt det som Jojada Præsten bød dem / oc de toge hver deres Mænd til dem / som ginge ind om Sabbathen / med dem / som ginge ud om Sabbathen : oc de komme til Jojada Præsten. 10 Oc Præsten fick Høfvezmændene Spiud oc Skiolde / som hafde hørt Kong David til / som vare i HErrens Huus. 11 Oc Dravanterne stoode hver / oc deres Verge var i deres Haand / saa den høyre side paa Huuset / til den venstre side paa Huuset / mod Alteret / oc mod Huuset hos Kongen / trint omkring. 12 Siden udførde hand Kongens søn / oc sætte Kronen paa hannem / oc Vidnisbyrdet / oc de giorde hannem til Kkonge / oc salvede hannem / oc sloge Hænderne tilsammen /oc sagde : Lycksalig vorde Kongen.
13 Der Athalia hørde deres Liud som løbe fra af Folcket / da kom hun til Folcket i HErrens Huus: 14 Oc saa / oc see / da stood Kongen hos Støtten / som sedvan var / oc Fyrsterne oc Trommeterne hos Kongen /oc alt Folcket i landet vare glade / oc blæste med Basuner : Da sønderref Athalia sine Klæder / oc sagde : Oprør / Oprør. 15 Saa bød Jojada præsten de Øfverste ofver hundrede / som vare sætte ofver Hæren / oc sagde til dem : Leder hende hen ud af Ordenen / oc hvo som følger efter hende / slaar hannem ihiel med Sverd : Thi Præsten hafde sagt / Ad hun skulde icke døø i HErrens huus. 16 Oc de lagde Hænderne paa hende / oc hun gick den Vey som Hestene gaae til Kongens Huus : oc blef der ihielslagen.
17 Da giorde Jojada et Forbund imedlem HErren oc Kongen / oc Folcket / ad de skulde være HErrens Folck / oc imedlem Kongen oc Folcket. 18 Da gick alt Folcket af Landet i Baals Huus / oc nedbrødde der  hans Altere / oc hans Billede sønderbrødde de vel / oc de sloge oc Mathan Baals Præst ihiel for Alterne : Men Præsten beskickede Embederne i HErrens Huus. 19 Oc hand tog de Øfverste ofver hundrede / oc Høfvezmændene /oc Dravanterne / oc alt Folcket i Landet / oc de førde Kongen ned fra HErrens Huus / oc komme paa Veyen fra Dravanternes port til Kongens huus / oc hand sad paa Kongernes Stool 20 Oc alt Folcket i landet var glad / oc Staden blef stille / efter ad de hafde slaget Athalia ihiel med Sverd i Kongens huus. 21 Joas var siu Aar gammel der hand blef Konge.

XII. Capitel.
J Det sivende Jehu Aar / blef Joas Konge / oc regærede fyrretive Aar i Jerusalem : Oc hans Moders nafn var Zibea af Bersaba. 2 Oc Joas giorde det som ræt var for HErrens Øyne / alle sine Dage / i hvilcke Jojada Præsten lærde hannem. 3 Dog blefve Høyene icke borttagne / Folcket offrede oc giorde Røgelse endnu paa Høyene.
4 Oc Joas sagde til præsterne : Alle de Pendinge / som blifve helligede / som bæres til HErrens Huus / (som er) Pendinge af hver som fræmgaar (i tallet/) Pendinge som hver mand gifver til Skat for sin Siel / alle Pendinge som hver mand offrer af et frjt Hierte / ad de skulle bæres til HErrens Huus / 5 Dem skulle Præsterne annamme til sig / hver af sine Kyndinge : Oc der af skulle de ferdige / hvad brudet er i Huset / paa alt det som findis der ad være brudet.
6 Men det skeede i det tredje oc tivende Joas Kongis Aar / ad Præsterne hafde icke ferdiget det / som brødet var i Huuset : 7 Da kaldede Kong Joas Jojada Præsten / oc (de andre) Præster / oc sagde til dem : Hvi ferdige j icke det som brødet er i Huuset? Nu vel / saa tage j skulle legge dem hen til det / som brødet er i Huuset. 8 Oc de Præster samtyckte / ad icke tage Pendinge af Folcket /oc icke ferdige det som brødet var paa Huuset. 9 Da tog Jojada præsten en Kjste / oc giorde en hull paa Logoet derpaa / oc sætte den paa den høyre side hos Alteret / som mand gick ind i HErrens Huus / Oc Præsterne som toge vare ved Tørtærskelen / lagde der i alle de Pendinge / som blefve baarne til HErrens Huus. 10 Oc det skeede / naar de saae ad der vare mange Pendinge i Kjsten / da kom Kongens Canzler oc den øfverste Præst hen op / oc bunde samme / oc talde Pendinge / som blefve fundne i HErrens Huus. 11 Oc de gafve de rede Pendinge i Bybmesterens haand / som forstoode HErrens Huus / oc de gafve dem ud til Tømmermændene / oc til Bygningsmændene som arbeydede paa HErrens huus ; 12 Oc til Muuremestrene oc Steenhuggere / oc til ad kiøbe Tømmer / oc huggen Steen / ad ferdige det som brudet var paa HErrens Huus / oc til alt det som udgafves til ad ferdige det. 13 Dog lod mand icke giøre Sølfskaaler / Psaltere / Bæcken / Basuner / Eller nogle Kar af Gud elelr Kar af Sølf / i HErrens Huus / af de Pendinge som baares til HErrens Huus. 14 Men de gafve dem dennem / som beskickede Gierningen / oc de ferdigede HErrens huus der med. 15 Oc de komme icke Mændene til at giøre Renskab / i hvis Haand de gafve Pendinge / ad de skulde gifve Arbeyderne dem / men de handlede paa Tro oc Lofve. 16 (Men) Pendinge af Skyldofferet oc Pendingene af Syndofferet / blefve icke baarne til HErrens huus / de hørde Præsterne til.
17 Paa den tjd drog Hasael / Kongen af Syrien / hen op / oc stridde imod Gath / oc indtog den : Oc der Hasael skickede sit Ansict til / ad drage hen op til Jerusalem / 18 Da tog Joas Juda Konge / alle de hellige Ting / som Josaphat oc Joram oc Ahasia / hans Fædre / Juda Konger / hafde helligit / oc hvad hand hafde helligit / Der til alt det Guld / som mand fandt i HErrens huusis Liggendefæ / oc i Kongens Huus / oc sendte det til Hasael / Kongen af Syrien : Oc hand drog af fra Jerusalem. 19 Oc hvad meere er ad sige om Joas / oc alt det som hand giorde / Er det icke skrefvet i Jsraels Kongers Krønicke?`20 Oc hans Svenne sætte dem op / oc giorde jo et Forbund / oc sloge Joas ihiel i Millio huus / der som mand gaar ned til Silla. 21 Oc Josakar Simeaths søn / oc Josabad Somers søn / hans Svenne sloge hannem / oc hand døde : Oc de begrofve hannem med hans Forfædre i Davids Stad : Oc Amasia / hans Søn / blef Konge i hans sted.

XIII. Capitel.
J Det tredje oc tivende Joas Ahasia søns Juda Kongis Aar / blef Joahas Jehu søn Konge ofver Jsrael i Samaria / i sytten Aar. 2 Oc hand giorde Ont for HErrens Øyne / oc vandrede efter Jeroboams Nebats Søns Synder / som kom Jsrael til ad synde / hand vigede icke der fra. 3 Derfor blef HErrens Vrede grum paa Jsrael / oc hand gaf dem i Hasaels Kongens af Syriens haand / oc i Benhadad Hassaiels søns haand / alle Dage. 4 Men Joahas bad til HErrens Ansict / oc HErren hørde hannem / thi hand saa til Jsraels Trængsel / Thi Kongen af Syrien trængde dem 5 Oc HErren gaf Jsrael en Frelsere  oc de udkomme af de Syrers Haand / oc Jsraels Børn boede i deres Boliger / som tilforn. 6 Dog vigede de icke fra Jeroboams huusis Synd / som kom Jsrael til ad synde / mand vandrede der udi / oc Lunden blef staaendis i Samaria. 7 Thi der blef icke fleere ofver af Joahas Folck / uden halftrediesindstive Reysnere / oc tj Vogne /oc tj tusinde Foodfolck : Thi Kongen af Syrien hafde adsprid dem / som hafde giort dem som Støf / ad tærske. 8 Oc hvad meere er ad sige om Joachas / oc alt hvad hand giorde / oc hans Manddom / Er det icke skrefvet iJsraels Kongers Krønicke? 9 Oc Joahs sof hen med sine Forfædre / oc de begrofve hennem i Smaria : Oc hans Søn joas blef Konge i hans sted.
10 J det sivende oc tredivte Joas Juda Kongis Aar / blef Joas Joahas søn Konge ofver Jsrael i Samaria / i sexten Aar. 11 Oc giorde det som HErren ilde behagde / hand vigede icke fra alle Jeroboams Nebats Søns Synder / som kom Jsrael til ad synde / hand vandrede der i. 22 Oc hvad meere er ad sige om Joas handel / oc alt hvad hand giorde / oc hans Manddom / hvorledes hand stridde med Amasia Juda Konge / Er det icke skrefvet i Jsraels Kongers Krønicke? 13 Oc Joas sof hen med sine Forfædre / oc Jeroboam sad paa hans Stool : Oc Joas blef begrafven i Samaria / hos Jsraels Konger.
14 Oc Elisæus blef saare siug / saa hand døde der af / oc Joas Jsraels Konge kom ned til hannem / oc græd ofver hannem / oc sagde : Min Fader / min Fader / Jsraels Vogn / oc hans Reysnere. 15 Da sagde Elisæus til hannem : Tag Buen oc Pile. Oc hand tog Buen oc Pjle til sig. 16 Da sagde hand til Jsraels Konge : Spend den Bue med din Haand : Oc Elisæus lagde sine Hænder paa Kongens Hænder : 17 Oc sagde : Lad op det Vindve mod Østen : Oc hand oplod det / Oc Elisæus sagde : Skiud : Oc hand stød : Oc hand sagde : En Saligheds Pjl for HErren / oc en Saligheds Pjl imo dde Syrer / oc du skalt slaa de Syrer i Aphek / indtil du ødelegger (dem.) 18 Oc hand sagde : Tag Pjlene : oc hand tog dem / Oc hand sagde til Kongen af Jsrael : Slaa paa Jorden /Oc hand log tre gange / oc stood stille. 19 Da blef den Guds Mand vred paa hannem / oc sagde : Hafde du slagit fem eller sex gange / da skulde du slagit de Syrier / indtil du hafde ødelagt (dem/) Men du skalt nu slaa de Syrer tre gange.
20 Oc Elisæus døde / oc de begrofve hannem / Oc Moabiternes Strjdsfolck fulde i Landet næste Aar . Oc det hende sig / ad de begrofve en Mand / oc see / de saa Hæren / oc de kaste Manden i Elisæi Graf : 21 Oc der Manden kom ned / oc rørde ved Elisæi Been / da blef hand lefvendes / oc stood op paa sine Fødder. 22 Saa trængde Hasael / Kongen af Syrien / Jsrael  /saa længe Joahas lefde. 23 Men HErren giorde Naade med dem / oc forbarmede sig ofver dem / oc vende sig til dem / for hans Pactis skyld / med Abraham / Jsaac oc Jacob / oc vilde icke fordærfve dem / hand bortkaste dem icke heller fra sit Ansict / indtil nu. 24 OcHasael / Kongen af Syrien / døde / oc hans søn Benhadad blef Konge i hans sted. 25 Oc Joas Joahas søn vende om / oc tog de Stæder af Benhadads Hasaels søns haand / som hand hafde tagit fra Joahas hans Faders Haand / med Strjd : Tre gange slog Joas hannem / oc tog Jsraels Stæder igien.

XIV. Capitel.
J Det andet Joas / Joahas søns / Jsraels Kongis Aar / blef Amasia Joas Juda Kongis søn / Konge. 2 Oc hand var fem oc tive Aar gammel / der hand blef Konge / oc hand regærede nj oc tive Aar i Jerusalem : Oc hans Moders nafn var Joadan af Jerusalem. 3 Oc hand giorde ræt for HErrens Øyne / dog icke som Davids hans Fader / (Men) hand giorde efter alt det som Joas hans Fader giorde : 4 Dog blefve Høyene icke borttagne / Folcket offrede oc giorde Røgelse endnu paa Høyene.
5 Oc det skeede / der Kongeriget blef bekræftet under hannem / da slog hand sine Svenne ihiel / so hafde slaget Kongen / hans Fader ihiel. Men hand slog icke Manddrabernes Børn ihiel / som skrefvet er i Mose lovbog / som HErren bød / oc sagde : Forældrene skulle icke dåe for Børnenes skyld / oc Børnene skulle icke døe for Forældrenes skyld / men hver skal døø for sin Synds skyld.
7 Hvad sloo oc tj tusinde af Edomiterne / i Saltdalen / oc vant Sela Stad med Strjd / oc kaldede dens nafn Joktheel indtil denne Dag.
9 Da sendte Amasia Bud til Joas Joahas søn / Jehu søns / Konge i Jsrael /oc lod hannem sige : Kom hjd / oc lad os skue hver anden. 9 Men Joas Jsraels Konge / sendte til Amazia Juda Konge / oc lod hannem sige : Den Tornebusk som er i Libanen / sendte til Cedertræet i Libanon / oc lod hannem sige : Gif min Søn din Daatter til Hustru  Men de vilde Diur paa Marcken / som vare i Libanons skov løbe ofver / oc traadde Tornebusken ned. 10 Du hafver jo slagit Edomiterne / oc der af ophøyer dit Hierte dig : Beholt den Prjs / oc blif hiemmel / hvi søger du efter ulycke / ad du skalt falde / du oc Juda med dig? 11 Men Amazia lydde icke : Saa drog Joas / Jsraels Konge / hen op / oc de saae hver anden nærværendes / hand oc Amazia Juda Konge / i BethSemes / som ligger i Juda. 12 Men Juda blef slagen af Jsrael / ad hver flydde bort til sin Bolig. 13 Oc Joas Jsraels Konge / greb Amazia Juda Konge / Joas søn / Ahasiæ søns / i BethSemes: Oc kom til Jerusalem / oc nedslog Jerusalems Muure / fra Ephraims Port indtil Hiørnens Port / fire hundrede Alne langt. 14 Oc hand tog alt Guld oc Sølf / oc alle Karrene / som belfve fundne i HErrens Huus / oc i Kongens Huusis Liggendefæ / der til med hans Børn til Gissel / oc drog igien til Samarien. 15 Hvad meere er ad sige om Joas Handel / som hand giorde / oc hans Manddom / oc hvorledis hand stridde imod Amazia Juda Konge / Er det icke skrefvet i Jsraels Kongers Krønicke? 16 Oc Joas sof hen med sine Forfædre / oc blef Konge i hans sted.
17 Oc Amazia Joas Søn / Juda Konge / Lefvede efter Joas Joahas Søns Jsraels Kongis Død / femten Aar. 18 Hvad meere er ad sige om Amazia Handel / er det icke skrefvet i Juda Kongers Krnicke? 19 Oc de giorde et Oprør imod hannem i Jerusalem / oc hand flydde til Lachis : Men de sendte efter hannem til Lachis / oc sloge hannem der ihiel. 20 Oc de førde hannem paa Heste / oc hand blef begrafven i Jerusalem / hos hans Forfædre / i Davids Stad. 21 Oc alt Juda Folck toge Asaria (som var sexten Aar gammel ) oc giorde hannem til Konge / i sin Faders Amazia sted. 22 Hand bygde Elath / oc lagde den igien til Juda / siden Kongen var død med sine Forfædre.
23 J det femtende Amaziæ Joas søns Judas Kongis Aar / regærede Jeroboam Joans Søn Jsraels Konge i Samaria / et oc fyrretive Aar. 24 Oc giorde ont for HErrens Øyne / hand lod icke af  fra alle Jeroboams Nebats søns Synder / som kom Jsrael til ad synde. 25 Hand indtog igien Jsraels Landemercke / fra mand kommer fra Hemath / indtil Hafvet / i den slette Marck / efter HErrens Jsraels Guds Ord / som hand talde ved sin Tienere Jona Amithai søn / den Prophete / som var af Gath Hepher. 26 Thi ren saa Jsraels ælendighed / som var saare bitter / ja ad der var icke én indeluckte / eller nogen efterladt / elelr nogen Hielpere for Jsrael. 27 Oc HErren hade icke sagt / ad hand vilde ødelegge Jsraels Nafn under Himmelen : Men hand hialp dem ved Jeroboam Joas søn. 28 Hvad meere er ad sige om Jeroboams Handel / oc alt det som hand giorde / oc hans Mandom / hvorledes han stridde / oc igien tog Damascum / oc Hemath / til Juda i Jsrael / er det icke skrefvet i Jersals Kongers Krønicke? 29 Oc Jeroboam sof hen med sine Forfædre / med Jsraels Konger : oc hans Søn Sacaria blef Konge i hans sted.

XV. Capitel.
J Det sivende oc tivende Jeroboams Jsraels Kongis Aar / blef Asaria Amazia Juda Kongis Søn Konge. 2 Hand var sexten Aar gammel / der hand blef Konge / oc hand regærede to oc halftredisinds tive Aar i Jerusalem : Oc hans Moders Nafn var Jecholia af Jerusalem. 3 Oc hand giorde ræt for HErrens Øyne / efter alt det som Amazia hans Fader giorde. 4 Fouden det / ad Høyene komme icke bort / Folcket offrede endnu oc giorde Røgelse paa Høyene. 5 Oc HErren plagede Kongen / ad hand var spedalsk / indtil sin Dødedag  oc hand boode udi et besynderligt Huus / Men Jotham / Kongens søn / var ofver Huuset / oc dømte Folcket i Landet. 6 Hvad meere er ad sige om Asaria Handel / oc alt hvad hand giorde / Er det icke skrefvet i Juda Kongers Krønicke? 7 Oc Asaria sof hen med sine Forfædre /oc de begrofve hannnem hos sinde Forfædre i Davids Stad : Oc Jothann / hans Søn / blef Konge i hans sted.
8 J det ottende oc tredivte Asaria Juda Kongis Aar / blef Sacharia Jeroboams Søn / Konge ofver Jsrael / i Samaria / sex Maaneder. 9 Oc hand giorde ont for HErrens Øyne / lige som hans Forfædre giorde / hand lod icke af Jeroboams Nebats søns Synder / som kom Jsrael til ad synde. 10 Oc sallum Jabes søn / giorde et Oprør mod hannem / oc slog hannem for Folcket / oc dræbte hannem /oc blef Konge i hans sted. 11 Oc hvad meere er ad sige om Sacharia Handel / See det er skrefvet i Jsraels Kongers Krøncke. 12 Dette er det / som HErren talde til Jerhu / sigendis : Børn i det fierde Led / skulle sidde dig paa Jsraels Stool / oc det skeede saa . 13 Sallum Jabes søn blef Konge i det niende oc tredivte Usia Juda Kongis Aar / oc regærede en Maaned i Samaria. 14 Thi Menahem Gabi søn / drog hen op fra Thirza / oc kom til Samariam / oc slog Sallum Jabels søn i Samaria / oc dræbte hannem / oc blef Konge i hans sted. 15 Hvad meere er ad sige om Sallums Handel / oc hans hemmelige Forbund / som hand forbant sig med : See / det er skrefvet i Jsraels Kongers Krønicke. 16 Da slog Menaham Tiphsa / oc alle som vare i den  oc dens Landemercke fra Thirza / fordi mand lod hannem icke ind / oc hand slog (dem:) Alle de Fructsommelige der udi sleed hand sønder.
17 J det niende oc tredivte Asaria Juda Kongis Aar / blef Menahem Gadi søn / Konge ofver Jsrael i tj Aar / i Samaria. 18 Oc hand giorde ont for HErrens Øyne / hand lod icke af fra Jeroboams Nebats Søns Synder / som kom Jsrael til ad synde alle sine Dage. 19 (Da) kom Phul / Kongen af Assyrien / ofver Landt / oc Menahem gaf Phul tusinde Centner Sølf / ad hand skulde holde med hannem / ad bekræfte Kongerigit under hannem. 20 Oc Menahem lagde en Sølfskat ofver Jsrael / ofver alle de Rjge / ad de skulde gifve Kongen af Assyrien halftrediesindstive Seckle sølf for hver Mand : Saa drog Kongen af Assyrien hiem igien / oc blef icke der i Landet. 21 Hvad meer er ad sige om Menahems Handel /o90c alt det hand giorde / Er det icke skrefvet i Jsraels Kongers Krønicke? 22 Oc Menahem sof hen med sine Forfædre : Oc Pekahia /  hans søn / blef Konge i hans sted.
23 J det halftrediesindstivende Asaria Juda Kongis Aar / blef Pekahia Menahems søn / Konge ofver Jsrael i Smaria / i to Aar. 24 Oc hand giorde ont for HErrens Øyne / hand lod icke af fra Jeroboams Nebats Søns Synder / som kom Jsrael til ad synde. 25 Oc Pekah Remaliæ søn / hans Høfvezmand / giorde et hemmeligt forbund med hannem / oc slog hannem i Samarien / i Kongens Huusis Sal / Medargob oc med Ariæ / oc halftrediesindstive Mænd med hannem / af Gileads Børn / Oc hand slog hannem ihiel / oc blef Konge i hans sted. 26 Hvad meere er ad sige af Pekahia Handel / oc alt det hand giorde / see / det er skrefvet iJsraels Kongers Krønicke.
27 J det andet oc halftredisindstivende Asaria Juda Kongis Aar / blef Pekah Remaliæ Søn Konge ofver Jsrael i Samaria / i tive Aar. 28 Oc hand giorde ont for HErrens Øyne / hand lod icke af fra Jeroboams Nebats søns Synder / som kom Jsrael til ad synde. 29 J Pekah Jsraels Kongis tjd / kom Tiglath Pilleser / Kongen af Assyrien / oc tog Hion / oc AbelBethMaecha / oc Janoah oc Kedes / oc Hazor / oc Glilead / oc Galila / oc alt det gandske Nephthali Land : oc førde dem bort til Assyrien. 30 Oc Hosa Ela søn giorde jo et hemmeligt Forbund imod Pekah Remaliæ søn / oc slog hannem / oc dræbte hannem /  oc blef Konge i hans sted / i det tivend eJothams Usiæ søns Aar. 31 Hvad meer er ad sige om Pekah Handel / oc alt det hand giorde / see / det er skrefvet i Jsraels Kongers Krøncike.
32 J det andet Pekah Remaliæ søn / Jsraels Kongis Aar / blef Jotham / Usia Juda Kongis søn / Konge. 33 Hand var fem oc tive Aar gammel der hand blef Konge / oc hand regærede sexten Aar i Jerusalem : Oc hans Moders nafn var Jerusa Zadoks daatter. 34 Oc hand giorde ræt for HErrens ØYne / efter alt det som Usa hans Fader giorde. 35 Alligevel kom Høyene icke bort / Thi Folcket offrede endnu oc giorde Røgelse paa Høyene : Hand bygde den høye Port paa HErrens Huus. 36 Hvad meer er ad sige om Jothams handel / oc alt det hand giorde / Er det icke skrefvet i Juda Kongers Krøncike? 37 Paa den tjd begynte HErren ad sende i Juda / Rezin / Kongen af Syrien / oc Pekah Remalia søn. 38 Oc Jotham sof hen med sine Forfædre / oc blef begrafven hos sine Forfædre / i Davids sin Faders Stad / oc Achas hans Søn / blef Konge i hans sted.

XVI. Capitel
J Det syttende Pekah Remalia søns Aar / blef Achas / Jotham Juda Kongis søn Konge. 2 Achas var tive Aar gammel / der hand blef Konge / oc hand regærede sexten Aar i Jeerusalem. Oc hand giorde icke ræt for HErrens hans Guds Øyne / som David hans Fader. 5 Thi hand vandrede i Jsraels Kongers Vey : Der til med lod hand sin Søn gaa igiennem Jlden / efter Hedningernes Vedstyggelighed / hvilcke HErren hafde fordærfvit for Jsraels Børn. 4 Hand giorde ocsaa Offer /oc brænde Røgelse paa de Høye / oc paa Høyene / oc under alle grøne Træer.
5 Paa den tjd drog Rezin / Kongen af Syrien / oc Pekah Remaliæ Søn / Kongen i Jsrael / op til Jerusalem til Strjd / oc belagde Achas / (men) de kunde icke ofvervinde den. 6 Paa den samme tjd / tog Rezin / Kongen af Syrien / Eloth tilbage igien til Syrien /oc støtte Jøderne af Eloth : ocd de Syrier komme til Eloth / oc boede der i / indtil denne dag.
7 Saa sendte Achas Bud til Tiglath Pielleser / Kongen af Assyrien / oc ldo hannem sige : Jeg er din Tienere oc din Søn / kom op / oc frels mig af Kongens  Haand af Syrien / oc af Jsraels Kongis Haand / som hafve opsæt dem imod mig. 8 Oc Achas tog det Sølf oc det Guld / som fantis i HErrens Huus / oc sendte Kongen af Assyrien Skenck. 9 Oc Kongen af Assyrien lydde hannem ad : oc Kongen af Assyrien drog op til Damascum / oc vandt den / oc førde dem bort til Kir / oc slog Rezin ihiel.
10 Da drog Kong Ahas hen / ad møde Tiglath Pilleser / Kongen af Assyrien / til Damascum / oc der hand saa et Altere som var i Damasco / da sendte Kong Ahas samme Alteris Billede oc efterlignelse / til Uria Præsten / efter alt dets Arbeyde. 11 Oc Præsten Uria bygde et Altere / alt lige som Kong Ahas sendte fra Damaco / saa giorde Uria Præsten / indtil Kong Ahas kom til Damasco. 12 Der nu Kongen kom fra Damsco / saa Kongen Alteret : oc Kongen gick fræm til Alteret / oc lod offre paa det : 13 Oc Optænde sit Brændoffer oc sit Madoffer / oc udøste sit Drickoffer / oc Stænckte Tackofferets Blood / som hand hafde / paa Alteret . 14 Men kaaberAlteret som (stood) for HErren / (tog hand bort) oc flyttede det fra Huuset / ad det skulde icke staa imedlem Alteret oc HErrens Huus / Men sætte det op til siden af Alteret / mod Norden. 15 Oc Kong Ahas bød Uria Præsten / oc sagde : Du skalt optænde Brændofferet paa det stoore Altere om Morgenen / oc Madoffer om Aftenen / oc Kongens Brændoffer oc hans Madoffer / oc alt Folcket Brændoffer i Landet / oc deres Madoffer oc deres Drickoffer / oc du skalt stæncke alle Brændoffres Blood / oc alle andre Offres Blood / der paa : Men det Kaabber Altere skal være for mig / ad spørge (om noget af HErren.) 16 Oc Uria Præsten giorde efter alt det / som Kong Ahas befool hannem 17 Oc Kong Ahas brød Ljsterne af Stoolene / oc tog Kiedlen af dem / hand tog Hafvet ned af de KaabberØxne som vare under /oc sætte det paa Steen Gulfvet: 18 Der til med Sabbathens Tæcke / som de hafde bygt i Huuset / oc Kongens Jndgang der uden for / lod hand gaa som HErrens Huus / for Kongen af Assyrien. 19 Hvad meere er ad sige om Ahas handel / hvad hand giorde / Er det icke skrefvet iJuda Kongers Krønicke? 20 Oc Ahas sof hen med sin Forfædre /oc blef begrafven hos sine Forfædre / i Davids Stad : Oc Ezechias hans Søn blef konge i hans sted.

XVII. Capitel.
J Det tolfte Ahas Juda Kongis Aar / blef Osea Ela Søn Konge i Samaria ofver Jsrael i nj Aar. 2 Oc hand giorde ont for HErrens Øyne / dog icke som Jsraels Konger / som vare for hannem.
3 Salmanasser / Kongen af Assyrien / drog op mod hannem / oc Osæa blef hans Tienere / oc gaf hannem Skenck. 4 Men Kongen af Assyrien befant / ad Osæa giorde hemmelig Forbund / ad hand sende Bud til So / Kongen af Ægypten / oc opsende icke Kongen af Assyrien Skænck Aarlige Aars : Da belagde Kongen af Assyrien hannem tæt / oc lagde hannem i Fængsel. 5 Oc Kongen af Assyrien drog op i det gandske Land /oc drog op til Samarien / oc belagde den i tre Aar. 6 J det niende Osæa Aar / indtog Kongen af Assyrien / Samarien / oc førde Jsrael bort til Assyrien / oc sætte dem i halah oc i Habor / hos den Flood Gosan / oc i de Meders Stæder. 7 Oc det skeede / der Jsraels Børn hafde syndet mod HErren deres Gud / som førde dem o af Ægypti Land / af Pharaos Haand Kongens i Ægypten / oc hafde fryctet fremmede Guder : 8 Oc hafde vandret efter Hedningenes Seeder / hvilcke HErren hafde fordrefvit for Jsraels Børn / oc for Jsraels Konger / som de hafde giort. 9 Oc Jsraels børn hafde skiult (deres) Sager / som icke vare ræt for HErren deres Gud : oc hafde bygt dem høye i deres Stæder / fra Vocterers Taarn inctil hver befæsted Stad. 10 Oc hafde opreist dem Støtter / oc Lunde paa alle opførde Høye /  oc under alle grønne Træer: 11 Oc de høfde brændt der Røgelse paa alle de Høye / lige som Hedningene / hvilcke HErren hafde fordrefvit for dem : Oc hafde giort onde stycker / ad operre HErren: 12 Oc hafde tient Skarens Afguder / om hvilcke HErren hafde sagt til dem: J skulle icke giøre saadant. 13  Der nu HErren hafde ladet vidne iJsrael oc i Juda / ved alle Propheter / alle Seere / oc ladet detm sige : Vender om fra eders onde Veye oc holder mine Bud / mine Skick / efter all den Lov / som jeg bød eders Forfædre / oc som jeg sendte til eder / ved mine Tienere / Propheterne : 14 Da vare de dem icke lydige / Men de forhædrdede deres Nacke / efter deres Forfædres Nacke / som icke troede paa HErren deres Gud. 15 Der til med forstøde de hans Sick oc hans Pact / som hand hafde giort med deres Forfædre / oc hans Vidnisbyrd / som hand hafde vidnit for dem / oc de vandrede efter Forfængelighed oc blefve forfængelige / oc efter som HEdningene / der vare omkring dem / ocm hvilcke HErren hafde bødit dem / ad de skulde icke giøre som de. 16 Ja de forlode alle HErrens deres Guds Bud  /oc giorde dem støbte Billeder / to Kalfve / oc de giorde Lunde / oc tilbade for all Himmelens Hær / oc tiente Baal : 17 Oc loode deres Sønner oc deres Døttre gaae igiennem Jlden: Oc de ginge om med Spaadom oc Troldom / oc soldte sig hen / ad giøre ont for HErrens Øyne / ad operre hannem. 18 Derfor blef HErren meeget vred paa Jsrael / oc stød dem bort fra sit Ansict / der blef ingen igien / uden Juda Stamme alleene. 19 Der til holt de Juda icke heller HErrens deres Guds Bud : men de vandrede efter JSraels Seeder / som de giorde. 20 Saa forskød HErren all jsraels Sæd / oc tvingde dem / oc gaf dem i Røfveres Hænder / indtil hand kaste dem fra sit Ansict. 21 Thi Jsrael ref sig fra Davids Huus / oc de giorde Jeroboam Nebars Søn til Konge : Oc Jeroboam drog Jsrael fra HErren / oc kom dem til ad synde en stoor Synd. 22 Saa vandrede Jsraels Børn i alle Jeroboams Synder / som hand giorde : de vigede icke derfra / 23 Jndtil HErren kaste Jsrael fra sit Ansict / som hand hafde sagt ved alle sint Tienere Prophpeterne : Saa blev Jsrael bortført af sit Land til Asyrien / indtil denne Dag.
24 Oc Kongen af Assyrien lod komme (Folck) af Babel  /oc af Chuta / c af Ava / oc af Hemath / oc Sepharuaim / oc lod dem boe i Samariæ Stæder / i Jsraels Børns sted / oc de toge Samarien ind til Eyedom / oc boede i dens Stæder. 25 Oc det skeede / der de begynte ad boe der / ad de fryctede icke HErren / da sendte HErren Løver iblant dem / som myrdede dem. Derfor lode sige til Kongen af Assyrien : De Hedninge / som du lodst flytte /oc boe i Samariæ Stæder / de vide icke af Guds Skick i Landet : derfor hafver hand sendt Løver iblant dem / oc see / de myrdede dem / fordi ad de vide icke Guds Skick i Landet.
27 Da bød Kongen af Assyrien / oc sagde : Fører en af Præsterne djd som j flytte der fra / oc lader ham drage hen oc boo der / ad hand kand lære dem Guds Skick i Landet. 28 Da kom een af Præsterne djd som var bortført af Samarien / oc boode i BethEl / oc hand lærde dme / hvorledis de skulde frycte HErren. 29 Men hver slags Folck giorde sin Gud : oc sætte (dem) i Huusene paa de Høye / som Sameroniterne giorde / hver salgs Folck i deres Stæder / hvorudi de boede. 30 Thi de af Babel giorde Sichoth Benoth : Oc de af Chut giorde Nergal : De af Hemath giorde Asima. 31 Oc de af Ava giorde Nibhas oc Tharatach : Oc de af Sepharvaim opbrændte deres Sønner i Jlden / for Aramelech oc Anamelech / deres Afguder i Sepharvaim. 32 Oc efterdi de fryctede oc HErren / da giorde sig nogle af dem Præster paa Høyene /oc de offrede for dem i Huusene paa de Høye. 33 (Saa) fryctede de HErren / oc tiente oc deres Guder / efter de Hedningers skick / som de vare førde fra. 34 Ja de giøre efter den gamle Skick indtil denne Dag : Ad de hvercken frycte HErren / oc ey heller giøre efter deres Skick oc efter deres Ræt / oc efter Loven oc efter Budet / som HErren bød Jacobs Børn / hvis nafn hand kaldte Jsrael. 35 Oc HErren giorde en Pact med dem / oc bød dem / oc sagde : Frycter icke andre Guder / oc tilbeder icke for dem  / oc tiener dem icke / oc offrer icke til dem. 36 Men den HErre som førde eder op af Ægypti Land / med stoor Mact /oc med en udract Arm / hannem skulle j frycte / oc j skulle tibede hannem / oc offre hannem. 37 Oc j skulle holde de Skicke oc Ræt /  oc Lov oc Bud / som hanhd lod beskrifve eder / ad giøre (derefter) alle Dage : oc j skulle icke frycte andre Guder. 38 Oc j skulle icke forglemme den Pact / som jeg giorde med eder / oc j skulle icke frycte andre Guder. 39 Men j skulle frycte HErren eders Gud : oc hand skal frje eder fra alle eders Fienders haand. 40 Dog de lydde det icke / men de giorde efter deres gammel sedvane. 41 Saa fryctede disse Hedninge HErren / oc tiente ocsaa deres Billeder : Ocsaa deres Børn / oc ders Børnebørn / eftersom deres Forfædre giorde / saa giorde de indtil denne Dag.

XVIII: Capitel.
OC det skeede i det tredje Osæa Ela søns / Jsraels Kongis Aar / da blef Ezechias / Ahas Juda Kongis Søn / Konge. 2 Hand var fem oc tive Aar gammel / der hand blef Konge / oc hand regærede nj oc tive Aar i Jerusalem : Oc hans Moders nafn var Abi Sacariæ Daatter. 3 Oc hand giorde ret for HErrens Øyne / efter alt det som David hans Fader giorde. 4 Hand borttog de Høye / oc sønderbrød Støtterne / oc nedhug Lundene : Oc sønderslog den Kaabber-Slange / som Mose hafde giort / Thi Jsraels Børn giorde den Røgelse indtil denne Dag / oc mand kaldede den Nehusihan. 5 Hand forstod sig paa HErren Jsraels Gud / saa ad efter hannem var ingen som hand iblant alle Juda Konger / heller dem som hafde været for hannem 6 Thi hand hengde ved HErren / vigede icke tilbage fra hannem / oc hand holt hans Bud / som HErren bød Mose. 7 Oc HErren var med hannem / oc hand handlede vjseligen / hvor hand uddrog : Der til med falt hand fra Kongen af Assyrien / oc var hannem icke underdanige. 8 Hand slog Philisterne indtil Asa / oc deres Landemercke fra Vocternes Taarn / indtil den faste Stad.
9 Oc det skeede i det fierde Ezechiæ Juda Kongis Aar / (hvilcket var det sivende Osæa Ela SØns Jsraels Kongis Aar) da drog Salmanasser / Kongen af Assyrien / imod Samarian / oc belagde dem. 10 Oc de indtoge den efter tre Aar vare ude / i det siette Ezechiæ Aar : Det var det niende Oseæ Jsraels Kongis Aar / blef Samaria indtagen. 11 Oc Kongen af ssyrien førde Jsrael bort til Assyrien / oc sætte dem i Halah / oc i Habor / hos dem Flood Gosan / oc i de Meders Stæder. 12 Fordi / ad de hafde icke lydt HErrens deres Guds Røst / men hafde overtraad hans Pact / alt det som Mose / HErrens Tienere / hafde budit / oc de hafde icke lydt eller giort (det.) 
13 Oc i det fiortende Ezechiæ Kongis Aar / drog Senachrib / Kongen af Assyrien / op mod alle Juda faste Stæder / oc tog dem ind. 14 Da sendte Ezechias / Juda Konge / til Kongen af Assyrien / til Lachis / oc lod hannem sige : Jeg hafver syndit / drag fra mig / jeg vil bære hvad du legger paa mig : Da lagde Kongen af Assyrien paa Ezechaim Juda Konge / tre hundrede Center Sølf / oc tredive Centner Guld. 15 Saa gaf Ezechias alt det Sølf / som fantis i HErrens Huus / oc i Kongens huusis Liggendefæ. 16 Samme tjd bød Ezechias Dørrene paa HErrens Tempel / oc de Skenner / som Ezechias Juda Konge / hafde self ladit beslaa / oc gaf Kongen af Assyrien dem.
17 Dog ligevel sendte Kongen af Assyrien / Thartan oc Rabsaris / oc Rabsake / fra Lachis til Kong Ezechiam / med stoor Mact / til Jerusalem / oc de drog op oc komme til Jerusalem : oc de drog op oc stoode hos Vandspringet / hos den øfverste Fiskeparck / som ligger op til Veyen / paa Valckemøllerens Agger : 18 Oc de kaldede ad Kongen : Da kom Eliakim Hilkia søn / Hofmesteren / ud til dem / oc Sebna Canzeler / oc Joah Asaphs søn / Secreterer. 19 Oc Rabsake sagde til dem: Siger nu til Ezechiam / Saa siger den stoore Konge / Kongen af Assyrien : Hvad er denen for en Tilljd / som du  forlader dig paa? 20 Du meen / dog det ere ickun Læbernes Ord) ad der er endnu Raad oc Mact til Strjd. Hvor paa forlader du nu dig / ad du est affalden fra mig? 21 Nu see / foralder du dig paa denne brødne Rørstilck paa Ægypten / paa hvilcken om nogen helder sig / da gaar den i hans haand / oc stinger dem igiennem : Saa er Pharao / Kongen i Ægypten / mod alle som forlade dem paa hannem. 22 Ville j oc sige til mgi: Vi forlade os paa HErren vor Gud / Er det icke den / vhic høye oc altere Ezechias hafver afbrøt? Oc sagt til Juda oc Jerusalem / For dette Altere skulle j tilbede i Jerusalem. 23 Oc nu kiere / vedde med mjn HErre Kongen af Assyrien / saa vil jeg faa dig to tusinde Heste / om du kand gifve Reysnere til dem. 24 Hvorledis vilde du da bortdrifve en Fyrste af de mindste min Herris Tienere? Men du forlader dig paa Ægypten / For Vogne oc Reysnere skyld? 25 Nu / meener du / ad jeg er dragen hjd imod denne sted / foruden HErren /ad fordærfve den? HErren sagde til mig : Far op ofver dette Land / oc fordærf det.
26 Da sagde Eliakim Hilkia søn / oc Sebna oc Joah / til Rabsake : Kiere / tal med dine Tienere paa Syrisk / Thi vi forstaae det / oc tal icke med os paa Jødisk / for Forlckens Ørne / som ere paa Muuren. 27 Men Rabsake sagde til dem: Hafver min HErre da sendt mig op / til din HErre / eller til dig (alleene/) ad tale disse Ord? Mon icke til de Mænd som sidde paa Muuren / ad de skulle æde deres eget Møg / oc dricke deres eget Pis med eder? 28 Saa stood Rabsake /oc traabte med høy røst paa Jødisk / oc talde / oc sagde : Hører den stoore Kongis / Kongens af Assyriens Ord. 29 Saa sagde Kongen: Ezechias bedrage eder icke / Thi hand formaar icke ad rede eder af hans Haand. 30 Oc lader icke heller Ezechias fortrøste eder paa HErren / ide thand siger: HErren skal visseligen frje os / oc denne Stad skal icke gifvit i Kongens Hænder af Assyrien: 31 Lyder icke Ezechias ad : Thi saa sagde Kongen af Assyrien : Giører Velsignelse med mig / oc kommer ud til mig / oc æde sig hver af sit Vjntræ / oc hver af sin Figentræ /oc dricke hver Vand / af sin Brønd / 32 Jndtil jeg kommer oc henter eder bort / i et Land som eders Land / et Land i hvilcket der er KOrn oc Vjnmost / et Land i hvilcket der er Brød oc Vjngaarde / oc Land i hvilcket der ere Olietræer / fersk Olie oc Honning / saa skulle j blifve ve Ljfvet / oc icke døe : Oc lyder icke Ezechiam ad / naar hand vil ofvertale eder / oc sige : HErren skal frje os. 33 Hafde oc Hedningenes Guder frjet hver sit Land af Kongens haand af Assyrien? 34 Hvor ere de Guder af Hemath oc Arphath? Hvor ere de Guder af Sepharvaim / Hena oc Jva? Hafve de oc reddeet Samarien af min haand? 35 Hvor er en Gud af alle Landets Guder / som hafverw frjet deres Land af min haand? Ad HErren skulde redde Jerusalem fra min haand? 36 Oc Folcket tagde stille / oc svarede hannem intet / Thi Kongen hafde budit / oc sagt : Svarer hannem intet. 37 Da kom Eliakim Hilkiæ søn / Hofmesteren / oc Sebna Canzleren / oc Joah Assaphs søn / Secretereren / til Ezechiam / med sønderrefne Klæder / oc gafve hannem Rabsake ord tilkiende.

XIX. Capitel.
OC det skeede / der Kong Ezechias dette hørde / da sønderref hand sine Klæder / oc skiulte sig med en Seck / oc gick i HErrens huus. 2 Oc sendte Eliakim Hofmesteren / oc Sebna Canzleren / med de Ældste af Præsterne / iførde i Sæcke / til Esaiam Propheten / Amos søn. 3 Oc de sagde tl hannem / saa sagde Ezechias : Denne er Nødens Dag / oc skiendens oc bespottelsens Dag / Thi Børnene ere komne til Fødselsens sted / oc der er icke Mact til ad føde. 4 Om / maa vel skee / HErren din Gud vilde høre alle Rabsake Ord / hvilcken hans HErre / Kongen af Assyrien / sende hjd / ad hannem tiltale den lefvende Gud / oc skænde med Ord / som HErren din Gud hafver hørt : Saa opløft din Bøn for de ofverblefne som endnu findes. 5 Der Kong Ezechia Tienere kjomme til Esaiam : 6 Da sagde Esaias til dem : Saa skulle j sige til eders HErre : Saa sagde HErren : Fryct icke for de Ord som du hørde / hvor med Kongens Drenge af Assyrien bespottede mig. 7 See / Jeg vil gifve en Aand i hannem / oc hand skal høre et Rycte / oc drage tilbage igien i sit Land / oc jeg vil lade felde hannem emd Sverdet i hans Land.
8 Oc der Rabsake kom igien / fant hand / ad Kongen af Assyrien stridde mod Libna / Thi hand hørde / ad hand var dragen fra Lachis. 9 Oc der hand hørde om Thiraka Blaamænds Konge / ad der sagdis : See / hand er uddragen ad strjde mod dug / da vendte hand tilbage : Oc sendte Bud til Ezechiam / oc loc hannem sig : 10 Saa skulle j sige til Ezechiam /Juda Konge / Sigendis : Lad din Gud icke bedrage dig / som du forlader dig paa / ad sige : Jerusalem skal icke gifvit i Kongens haand af Assyrien. 11 See du hafver hørt / hvad Kongerne af Assyrien hafve giort alle Land / oc forbandet dem / oc skulde du blifve befrjet? 12 Hafve oc Hedningenes Guder frjet dem / som mine Forfædre fordærfvede / Gosan / oc Haran / oc Rezeph / oc Edens Børn / som vare i Thelassar? 13 Hvor er Kongen af Hemath / oc Kongen af Arphad / oc Kongen af Sepharvaim Stad / Hena oc Jva?
Der nu Ezechias hafde annammit Brefvene af Budene / oc læst dem / da gick hand op til HErrens huus / oc Ezechias udbridde dem for HErrens Ansict. 15 Oc Ezechias bad for HErrens Ansict / oc sagde : HErre Jsraels Gud / som sidder ofver Cherubim / du est den Gud alleene ofver alle Kongeriger paa Jorden / Du giorde Himmelen oc Jorden. 16 HErre bøy dine Ørne oc hør / HErre lad op dine Øyne oc see / oc hør Senacheribs ord / som hand sende hjd ad bespotte den lefvende Gud med. 17 Det er sant HErre / Kongerne af Assyrien hafve ødelagt Hedningene oc deres Land. 18 Oc hafve kast deres Guder i Jlden / thi de vare icke Guder / men Menniskens Hænders Gierning / Træ oc Steen / oc de ødelagde dem. 19 Men nu / HErre vor Gud / kiere frels os fra hans haand / ad alle Kongeriger paa Jorden maae kiende / ad du HErre / du est alleene Gud.
20 Da sendte Esaias Amos søn til Ezechiam / oc lod hannem sige : Saa siger HErren Jsraels Gud : Jeg hafver hørt hvad du hafver bedit af mig / om Senacherib / Kongen af Assyrien. 21Dette er det som HErren hafver talt mod hannem / HUn foractede dig / hun bespottede dig / Jomfru Zions dotter / hun rystede sit Hofvet efter dig Jerusalems Datter. 22 Hvem hafver du bespotttit oc skændit? Oc ofver hvem opløfte du din Røst? Oc ofver hvem opløfte du din Røst? Oc du opløfte dine Øyne høyt mod Jsraels Hellige. 23 Du bespottede HErrren ved dine BUd / oc sagde : Med dine Vognes mangfoldighed er jeg opfaren paa Biergenes Høye / hos Libanons side / oc jeg vil afhugge høye Cedertræ der paa / ja udvalde Fyrtræ der paa / oc komme til det yderste Herberge til Carmels Lund der paa. 24 Jeg hafver udgrafvit oc udddruckit de fremmede Vand / oc jeg hafver udtørrit alle forvarede Strømme / med mine Fødders Saale. 25 Hafver du icke hørt langt fra / ad jeg giorde saadant længe siden / oc det skal være ad ødelegge / til nedbrødte Steenhobe / de faste Stæder. 26 Oc de som boe der i / ere blefne mactløse / ere knusede oc beskæmmede / de ere blefne som Græs paa Marcken  / ocv som de grønne urter som Høø paa Tagene / som oc visner før end det blifver moot. 27 Oc jeg veed din Bolig / oc din udgang oc indgang / oc ad du raser mod mig. 28 Efterdi ad du raser mod mig / oc din Bulder er kommen op for mine Ørne / saa vil jeg legge min Krog i din Næse / oc mit Bizel i dn Mund / oc jeg vil føre dig den Vey tilbage igien / som du komst hjd paa. 29 Oc dette skal være dig Tegnet / ad mand i dette Aar skal æde den sidste Grøde / oc i det andet Aar hvad som voxer af sig selv / min i det tredje Aar da saar oc høster / oc planter Vjngaarde / oc æder deres Fruct. 30 Thi Juda Huus / som er frelst / som er ofverblefven / skal her efter faa Rødder under sig / oc bære Fruct ofver sig. 31 Thi af Jerusalem skal udgaa det som er ofverblefvet / oc det som er undkommet af Zions Bierg : HErrens njdkierhed skal giøre det. 32 Derfor saa sagde HErren omKongen af Assyrien / hand skal icke komme i denne Stad / oc icke skiude en Pjl did / oc icke komme derfor med Skiold / oc hand skal ingen Vold kaste der om. 33 Men hand skal drage den Vey tilbage som hand kom hjd / oc hand skal icke komme i denne Stad / siger HErren. 34 Thi jeg vil bestærme denne Stad / ad frelse den / fo rmin skyld / oc for Davids mjn Tieneris skyld.
35 Oc det skeede i den samme Nat / ad HErrens Engel foor ud / oc slog i de Assyriers Lejre / HUndrede fem oc firesinds tive tusinde. Oc der de stode aarle op om Morgenen / see / da vare de alle døde Kroppe. 36 Saa brød Senacherib / Kongen af Assyrien / oop / oc drog bort / oc vende om / oc blef i Ninive. 37 Oc det skeede / der hand tilbad i Nisrochs sin Guds Huus / da sloge AdraMelech oc SaEzar / hans sønner / hannem ihiel med Sverd / oc de undkomme hen i Arat i Land : Oc hans Søn Asserhaddon blef Konge i hans sted.

XX. Capitel,
PAa den tjd blef Ezechias dødsiug / oc Esaias Amos søn / Prophpeten / kom til hannem / oc sagde til hannem : Saa sagde HErren : Beskick dit huus / Thi du skalt døø oc icke lefve.
2 Oc hand vende sit Ansict til Veggen / oc bad til HErren / oc sagde : 3 Ah HErre / kom dog i hu / ad jeg hafver troligen vandrit for dig / oc med et retsindigt Hierte / oc giorde got for dine Øyne : Oc Ezechias græd saare. 4 Oc det skeede / der Esaias hafde icke endnu gaait igiennem halfdeelen af Staden / da kom HErrens Ord til hannem / oc sagde: 5 Vend dig om / oc jg til Ezechiam / mit FOlckis Fyrste / Saa sagde HErren / Davids din Faders Gud: Jeg hafver hørt din Bøn / jeg hafver seet din Graad : See / jeg læger dig / paa den tredje Dag skalt du gaa op i HErrens huus. 6 Oc jeg vil legge til dine Dage femten Aar / oc frj dig oc denne Stad fra Kongens af Assyriens haand / oc beskærme denne Stad / for min skyld / oc for Davids min Tieneris skyld. 7 Oc Esaias sagde : Henter et plaster af Figen hjd: Oc de komme der med / oc lagde paa Bulden / oc hand blef ved Ljfvet. 8 Oc Exechias sagde til Esaiam: Hvilcket er det Tegn / ad HErren vil læge mig / oc ad jeg skal gaa op paa den tredje Dag i HErrens huus? 9 Oc Esaias sagde : Du skalt hafve det Tegn af HErren / ad HErren skal giøre det som hand hafver sagt: Skal Syggen gaa tj Trapper fræm / eller gaa tj Trapper tilbage? 10 Oc Ezechias sagde : Det er læt / ad Skyggen gaar tj Trapper ned ad / (det vil jeg) icke / men ad Skyggen gaar tj Trapper tilbage. 11 Oc Esaia Propeten raabte til HErren / oc hand drog Skyggen tj Trapper tilbage / som den var gaait ned ofver / tj Trapper tilbage paa Achas Trapper.
12 Paa den Tjd sendte Brodach Baledan Baledans søn / Kongen af Babylonien / Bref oc Skenck til Ezechiam / Thi hand hafde hørt / ad Ezechias hafde værit siug. 13 Oc Ezechias hørde paa dem / oc vjste dem alt sit herlige huus / Sølf oc Guld / oc dyrebare urter / oc den beste Olie / oc Rystkammeret / oc alt det som fantis i Hans Liggendefæ : Der var intet som Ezechias ey vjste dem i hans huus / oc i hans gandske HErredømme.
14 Da kom Esaias Propheten til Konge Esechiam / oc sagde til hannem : Hvad hafde disse Mænd sagt? Oc Hvæden ere de komne til dig? Oc Ezechias sagde : De ere komne af et Land langt fra / fra Babylon 15 Oc hand sagde : Hvad hafde de seet i dit huus? Oc Ezechias sagde : De hafde seet alt det som er i mit huus / der var intet / jeg ey vjste dem i mit LIggendefæ. 16 Da sagde Esais til Ezerchiam : hør HErrnes Ord. 17 See / de Dage komme / ad alt det som er i dit huus / oc hvad dine Fædre hafde nedlagt til denne Dag / skal føris til Babylon / der skal intet blifve igien / siger HErren. 18 Oc af dine Børn som komme af dig / som du skalt aule / skulle de tage / oc de skulle vare Kammersvenne i Kongens Sal af Babylonien. 19 Men Ezechias sagde til Esaiam : Det er got / som HErren hafver talet : Oc hand sagde ydermeere : Er det icke saa ? Ad der blifver Fred oc Troskab i min Tjd?
20 Hvad meer er ad sige om Ezecxhiæ Handel / oc all hans Manddom / oc det hand giorde / den Fiskedam oc Vandrør / me hvilcke hand ledsagdede Vandet ind i Staden / Er det icke skrefvet i Juda Kongers Krønicke? 21 Oc Ezechias sof hen med sine Forfædre / oc Manasse / hans Søn / Blef konge i hans sted.

XXI. Capitel.
MAnasses var tolf Aar gammel / der hand blef Konge / oc regærede fem oc halftrediesindstive Aar i Jerusalem : Oc hans Moders Nafn var Hephziba. 2 Oc hand giorde ont for HErrens Øyne / efter Hedningenes vederstyggeligheder / hvilcke HErren fordref for Jsraels Børn. 3 Thi hand vende sig / oc opbygde de Høye / som Ezechias / hans Fader / hafde fordrefvit / oc opreiste Baal Altere / oc giorde en Lund / som Achab / Jsraels Konge / giorde / oc bad til all Himmelens hær / oc tiente dem. 4 Oc hand bygde Altere i HErrens huus / ocm hvilcket HErren sagde : JEg vil sætte mit Nafn i Jerusalem. 5 Oc hand bygde all himmelens Hær Altere / i baade Gaardene hos HErrens huus. 6 Oc hand lod sin søn gaa igiennem Jlden / oc actede paa Tjder oc Fugleskrjg / oc stiftede Spaaqvinders Afgud / oc Tegnenes udleeggere / hand blef flux ved at giøre det onde for HErrens Øyne / ad opere (hannem.) 7 oc Hand sætte et udgrafvet Billede efter Bag Lunden / om hand hafde giort / i huuset om hvlcket HErren hafde sagt til David / oc til hans søn Salomon : J dette huus oc i Jerusalem / som jeg udvalde af alle Jsraels Slectyer / vil jeg sætte mit Nafn ævindelig. 8 Oc icke lade Jsraels Føder meere røris fra Landet / som jeg gaf deres Forfædre : Dog sa / om de holde / ad giøre efter alt det som jeg hafver budit dem / oc efter all Loven / som Mose min Tienere bød dem. 9 Men de lydde icke : thi Manasse forførde dem / ad giøre verre end hedninge / hvilcke HErren ødelage for Jsraels Børn.
10 Da talde HErren ved sine Tienere / Propheterne / oc sagde : 11 Fordi / ad Manasses / Kongen af Juda / hafver giort disse vederstyggeligheder / saa hand hafver giort verre end alt det som Amoriterne giorde / som vare for hannem / oc kom ocsaa Juda til at synde / med sine Skarns Afgyder: 12 Derfor saa sagde HErren Jsraels Gud : See / Jeg vil føre ulycke ofver Jerusalem Juda / ad hvo det hører / hannem skulle baade hans Ørne klinge. 13 Oc jeg vil udstrecke Samaria Maalesnoor ofver Jerusalem / sampt Achabs huurs Vect / oc jeg vil afviske Jerusalem / lige som mand afvisker et Fad / det mand afvisker / oc vender om at hvælle det. 14 Oc jeg vil bortkaste de ofverblefne af min Arfvedeel / oc gifve dem i deres Fiedners haand / ad de skulle blifve etil Rof / oc fønderrifvelse / for alle deres Fiender. 15 Fordi / ad de giorde det onde for mine Øyne / oc operrede mig fra den dag / som deres Forfædre droge ud af Ægypten / oc indtil denne Dag.
16 Der til med udstyrte Manasses ocsaa gandske meget uskyldigt Blood / indtil hand fyldede Jerusalem her oc der / foruden hans synd / med hvilcken hand kom Juda til ad synde / ad giøre det onde for HErrens Øyne. 17 Oc hvad meere er ad sige om Manasse Handel / oc alt det hand hafver giort / oc hans synd som hand syndede / Er det icke skrefvet i Juda Kongers Krønicke? 18 Oc Manasse sof hen med sine Forfædre / oc blef begrafven i hans huusis have / (som var) i Usa Have : Oc amon / hans søn / blef Konge i hans sted.
19 Amon var to oc tive Aar gammel / der hand blef Konge / oc hand regærede to Aar i Jerusalem : Oc hans Moders nafn var Mesulemeth / Haruz af Jatba Daatter. 20 Oc hand gio9rde ont for HErrens Øyne / som Manasses hans Fader giorde. 21 Oc hand vandrede i alle de Veye som hans Fader hafde vandrit / oc tiente de Skarns Afguder / som hans Fader tiente / oc tilbad for dem. 22 Oc hand forlod HErren sine Forfødres Gud / oc vandree icke i HErrens Vey. 23 Ac Amons Svenne besvore dem til hobe / imod hannem / oc sloge Kongen ihiel i hans huus. 24 Oc Folcket i Landet sloge dem alle ihiel / som hafde besvoret sig til hobe mod Kong Amon / oc Folcket i Landet giorde Josiam / hans søn / til Konge i hans sted. 25 Hvad Amon meere giorde / er det icke skrefvet i Juda Kongers Krønicke? 26 Oc mand begrof hannem i sin Graf / udi Usa Have : Oc Josias / hans søn / belf Konge i hans sted.

XXII. Capitel.
JOsias var otte Aar gammel / der hand blef Konge / oc hand regærede i et oc tredive Aar i Jerusalem : Oc hans moders nafn var Jedida / Adaia af Bazkath daatter. 2 Oc hand giorde ræt for HErrens Øyne / oc vandrede i all Davids hans Faders Vey / oc vigede icke hvercken til den høyre eller venstre side.
3 Oc det skeede i det attende Josiæ Kongis Aar / da sendte Kongen / Saphan Azalia søn / Mesulams søn / Canzleren / hen i HErrens huus / oc sagde : 4 Gack op til Hilkia / den øfverste Præst / oc lad hannem fuldende den Pending / som er ført til HErrens huus / som Væcterne hos Dørtærskelen hafde samler af Folcket : 5 Oc lad dem gifve dem i deres haand / som bestille Arbeydet / som ere Forstandere i HErrens huus : ja lad dem giøre dem / som bestille Arbeyderne / som skeer i HErrens huus / ad færdige hvad som brudet er i huuset : 6 (Som er) Tømmermænd / oc Bygningsmænd / oc Muremestere / oc ad købe Tømmer / oc 
hugne Steene / til ad færdig huuset. 7 Dog skal mand icke tage Regnskab af dem / for den Pending som gifvit i deres Haand / men de skulle handle med dem paa Tro oc Lofve.
8 Oc Hilkia den ypperste Præst sagde til Saphan Xanzleren : Jeg hafver fundit Lovbogen i HErrens huus : Oc Hilkia gaf Saphan Bogen / oc hand læste i den. 9 Oc Saphan / Canzleren / kom til Kongen / oc førde det for Kongen igien / oc sagde : Dine Tiener esamlede den Pending / som fandtis i huuset / oc de gafve den i deres haand  som bestillede Arbeydet / som forestaae HErrens huus / 10 Oc Saphan / Canzleren / forkyndede Kongen / oc sagd e: Hilkia Præsten / fick mig en Bog / oc Saphan læste den for Kongen. 11 Oc det skeede / der Kongen hørde Lovbogens ord / da sønderref hand sine Klæder. 12 Oc Kongen bød Hilkia Præsten / oc Ahikamn Saphans søn / oc Achbor Mchaia søn / oc Saphan Canbzleren / oc Asaja Kongens Tienere / oc sagde : 13 Gaar bort / adspørger HErren for mig / oc for Folcket / for all Juda / om denne Bogis Ord / som er funden: Thi det er en stoor HErrens Vrede / den som er optændt imod hos / fordi / ad vore Forfædre hafde icke lydt denne Bogis Ord / ad giøre efter alt det som er skrefvet for os. 14 Da gick Hilkia Præsten / oc Ahikam / oc Achbor / oc Saphan oc Asaja / til Hulda Prophetiske / Sallums Thikva søn Hustru Harhans søns / som forvarede Klæderne / oc hun boode i Jerusalem / i den anden deel / oc de talde med hende. 
15 Oc hun sagde til dem : Saa sagde HErren Jsraels Gud : Siger den Mand / som sende eder til mig : Saa sagde HErren: 16 See / jeg vil føre ulycke ofver denne sted / oc ofver dens Jndbyggere / alle Bogens Ord / som Juda Konge læste. 17 Fordi / ad de hafve forladet mig / oc gifvit Røgelse for fremmede Guder / til ad operre mig / med alt deres HÆnders Gierning / oc min Vrede er optændt imod denne sted / oc skal icke udslyckis. 18 Men til Juda Konge / som udsendte eder / ad adspørge Nerren / saa HErren Jsrael Gud : (Anlangendis) de Ord som du hafver hørt / 19 Fordi dit hierte er blefvit blød / oc du est ydmygit for HErren / der du hørde / hvad jeg hafver talet imod denne sted oc dens Jndbyggere / ad de skulde blifve til en ødeleggelse / oc til en Forbandelse / oc du refst dine Klæder snder / oc græd for mig / saa hafver jeg ocsaa hørt det / siger HErren. 20 Derfor see / jeg vil samle dig til dine Forfædre / ad du skalt forsamlis til din Graf med Fred /oc dine Øyne skulle icke see paa alle denn ulycke / som jeg vil føre ofver denne Sted : Oc de sagde Kongen dette igien.

XXIII. Capitel.
OC Kongen sendte hen / oc der forsamlede sig til hannem / alle de Ældste til Juda oc JErusalem. 2 Oc Kongen gick op i HErrens huus / oc alle Mænd af Juda / oc alle Jndbyggere i Jerusalem med hannem / oc Præsterne oc Propheterne oc alt Folcket / baade smaa oc stoore / oc mand læste for deres Ørne alle Pactens Bogis Ord / som var funden i HErrens huus. 3 Oc Kongen stood hos Støtten / oc giorde et Forbund for HErren / ad de skulde vandre efter HErren / oc holde hans Bud / oc hans Vidnisbyrd / oc hans Skick / i gandske Hierte / oc i gandske Siel / ad holde denne Pactis Ord / som stoode / skrefne i denne Bog / oc alt Folcket indgick det Forbund.
4Oc Kongen bød Hilkia den ypperste Præst / oc Præsterne i det andet Skifte / oc Vocterne hos Dørtørskelen / ad de skulde tage af HErrens Tempel / ad det Redskab / som var giort til Baal oc til Lunden / oc til all Himmelens hær / oc brænde dem uden for Jerusalem / paa Kidrons Marck / oc Støfven af dem loc hand bære til BethEl. 5 Oc hand tog bort de Offerpræster / som Juda Konger hafde beskicket til / ad mand skulde giøre Røgels epaa de høye / i Juda Stæder / omkring Jerusalem Sampt dem som giorde Røgelse for Baal / for Solen oc for Maanen / oc for Planterne / oc for all Himmelens hær. 6 Oc hand lod føre Lunden af HErrens huus / hen ud for Jerusalem / Til Kidrons Beck / oc opbrænde den i Kidrons Dal / oc giorde den til Støf / oc kaste Støfven paa Folckenes børns Graf. 7 Oc hand bød de skænded Skalckes huuse ned / som stoode op til HErrens huus / der som Qvinderne væfvede TIleter til Lunden. 8 Oc hand lod komme alle Præsterne af Juda Stæder / oc besmittede de Høye / der som Præsterne gafve Røgelse / fra Geba indtil BarSeba : oc nedbrød de høye i Portene / de som vare i Josuæ / Stads fogedens / Portis Dør / som var paa den venstre side / naar mand gaar til Stadens Port. 9 Dog offrede icke de Høyes Præster paa HErrens Altere i Jerusalem / men de aade usuured (Brød) iblant ders Børdre. 10 Hand besmittede oc Tophet / som var i Hinnons Børns Dal / ad ingen skulde lade sin Søn eller sin Datter gaa igiennem Jlden til Moolech. 11 Hand tog oc de Heste bort / som Juda Konger hafde sæt til Solen / i HErrens huusis Jndgang / hos NethanMelech Kammersvends Herberge / som var i FOrstæderne / oc hand opbrænde Solens Vogne med Jld. 12 Oc de Altere som vare paa Achas Sales Tag / som Juda Konger hafde giort / oc de Altere som Manasse hafde giort / i de to HErrens huusis Gaarde nedbrød Kongen / oc hand gick hastelig der fra / oc lod kaste deres Støf i Kidrons Bæck. 13 Oc de Høye som vare med Jerusalem / som vare paa den høyre haand hos Mashith Bierg / hvilcke Slomon / Jsraels Konge / hafde bygt Ashoreth den Zidoniers Vederstyggelighed / oc Chamos den Vederstyggelighed af Moab / oc Milcom Ammons Børns Vederstyggelighed / besmittede Kongen. 14 Oc hand sønderslog Støtterne / oc ophug Lundene / oc opfylte deres Sted med Menniskens Been.
15
Oc end det Altere / som var i BethEl / (oc) det høye som Jeroboam Nebats søn giorde / som kom Jsrael til ad synde / ja det samme Altere oc det Høye brød hand ned / oc opbrænde det Høye /giorde det til Støf : Oc hand opbrænde Lunden. 16 Oc der Josias vende sig / saa hand de Grafver / som vare der paa Bierget / oc sendte hen / oc brændte (dem) paa Alteret / oc besmittede det / efter HErrens Ord / som den Guds Mand hafde før udraabt / som udraabte de Ord. 17 Oc hand sagde : Hvad er det for en Titel / som jeg seer? Oc Folcket i Staden sagde til hannem : Dette er den Guds Mands Graf / som kom af Juda / oc udraabte saadant / som du hafver giort / mod det Altere i BethEl. 18 Oc hand sagde : Lader hannem være / ingen røre hans Been : oc de redde hans Been / (det er) Prophetens Been / som kom af Samaria. 19 Oc end alle Huus / paa de Høye som vare i Samariæ Staæd er/ som Jsraels Konger hafde giort til ad operre (Gud/) borttog Josias / oc hand giorde ved dem efter alle de Gierninger som hand giorde i Bethel 20 Oc hand offrede alle de Høyes Præster som der vare / paa Alterne / oc brændte saa Menniskenes Been der paa / oc kom til Jerusalem igien.
21 Oc Kongen bød alt Folcket / oc sagde : Holder Paaske for HErren eders Gud / som der er skrefvet i denne Pactis Bog. 22 Thi der var icke huldet som denne Paaske / fra Dommernes tjd / som dømte Jsrael / oc i alle Jsraels Kongers oc Juda Kongers Tjd : 23 Men i det attende Jusiæ Kongis Aar / blef denne Paaske holden for HErren i Jerusalem.
24 Oc end Spaaqvinders Afguder / oc Tegns udleggere / oc Billeder / oc de skarns Afguder / oc alle Vederstyggeligheder / som blefve seete i Juda Land oc i Jerusalem / udreensede i Josias / paa det ad hand kunde holde Lovens Ord / som vare skrefne i Bogen / som Hilkia Præsten fant i HErrens Huus. 25 Oc der var ingen Kongen som hand for hannem / der vende sig om til HErren i sit gandske Hierte / oc i sin gandske Siel / oc med all sin mact / efter all Mose Lov / oc der opkom ey nogen efter hannem som hand . 26 Dog vende HErren sig icke fra sin stoore Vredis grumhed / som hand var saare fortørnit med ofver Juda / for alle de oprettelser / som manasse hafde operrit hannem emd 27 Oc HErren sagde : Jeg vil ocsaa baortkaste Judam fra min Ansict / lige som jeg bortkaste Jsrael / oc jeg vil bortkaste denne Stad som jeg udvalde / som er Jerusalem / oc det Huus / om hvilcket jeg sagde : Mit Nafn skal være. 28 Oc hvad meere er ad sige om Josia handel / oc alt hvad hand giorde / er det icke skrefvet i Juda Kongers Krønicke?
29 J hans tjd drog Pharao Necho / Kongen af Ægypten / op mod Kongen af Assyrien / til den Flood Phrath  /oc Kong Josias drog ad møde hannem / oc hand slog ham i hiel i Megiddo / der hand hafde seet hannem. 30 Oc hans Svenne førde hannem død fra Megiddo / oc førde hannem til Jerusalem / oc begræfve hannem i sin Graf : Oc Folcket i Landet trage Joachas Josiæ søn / oc salvede hannem / oc giorde hannem til Konge i hans faders sted.
31 Joachas var tre oc tive Aar gammel / der hand blef Konge / oc regærede tre Maaneder i Jerusalem / oc hans Moders nafn var Hamutal / Jeremiæ af Libna Daatter. 32 Oc hand giorde ont for HErrens Øyne /Y efter alt det som hans Forfædre giorde. 33 Oc Pharao Necho fangede hannem i Riblah udi Hemath Land / der hand regærede i Jerusalem / oc hand lagde en Skat paa Landet / hundrede Center Sølf / oc et Centener Guld. 34 Oc Pharao Necho giorde Eliakim / Josiæ søn / til Konge / i sin Faders Josiæ sted / oc omvende hans nafn / (oc kaldede hannem) Jojakim : Men Joachas tog hand med sig / oc hand kom til Ægypten / oc døde der. 35 Oc Jojakim gaf Pharao samme Sølf oc Guld / dog hand tog en Skat af Landet der til / ad gifve samme Sølf / efter Pharaos befaling : Hand skattede paa Sølf oc Guld / hver efter sin formue / iblant Folcket i Landet / ad gifve Pharao Necho det. 36 Jojachim var oc tive Aar gammel / der hand blef Konge / oc hand regærede ellefve Aar i Jerusalem / oc hans Moders nafn var Sebuda / Pedaia af Ruma Daatter. 37 Oc hand giorde ont for HErrens Øyne / efter alt det som hans Forfædre giorde. 

XXIV. Capitel.
J hans Tjd opdrog Nabuchodonofor / Kongen af Babylonien / oc Jojakim blef hannem underdanig i tre Aar / der efter vendte hand sig / oc falt fra hannem.
2 Oc HErren sendte Strjdsfolck paa hannem af Chaldæa / oc Strjdsfolck af Syrien / oc Strjdsfolck paa hannem af Chaldæa / oc Strjdsfolck af Syrien / oc Strjdsfolck af Moab / oc Strjdsfolck af Ammons Børn / oc hand sendte dem i Juda / ad de skulde fordærfve den / efter HErrens Ord / som hand hafde talet / ved sine Tienere Propheterne. 3 Det skeede JUda saa efter HErrens Ord / ad hand kaste dem fra sit Ansict / for Manasse Synders skyhld / efter alle de Ting som hand giorde. 4 Saa oc (for) det uskyldige Blood / som hand udstyrte / ad hand fylte Jerusalem med uskyldigt Blood : derfor vilde HErren icke tilgifve. 5 Hvad meere er ad sige om Jojakims Handel / oc alt hvad hand giord e/ Er det icke skrefvet iJuda Kongers Krøncike? 6 Oc Jojakim som fhen med aine Forfædre /oc hans sSøn Jojachim blef konge i hans sted. 7 Oc Kongen af Ægypten drog icke meer af sit Land : Thi Kongen af Babylonien hafde tagit fra Ægypti Bæck / inctil den Flod Phrath / alt det som var Kngens af Ægypten.
8 Jojachim var atten Aar gammel / der hand blef Konge / oc hand regærede tre Maaneder i Jerusalem : Oc hand moders nafn var Nehusiha / Elnathans Daatter af Jerusalem. 9 Oc hand giorde ont for HErrens Øyne / efter alt det som hans Fader giorde. 
10 Paa den tjd drog Nabuchodonofors / Kongens Tienere af Babylon / op til Jerusalem / oc Staden blef belagt. 11 Oc Nabuchodonofor / Kongen af Babylon / kom til Staden / oc hans Tienere belagde den: 12 Men Jojachim / Kongen i Juda / gick ud til Kongen af Babylonien / hand oc hand Moder / oc hans Tienere / oc hans Øfverster / oc hans Kammersvenne / oc Kongen af Babylonien tog hannem (fangen) i det ottende hans Kongerigis Aar. 13 Oc hand tog der ud alt Liggendefæ i Kongens huus / oc hand sønderslog i alle Guldkar / som Slomon / Jsraels Konge / hafve giort i HErrens Tempel / som HErren hafde sagt. 14 Oc hand bortførde den gandske Jerusalem / oc alle Øfvrsterne / oc alle de Veldige / tj tusinde Fangne oc alle Tømmermænd / oc alle Smede /oc der blef icke igien / uden det Ringe Folck i Landet. 15 Oc hand førde Jojachim til Babylon / oc Kongens Moder / oc Kongens Hustruer / oc hans Kammersvenne / 16 Oc de Mæctige i Landet førde hand fangne af Jerusalem til Babylon. Oc siu tusinde af de beste Folck / oc tusinde Tømmermænd oc Smede / alle stercke Krjgsmænd / oc Kongen af Babylon førde dem fangne til Babylon 17 Oc Kongen af Babylon giorde Mathania / hans Faderbroder / til Konge i hans sted / oc omvende hans nafn / (ad hand skulde heede) Zedechias.
18 Zedekias var et oc tive Aar gammel / der hand blef Konge / oc hand regærede ellefve Aar i Jerusalem : Oc hans Moders nafn var Hamital / Jeremiæ af Libna Daatter. 19 Oc hand giorde ont for HErrens Øyne / efter alt det som Jojakim giorde. 20 Thi det skeede saa af HErrens Vrede mod Jerusalem oc mod Juda / indtil hand kaste dem fra sit Ansict / oc Zedekias falt af fra Kongen af Babylon.

XXV. Capitel.
OC det hende sig i det niende hans Kongerigis Aar / i den tiende Maaned / i den tiende Dag i Maaneden / kom Nabuchodonofor / Kongen af Babylon / hand oc all hans Hær / imod Jerusalem / oc hand leyrede sig mod den  /oc bygde en Vern mod den trint omkring. 2 Saa blef Staden belagt indtil Kong Zedechias ellefte Aar. 3 (Men) paa den niende (dag) i Maaneden / fick Hungeren ofverhaand i Staden / Oc der var icke Brød for Folcket i Landet. 4 Oc Staden blef brøt / oc alle Krjgsmænd (flydde) om Natten / ad den Portis Vey imedlem de to Muure / som gaar til Kongens Have / (oc Chaldæerne laae tring om Staden/) Oc (Kongen) flydde ad Veyen til den slette Marck.
5 Men Caldæernes hær fulde efter Kongen / oc de naaede hannem paa den slette Marck hos Jericho / ac alt det Krjgsfolck / som var hos hannem / blef adspridde fra hannem. 6 Men de grebe Kongen / oc førde hannem op til Kongen af Babylon / til Riblath / oc de sagde til Dom ofver hannem. 7 Oc de slactede Zedekiæ Børn for hans Øyne / oc mand blindede Zedekiæ ØYne / ocbundne hannem med Lencker / oc førde hannem til Babylon.
8 Oc i den femte Maaned / i den sivende Dag i Maaneden / det er det nittende Rabuchodonofors / Kongens af Babylons Aar / kom NebusarAdan / Øfversteren for Dravanterne / Kongens Tienere af Babylon / TilJerusalem: 9 Oc opbrændte HErrens huus / oc Kongens huus / oc alle Huusene i Jerusalem / oc alle stoore huuse opbrændte hand med Jld. 10 Oc anlangendis Jerusalems Muure trint omkring / (dem) nedbrøde alle de Chaldærs Hær / som var med den Øfverste for Dravanterne. 11 Oc der andet Folck / som var ofverblefvet i Staden / oc de som vare faldne / som vare faldne til Kongen af Babylon / oc det andet meenige Folck / førde NebusarAdan / Øfversten for Dravanterne / bort. 12 Oc Øfversten for Dravanterne lod blifve af de rigeste i Landet / til Vjngaards Mænd oc til Bønder. 13 Oc Kaabberstøtterne som var i HErrens huus / oc Stoolene oc Kaaberhafvet som var i HErrens huus / sønderbrøde Chaldæerne / oc førde Kaaberet af dem til Babylon. 14 Oc Gryderne / oc Skuvlerne / oc Psalterne / oc Skederne / oc alle Kaaberkar / som mand tiente med / toge de bort. 15 Oc de Røgelseskar oc de Becken / hvad som var heel Guld oc heel Sølf / tog den Øfverste for Dravanterne. 16 De to Støtter / oc det eene Haf / oc Stoolene / som Salomon hafde giort til HErrens huus : Mand kunde icke veye Kaabberet af alle disse Kar. 17 Én Støtte var atten Alne høy / oc Knappen der paa var af Kaabber / oc Knappens høyhed var tre Alne / oc de Baand oc GranatEble trint omkring Knappen / vare alle af Kaabber : Ved denne maade var oc den anden Støtte med Bandene. 18 Oc Øfversteren for Dravanterne / tog den Præst Seraia af det første Skifte / oc Zephania Præsten af det andet Skifte / oc tre Dørvoctere. 19 Oc af Staden tog hand en Kammersvend / som var sæt ofver Stjdsmændene / oc som Mænd af dem som vare altjd for Kongen / som blefve fundne i Staden / Oc den øfverste Skrifvere for Hæren / som øfvede Folcket i Landet / oc tresindstive Mænd af Folcket i Landet / som fundis i Staden. 20 Oc NabucarAdan / den øfverste for Dravanterne / tog dem / oc førde dem til Kongen af Babylon / til Riblah. 21 Oc Kongen af Babylon slog dem / oc dræbte dem i Riblah / i Hemaths Land : Saa blef Juda henslyt af sit Land.
22 Men anlangendis Folcket / som blef tilbage i Juda Land / som Nabuchodonofor / Kongen af Babylon / lod blifve tilbage / ofver dem sætte hand Gadalia Ahikams søn / Saphans søns. 23 Der nu alle Strjdshøfvezmændene / oc deres Mænd / hørde / ad Kongen af Babyulon hafde sæt Gedalia til Øfverste / da komme de tl Gedalia til Mizpa / baade Jsmael Nethania søn / oc Johanan Karea søn / oc Seraia Thanhumeth / Rethophatiters søn / oc Jaesania Maechati søn / de oc deres Mænd. 24 Oc Gedalia soor dem oc deres Mænd / oc sagde til dem : Frycter icke ad være Chaldæerne underdanige / blifver i Landet / oc værer Kongen af Babylon underdanige / saa skal det gaae eder vel. 25 Men det skeede i den sivende Maaned / ad Jsmael Nethania søn / Elisama søns / af Kongelige Slect / kom /oc tj Mænd med hannem / oc sloge Gedalia / ad hand døde / sampt Jøderne oc Caldæerne / som vare hos hannem i Mizpa. 26 Da giorde Lt FOlcket sig rede / baade smaa oc stoore /oc strjds Folckenes Øfverste / oc komme til Ægypten : thi de fryctede sig for Caldæerne.
27 Det skeede siden i det sivende oc tredivte Aar / efter at Jojachim / Kongen af Juda / var bortført / i den tolfte Maaned / paa den siu oc tivende dag i Maaned / ad EvilMerodach / Kongen af Babylon / i det Aar hand blef Konge / lod optage Jojachim / Juda Kongis Hofvet / af Fængsel. 28 Oc hand talde venligen med hannem / oc sætte hans Stool ofver de Kongers Stoole / som vare hos hannem i Babylon. 29 Oc hand omskifte hans Fængsels Klæder : Oc hand aad altjd Brød hos hannem / i alle sine Ljfs dage. 30 Oc belangendis hans underholdning / gafvis hannem stedze underholdning af Kongen / hver ting paa sin dag / alle hans Ljfvis dage.
Ende paa Kongernes anden Bog.

Krønickes første Bog.
I. Capitel.
ADam / Seth / Enos / 2 Kenan / Maalalel / Jared / 3 Enoch / Methusalan / Lamech / Noe / Sem / Cham / oc Japeth. 5 (Disse vare) Japheths Børn : Gomer / oc Magog / oc Madai / oc Javan  oc Thubal / oc Mesech oc Thiras. 6 Oc (disse vare) Gomers Børn / Aseenas / oc Diphat / oc Thogarma. 7 Oc Javans Børn (vare) Elisa / oc Tharsis / Ehitim oc Dodanim. 8 Chams Børn (vare) Chus / oc Mizraim / Put / oc Canaan.. 9 Oc Chus Børn (vare) Seba / oc Hevila / oc Sabatha / oc Raema oc Sabthecha : Oc Raema Børn (vare) Seba oc Dedan. 10 Oc Chus aulede Nimrod : Hand begynte ad blifve mæctig paa Jorden. 11 Oc Mizram aulede de Luder / oc Anamer / oc Lehaber / oc Naphtuher / 12 Oc Pathruser oc Casluher ( f hvilcke Philisterne ere komne) oc Caphthorer / 13 Oc Canaan aulede Zidon sin Førstefødde / oc Heth / 14 Oc Jebusi / oc Amori  /oc Girgosi / 15 Oc Hevi / oc Arki / oc Sini / 16 Oc Arnadi / oc Zemari oc Hemathi. 17 Disse ere Semas Børn / Clam / oc Assur / oc Arphachsad / oc Lud / oc Aram / oc Uz / oc Hul / oc Gether / oc Mesech . 18 Oc Arphachsad aulede Salah / oc Salah aulede Eber. 19 Oc Eber blefve fødde to Sønner : Den eenes nafn var Pleg / fordi ad Landet blef skiftet i hans tjd : Oc hans Broders nafn var Jaktan. 20 Oc Jaktan aulede Almodad / oc Saleph / oc Hazarmaveth / oc Jarah / 21 Oc Adoram / oc Usal / oc Dikla / 22 Oc Ebal / oc Abimael / oc Seba / oc Ophir / oc Hevila oc Joab : 23 Alle disse ere Jaktans Børn. 24 Sem / Arphachsad / Salah / 25 Eber / Peleg / Reu / 26 Serug / Nahor / Tharah / 27 Abram : Hand er Abraham.
28 Abrahams Børn (vare) Jsaac oc Jsmael 29 Disse ere deres Slecter : Jsmaels Førstefødde / Nabioth / oc Kedar / oc Adbeel / oc Aibsam / 30 Misa / oc Duma / Masa / Hadad / oc Thema / 31 Jethur / Naphis / oc Kedma : DIsse samme ere Jsmaels Børn. 32 Oc Keturæ / Abrahamns Medhustruis Børn : Hun fødde Simran / oc Jacksan / oc Medan / oc Midian / oc Jesback oc Suah : Oc Jacksans Børn (vare) Seba oc Dedan. 33 Oc Midians Børn (vare) Epha / oc Epher / oc Henoch / oc Abi8da / oc Eldaa : Alle disse ere Keturæ Børn. 34 Oc Abraham aulede Jsaac / Jsaacs Børn (vare) Esau oc Jsrael. 35 Oc Esaus børn vare Eliphas / Ravel / oc Jeus / oc Jaelam oc Korah. 36 Eliphas Børn ( vare) Theman / oc Omar / Zephi / oc Gaetham / Kenas / oc Thimna oc Amelek. 37 Revels Børn (vare) Nahath / Serah / Samma oc Miza . 38 Oc Seirs Børn (vare) Lothan / oc Sobal / oc Zibean / oc Ana / oc Dison / oc Ezer oc Disan. 39 Oc Lothans børn (vare) Hori oc Omam : Oc Thimna var Lothans Syster. 40 Sobals Børn (vare) Allian / oc Manahath / oc Ebal / Sephi oc Onam : Oc Zibeons Børn  vare / Alia oc Ana. 41 Ana Børn / Dison : Oc Disons BØrtn ( vare) Hamram / oc Esban / oc Jethran oc Ehran. 42 Ezers Børn (vare) Bilan / oc Saevan Jaekan : Disans Børn (vare) Uz oc Aran.
43 Oc disse ere de Konger som hafver regæret i Edoms Land / før end nogen Konge regærede for Jsraels børn : Belia Beors søn / oc hans Stads nafn var Dinaba. 44 Oc Bela døde / oc Joab Serah søn af Bozra / blef Konge i hans sted. 45 Oc Joab døde / oc Husam af de Themaniters Land blef Konge i hans sted. 46 Oc Husam døde / oc Adad Bedads søn blef Konge i hans sted / som slog Madianiterne paa Moabiternes Marck / oc hans Stads nafn var Avith. 47 Oc Adad døde / oc Samla af Masrek blef Konge i hans sted. 48 Oc Samla døde / oc Saul af Rehoboth hos Floden / blef Konge i hans sted. 49 Oc Samla døde / oc Saul af Rehoboth hos Floden / blef Konge i hans sted. 49 Oc Saul døde / oc Baal Hanan / Achbors søn / blef Konge i hans sted. 50 Oc Baal Hanan døde / oc Adad blef Konge i hans sted / oc hans Stads nafn var Pai / oc hans Hustruis nafn Meethabeel / Matreds Datter / Mesaabs Daatters. 51 Der Adad døde / da blefve der Fyrster i Edom : Den Fyrste Thimna / Den Fyrste Alia / den Fyrste Jetheth : 52 Den Fyrste Aholibama / den Fyrste Ela / den Fyrste Pinon / 53 Den Fyrste Kenas / den Fyrste Theman / den Fyrste Mibzar / 53 Den Fyrste Madiel / den Fyrste Jram : Disse vare Fyrsterne i Edom.

II. Capitel.
DJsse (vare) Jsraels Børn : Ruben / Simeon / Levi oc Juda / Jsachar / oc Sebulon / 2 Dan / Joseph / oc BenJamin / Nephthali / Gad oc Asser.
3 Juda Børn (vare) Er / oc Onan / oc Sela : De tre blefve hannem fødde af Suha Daatter / den Cananitiske : oc Er / Juda Førstefødde var ond for HErrens Øyne / derfor slog hand hannem ihiel. 4 Men Thamar / hans Sønneqvinde / fødde hannem Perez o Serah : (Saa ad) alle Juda Børn (vare) fem. 5 Berez Børn vare / Hezron oc Hamul. 6 Oc Serah Børn vare / Simri  /oc Ethan / oc Eman / oc Chalcol oc Dera : Alle de vare fem. 7 Oc Charmi Børn vare / Achar / som forstyrrede Jsrael / som forgreb sig paa det forbandede. 8 Oc Ethans Børn vare / Asaria. 9 Oc Hezrons Børn som hannem vare fødde / vare Jerahmeel / oc Ram oc Chalubi. 10 Ram aulede Amminadab : Oc Amminadab aulede Rahesson / den Fyrste for Juda Børn. 11 Oc Nehesson aulede Salma : Oc Salma aulede Boas. 12 Oc Boas Aulede Obed. Oc Obed aulede Jsai.
13 Oc Jsrai auilede sin Førstefødde Eliab : Oc Abinadab den anden / oc Simea den tredje: 14 Nethaneel den fierde / Naddai den femte : 15 Ozem den siette / David den sivende. 16 Oc deres Søstre vare Zeruia oc Abigail: Oc Zeruia Børn vare / Absai / oc Joad / oc Asahel / de tre. 17 Oc Abigail fødde Amasa : Oc Amasa Fader var Jether den Jsmaeliter.
18 Oc Caleb Hezrons Søn aulede (Børn) med Asuba (sin) Hustru / oc med Jerioth : Oc disse ere hendis Børn / Jeser / Oc Sobab oc Ardon. 19 Der nu Asuba var død / da tog Caleb sig Ephrath / hun fødde hannem Hur. 20 Oc hur aulede Uri / oc Uri Aulede Bezaleel.
21 Oc der efter gick Hezron ind til Machir / Gileads Faders Datter / oc hand tog hende / der hand var tresinds tive Aar gammel : oc hun fødde hannem Segub. 22 Oc Segub aulede Jair : oc hand hafde tre oc tive Stæder i Gileads Land. 23 Oc hand tog Gesur oc Aram / med Jairs Byer / af dem / med Kenath oc dens tilhørige Byer / tresinds tive Stæder : Alle disse ere Machirs / Gileads Faders / børn. 24 Oc efter Hezron var død / i Caleb Ephrata / da hafver Abia / Hezrons Hustru (hans Efterlefverske) oc fød hannem Ashur / Thekoa Fader.
25 Oc Jerahmeel / Hezrons Førstefødde / hafde Børn / den Førstefødde Ram / dertilmed Bura / oc Oren / oc Ozem Ahia. 26 Oc Jerahmeel hafde endnu en anden Qvinde / hvis nafn var Atara : Hun var Onams Moder. 27 Oc Rams / Jerahmeels Førstefødde Søns Børn var / Maaz / oc Jamin oc Eker. 28 Oc Onams Børn vare / Samari oc Jada : Oc Samai Børn / Nadab oc Abisur. 29 Oc Ahisurs Hustruis nafn (var) Abihail : hun fødde hannem Ahban oc Molid. 30 Oc Nadabs Børn (vare) Seled oc Appaim : Oc Seled døde foruden Børn. 31 Oc Appaims børn (vare) Jesei: Oc Jesei børn ( vare) Sesan : Oc Sesans Børn (vare) Ahelai. 32 Oc Jada / Samai Broders børn (vare) Jether oc Jonahtan : Oc Jether døde foruden Børn. 33 Oc Jonathans børn vare Peleth oc Sasa Disse vare Jerahmeels børn.
34 Oc sefan hafde ingen Sønner / men Døttre : Oc Sefan hafde en Ægypti Svend / hvis nafn var Jarha. 35 Oc Sefan gaf Jarha sin Svend / hans Daatter til Hustru / oc hun fødde hannem Athai. 36 Oc Athai aulede Nathan : Oc Nathan aulede Sabad. 37 Oc Sabad aulede Ephial : Oc Ephial aulede Obed. 38 Oc Obed aulede Jeu : Oc Jeu aulede Asaria. 39 Oc Asaria aulede Halez : oc Halez aulede Elltasa. 40 Oc Elleasa aulede Sismai: oc Sismai aulede Sallum. 41 Oc Sallum aulede Jekamia : oc Jekamia aulede Elisama.
42 Calebs Jerahmeels Broders børn (vare) Mesa hans Førstefødde  : Hand var Siphs Fader : oc Maresa Hebrons Faders børn. 43 Oc Hebrons børn (vare) Korah / oc Thapuah / oc Rekem oc Sama. 44 Oc Sama aulede Raham / Jatkaams Fader : oc Rekem aulede Samat. 45 Oc Samai søn (heed) Moon: oc Moon (var) Bethzurs Fader. 46 Oc Epha Calebs Medhustru / fødde Haran / oc Moza oc Gases : Oc Hatan aulede Gases. 47 Oc Jahdai børn (vare) Regem / oc Jotham / oc Gesan / oc Peleth / oc Epha oc Saaph. 48 Maecha Calebs Medhustru / fødde Seber oc Thirhena. 49 Oc Saaphs / Madmanna Faders (Hustru) fødde Seva Machbenas Fader / oc Gibeas Fader : Oc Achsa (var) Calebs Daatter.
50 Disse vare Calebs børn / Hur søns / Ephrata Førstefødde søns / Sobal Kiriath Jearims Fader / 51 Salma Bethlehems Fader / Hareph Bethgaders Fader. 52 Oc Gobal Kiriath Jearims Fader / hafde Sønner / som saae halfdeelen af Manuthoth. 53 Oc de Slecter i Kiriath Jearim var de Jethiter / oc Puthiter / oc Sumathiter oc Misraiter. Af dem ere de Zareathiter oc Esthaolitter udkomne. 54 Salma Børn (vare) de Bethlehemiter oc Retophatiter / Joabs huus Kroner / oc halfdeelen af de Manatiter de Zereither. 55 Oc de Skrifvers Slect / som boede i Jaebez / (vare) de Thireathiter / Simeathiter / Suchathiter : De ere de Kiniter / som ere komne af Hamath / Rechabs huus Fader.

III. Capitel.
OC disse vare Davids Børn / som hannem blefve fødde i Hebron: Den Førstefødde / Amnon af Ahinoam den Jesreelitiske / Den anden / Daniel / af Abigail den Carmelittiske. 2 Den tredje / Absalom / Macha søn / Thaimat Kongens af Gesur Datter. Den fierde / Adonia Hagiths søn. 3 Den femte / Saphath Ja af Abital : Den siette / Jethream / af Egla hans Hustru : 4 Disse sex ere hannem fødde i Hebron / thi hand regærede der i sin Aar oc sex Maaneder : Oc tre oc tredive Aar regærede hand i JErusalem. 5 Oc disse blefve hannem fødde i Jerusalem : Simea / oc Sobab / oc Nathan / oc Salomon / (Disse) fire ere af Bathsua Ammiets Daatter. 6 Dertil Jebehar / oc Elisama / oc Eliphelet / 7 oc Noga / oc Nepheg / oc Japhia / 8 Oc Elisama / oc Eliada oc Elipheleth / Denj. 9 Disse ere alle Davids børn : foruden (hans) Med hustrus børn : oc Thamar deres Syster.
10 Oc Salomons søn var Rhoboam : hans søn var Abia / hans søn var Assa / hans søn Josaphath. 11 Hans søn var Joram / hans søn var Ahasta / hans søn var Joas / 12 Hans søn var Amazia / hans søn var Asaria / hans søn var Jotham. 13 Hans søn var Achas / hans søn var Ezechias / hans søn var Manasse. 14 Hans søn var Amon / hans søn var Josia. 15 Oc Josiæ Sønner vare : Den Førstefødde / johanan / den anden Jojakim / den tredje / Zedekia / den fierde / Sallum. 16 Oc Joajkims Børn (vare:) Jechonia hans søn / Zedekia hans søn.
18 Oc Jechonia Azirs Børn (vare) Sealthiel hans søn. 18 Oc Malchiram / oc Pedaia / oc Senezar / Jekamia / Hosama / oc Redabia / 19 Oc Pedaja sønner (vare) Zerubabel oc Simei : Oc Zerubabels sønner (vare) Mesullam oc Hanania / oc Selomith deres Syster : 20 Ocx Hasuba / oc Oel / oc Berechia / oc Hasadia / Josab Hesed / de fem. 21 Oc Hanania sønner vare / platJil oc Jesana : Rephaia Sønner / Aenan Sønner / Obadia Sønner / Sachania Sønner. 22 Oc Sachania Børn vare Semaia : Oc Semaia sønner vare / Hattus / oc Jegeal / oc Bariah / oc Nearia oc Saphat / de sex. 23 Oc Nearia sønner (vare) Elioneai / oc Hiskia / oc Ascikam / de tre. 24 Oc Elionai Børn vare / Hodajeus / oc Eliasib / oc Plaia / oc Akkub / oc Johanan / oc Delaia oc Anani / de siu.

IV. Capitel.
JUda Børn vare / Perez / Hezron / oc Charmi / oc Hur oc Sobal. 2 Oc Reaia Sobals søn / aulede Jahath / oc Jahath aulede Ahumai oc Laad : Disse ( ere) Zareathiternes Slecter. 3 Oc denne er Etams Faders ( Slect/) Jesreel / oc Jesma / oc Jedbas: oc deres Systers nafn var Zelelphoni. 4 Oc Pnuel (var) Gedors Fader / oc Eser (var) Husa Fader : Disse ere Hurs børn / som var Ephrata / hans Førstefødde / hvilcken var Bethlehems Fader. 5 Oc Ashur / Thekoas Fader / hafde to Hustruer / Hela oc Naera. 6 Oc Naera fødde hannem Abusam / oc Heper / oc Themni oc Ahastari : De ere Naera børn. 7 Oc Helea børn vare Zereth / Jezohar oc Ethnan. 8 Oc Koz aulede Anub / oc Hazobeba / oc Aharhels Harums søns Slecter. 9 Oc Jabez var hæderligere end hans Brødre : oc hans Moder kaldede hannem Jaebez / thi hun sagde : Jeg fødde hannem med Kummer. 10 Oc Jaebez kaldede paa Jsrels Gud / oc sagde : Dersom du jo velsigner mig / oc formeerer mine Landemercke / oc din Haand blifver med mig / oc du sticker det saa / ad det onde icke bekymrer mig : Oc Gud lod komme det hand bad. 11 Oc Chalub Suha broder / aulede Mehir / hand er Esthons Fader. 12 Oc Esthon aulede Bethrapha / oc Paseah / oc Tehinna / Faderen til Nahas Stad : Det ere de Mænd af Recha. 13 Oc Kenas børn vare Othniel oc Saraia : Oc Othniels børn vare Hathath. 14 Oc Meonothai aulede Ophra : Oc Saraia aulede Joab / en Fader til Tømmermænds Dal / thi de vare Tømmermænd. 15 Oc Calephs Jephunne søns Børn ( VARE) Jru/ Ela oc Naamz oc Elas Børn oc Kenas. 16 Oc Jehaleleels børn (vare) Siph / oc Sipha / Thiria oc Asareel. 17 Oc Esra børn vare Jether / oc Mered / oc Cpher / oc Jalon / oc hun fødde MirJam / oc Samai / oc Jesbah / oc Esthemo Fader. 18 Oc hans Hustru Judia fødde Jered Gedors Fader / oc Heber Socho Fader / oc Jekuihiel Sanoah Fader. Oc de vare Bithia / Pharao Daatters børn / som Mered hafde taget. 19 Oc den Qvindis Hodiia (børn) Nahams Syster / Kegila Faders / (vare) Garmi / oc Esthemoa den Maechathiter. 20 Oc Simeons børn ( vare) Ammon oc Rinna / Benhanan / oc Thilon : oc Jesi børn (vare) Sohed oc BenSohed. 21 Sela Juda søns Børn vare / Er Lecha Fader / oc Laeda Maresa Fader / oc de kostelige Lindvæfvers Slecter i Asbeas Huus. 22 Oc Jokim / oc de Mænd af Coseba / oc Joas oc Saraph / de som herskede i Moab / oc Jasubi udi Lahem : Oc disse ere gamle Ord. 23 Disse blefve Pottemagere / oc boede iblant Planter oc Giærder : de blefve der hos Kongen for hans Giernings skyld.
24 Simeons børn vare / Nemuel / oc Jamin / Jarib / Serah / Saul. 25 Sallum (var) hans søn / Mib sam (var) hans søn / Misma (var) hans søn. 26 Oc Mismas børn vare (disse) Hamuel hans søn / Zachur hans søn / Simei hans søn. 27 Oc Simei hafde sexten Sønner /( oc sex Døttre / men hans brødre hafde icke mange børn : oc all hans Slect formeerede sig icke som Juda børn. 28 Oc de boede i Berseba / oc Molada / oc Hazar Sual / 29 Oc i Bilha / oc i Ezem / oc i Tholad / 30 Oc i Bethuel / oc i Horme / oc i Zigklag / 31 Oc i BethMarchaboth / oc i Harsarsusim / oc i Beth_Bieri / oc i Saaraim : Disse (vare) deres Stæder / saa længe David Regærede / 32 Oc deres Landsbyer vare / Elam / oc Ain / Rimmon / oc Tochen / oc Asan / fem Stæder: 33 Oc alle deres Landsbyer / som vare omkring disse Stæder / indtil Baal / det ere deres Bolige / oc deres Afkomme iblant dem self. 34 Dog Mesobab / oc Jamlech / oc Josa Amazia søn / 35 Oc Joel : oc Jehu Josida søn / Saraia søns / Asiel søns / 36 Oc Elioenai / oc Jaecoba / oc Jesohaia / oc Asaia / ocv Adiel / oc Jsmeel oc Benaia. 37 Oc Sifa Siphei søn / Alon søns / Jedaia søns / Simeri søns / Semaia søns. 38 Disse blefve nafnkundige oc til Fyrster iblant deres Slect / oc i deres Fædres Huus udbredde de dem i mangfoldighed. 39 Oc de droge til Jndangen til Gedor / indtil mod Østen paa Dalen / ad søge Græsgang til deres Faar. 40 Oc de funde feed oc god Græsgang / oc et Land vjt oc breet / roligt oc trygt / Thi de af Ham boede der tilforn. 41 Disse som nu ere beskrefne / KOmme i Ezechæ Juda Kongis tjd / oc sloge deres Pauluuner oc Bolige som der blefve fundne / oc ødelagte dem indtil denne dag / oc boede i deres sted / thi der var Græsgang til deres Faar. 42 Oc der ingen af dem ved fem hundrede Mænd / som vare af Simeons børn / bort til Seirs bierg / oc Platioa / oc Nearia / oc Rephaia oc Usel / Jesei børn / vare deres Øfverster. 43 Oc sloge dem ihiel som vare ofverblefne iblant dem som undkomme af Amalekiterne / od boede der indtil denne dag.

V. Capitel.
OC Rubens / Jsraels Førstefødde søns Børn / (Thi hand var den førstefødde søn / Men fordi hand besmittede sin Faders Sang / blef hans Førstefødsel gifven Josephs / Jsraels søns / Børn : dog blef hand icke regnet for den Førstefødde. 2 Thi Juda var mæctig iblant sine Brødre / oc det som hørde til Fyrsten / var af hannem : dog Josephs var den Førstefødsel.) 3 Rubens / Jsraels Førstefødde søns børn / vare / Hanoch / oc Paullu / Hezron oc Charmi. 4 Joels børn vare / Semaia hans søn / Gog hans søn / Simei hans søn / 5 Micha hans søn / Reaia hans søn / Baal hans søn / 6 Beera hans søn / hvilcken tilgath Pilneser / Kongen af Assyrien / førde fangen bort / hand var en Fyrste for de Rubeniter. 7 Men ahsn brødre / efter deres Slecter / naar de blefve regnerede i deres Slecter : da hafde de Jeiel til Hofvet oc Sacharia. 8 Oc Bela Asans søn / Sema søns / Joels søns / hand boode i Aroer / oc indtil Nebo oc BaalMeon / 9 Oc hand boode mod Østen / indtil mand kommer til indgangen til Ørcken / djd fra den Flood Phrat : Thi deres Qveg var blefvet meget i Gileads Land. 10 Oc i Sauls tjd førde de Krjg imod de Hagarener / de fulde ved deres haand : oc de boede i deres Bolige / i all Østerparten / ved Gilead.
11 Oc Gads børn boede tvert ofver fra dem / i Basans Land / indtil Salcha. 12 Joel var den ypperte / oc Saphan den anden : men Jaenai / oc Saphat (blefve) i Basan. 13 Oc deres Brødre / efter deres Fædres huus / (vare) Michael / oc Mesu7llam / oc Seba / oc Jorai / oc Jaecan / oc Sia oc Eber / siu. 14 Disse ere Abihails børn / Huri søns / Joroah søns / Gileads søns / Michael søns / Jestsai søns / Jahdo søns / Bus søns. 15 Ahi Abbdiels søn / Guni søns / var en Øfverste i deres Fædres huus. 16 Oc de boede i GIlead udi Basan / oc i dens tilhørlige Byer / oc i alle Sarons Forstænder / indtil deres ende. 17 Disse blefve alle regnede til Stammer i Jotham Juda Kongis tjd /oc i Teroboam Jsraels Kongis tjd. 
18 Rubens børn / oc GFadditernes oc Manasses halfve Slect / som vare Strjdsmænd / som førde Skiolde oc Sverd / oc kunde spende Buer / od vare forfarne i Strjd / vare fire oc fyrretive tusinde oc siu hundrede oc tresindstive / som droge ud i Hæren. 19 Oc de droge i Strjd / mod de Hagarener / oc (mod) Jetur / oc Naphes oc Nodab / 20 Dog de Blefve hiulpne imod dem / oc Hagarenerne blefve gifvne i deres Hænder / oc alt det som var med dem : Thi de raabte til Gud i Strjden / oc hand bønhørde dem / thi de forlode dem paa hannem. 21 Oc de førde deres Qveg bort / deres Camele / fem tusinde /oc to hundrede oc halftrediesindstive tusinde Faar / oc to tusinde Asne / oc hundrede tusinde Menniskers Siele. 22 Thi der fulde mange Saargiorde / efterdi Strjden var af Gud : oc de boede i deres sted / indtil de blefve bortførde.
23 Oc Manasse halfve Slectis Børn boede i Landet : fra Basan indtil Baal Hermon oc Senir / oc Hermons bierg / de var blefne mange. 24 Oc disse vare Hofvederne ofr deres Fødres huus baade Epher / oc Jesi / oc Eliel / oc Aseiel / oc Jeremia / oc Hodavia Oc Jahdiel / veldige Strjdsmænd / nafnkundige Mænd / Hofveder for deres Fædres huus.
25 Men der de ofvertraade mod deres Fædres Gud / oc bedrefve Hoos med Folckenes Afguder i Landet / som Gud hafde ødelagt for dem : 26 Da opvacte Jsraels Gud Phuls Aand / Kongens af Assyrien / oc Tilgath Pilnsers Aand / Kongens af Assyrien / de bortførde Rubeniterne / oc Gadditerne / oc den halfve Manasse Slect / oc førde dem til Halah oc Habor / oc Ara / oc til den Flod Gosan / indtil denne dag.

VI. Capitel.
LEvi Børn (vare) Gersom / Kaath oc Merari. 2 Men Kaaths Børn (vare) Aaron / oc Mose oc Maria. Oc Aarons børn vare / Nadab / oc Abiu / Eleasar oc Jthamar. 4 Eleasar aulede Pinbehes : Pinehes aulede Abisua. 5 Oc Abisua aulede Buki : oc Buki aulede Usi. 6 Oc Usi aulede Serahia : oc Serahia aulede Mergioth. 7 Meragioth aulede Amaria : oc Amaria aulede Ahitub. 8 Oc Ahitub aulede Zadok : oc Zadok aulede Ahimaaz. 9 Oc Ahimaaz aulede Asaria : oc Asaria aulede Johanan. 10 Oc Johanan aulede Asaria / som var Præst i det Huus / som Salomon bygde i Jerusalem. 11 Oc Asaria aulede Amaria : oc amaria aulede Ahitub. 12 Oc Ahitub aulede Sadok : oc Sadok aulede Sallum / 13 Oc Sallum aulede Hilkija : oc Hilkija aulede Asaria. 14 Oc Asaria aulede Seria : oc Seria aulede Jozadak. 15 Oc Jozadak kom bort / der HErren lod Juda oc JErusalem bortføre ved Nabuchodonofor. 16 (Saa ere nu) Levi børn (diss/) Gerson / Kaath oc Merari. 17 Oc Gersons børns nafne ere disse / Libni oc Simeri. 18 Men Kaaths børns / Amram / oc Jezehar / oc Hebron oc Usel. 19 Merari børn / Maheli oc Musi : oc disse ere Leviterne Slecter iblant deres Fædre. 20 TIl Gerson (hører) Libni hans søn / Jahath hans søn / Sima hans søn / 21 Joah hans søn / Jddo hans søn / Serah hans søn / JHeathrai hans søn. 22 Kaaths børn (vare) Amminadab hans søn /( Korah hans søn / Assir hans søn / 23 Elkana hans søn / oc Abi Asaph hans søn / oc Assir hans søn / 24 Thabath hans søn / Urtel hans søn / Usia hans søn / oc Saul hans søn. 25 Oc Elkana børn (vare) Amasai oc Ahimoth. 26 Elkana / Elkana børn / Zophai hans søn / oc Nahath hans søn / 27 Elijab hans søn / Jeroham hans søn / Elkana hans søn / 28 Oc Samuels børn (vare) den Førstefødde Vasni oc Abija. 29 Merari børn / Maheli / Libui hans søn / Simei hans søn / Usa hans søn / Simea hans søn / Hagija hans søn / Asa hans søn.
31 Oc disse ere de / som David skickede til ad siunge i HErrens huus / siden Arcken hvilte. 32 Oc de tiente for Forsamlingens Pauluuns Tabernackel med Sang / indtil Salomon bygde HErrens Huus i Jerusalem / oc de stoode efter deres Skicke i deres Embede. 33 Oc disse ere de som der stoode / med deres børn : Af de Kaathiters børn var Eman den Sangere / Joels søn / Samuels søns / 34 Elkana søns / Jerohams søns / Eliel søns / Thoah søns / 35 Zuph søns / Elkana søns / Mahath søns / Amasai søns / 36 Elkana søns / Joel søns / Asaria søns / Zephania søns / 37 Thahath søns / Asir søns / Abiasaph søns / Korah søns / 38 Jezehar søns / Kaath søns / Levi søns / Jsraels søns. 39 Oc hans broder Asaph stood hos hans høyre side : Asaph (var) Berechia søn / Simeia søns / 40 Michael søns / Baeseia søns / Malchija søns / 41 Ethni søns / Serah søns / Adaia søns / 42 Ethan søns / Sima søns / Simei søns / 43 Jahtah søns / Gersons søns / 43 Jahath søns / Gersons søns / Levi søns. 44 Oc Meriari børn / deres Børdre / ved den venstre side / (som var) Ethan Kist søn / Addi søns / Malluch søns / 45 Hasabia søns / Amasia søns / Hilkia søns / 46 Amzi søns / Bani søns / Samer søns / 47 Maheli søns / Musi søns / Merari søns / Levi søns. 48 Oc deres Brødre Leviterne (vare) gifnet til allehonde Embeder i HErrens Tabernackels Huus. 49 Oc Aaron oc hans sønner optændte paa Brændofferets Altere / oc paa Røgelsens Altere / til allehonde Gierning i det Allerhelligste / oc til ad giøre FOrligelse ofver Jsrael / efter alt det som Mose / Guds Tienere / hafde befalet. 50 Oc disse ere Aarons Børn / Eleasar hans SØn / Pinehes hans søn / Abisua hans søn / 51 Buki hans søn / Usi hans søn / Serahia hans søn / 52 Meraioth hans søn / Amaria hans søn / Ahitub hans søn / 53 Zadok hans søn / Ahimaaz hans søn.
54 Oc disse vare deres Bolige i deres Palazer i deres Grendzer / for Aarons børn / for Kaathiternes Slect / thi Loddet falt dem til / 55 Oc de gafve dem Hebron i Jusa Land / oc dens Fostæder omkring dem. 56 Oc Stadsens Marck / Oc dens Landsbyer / gafve de Caleb Jephunne søn / 57 Saa gafve de nu Aarons børn de Frjstæder Jud / Hebrom oc Libna / oc deres Forstæder: 58 Oc Jather oc Esthemoa / oc deres Forstæder / oc Hilen oc dens Forstæder / Debir oc dens Forstæder. 59 Asan oc dens Forstæder / oc Bethsemes oc dens Forstæder. 59 Asa oc dens Forstæder / oc Bethsemes oc dens Forstæder. 60 Oc af BenJamins Stammer / Geba oc dens Forstæder / Alemeth oc dens Forstæder / oc Anatoth oc dens Forstæder : Alle deres Stæder vare tretten Stæder i deres Slecter. 61 Men de andre Kaaths børn / som vare ofverblefne / til fulde af Stammens Slect / af den halfve Manasse halfve Stamme / efter Loddet / tj Stæder. 62 Oc Gersons børn i deres slecter / af Jsashars Stamme / oc af Assers Stamme / oc af Nephthali Stamme / oc af Manasse Stamme / i Basan / tretten Stæder. 63 Merari børn id eres Slecter / af Rubens Stamme / Oc af Gads Stamme / oc af Sebulons stamme / efter Loddet / tolf Stæder. 64 Saa gafve Jsraels børn Leviterne disse Stæder / oc deres Forstæder / 65 Oc de gafve efter Loddet / af Juda børns stamme / oc af Simeons børns stamme / oc af BenJamins børns stamme / disse Stæder som de næfnte ved nafn.
66 (De som vare til ofvers) af Kaaths børns Slecter / de finge deres Grendzes Stæder / af Ephraims stamme. 67 Thi de gafve dem de Frjstæder / Sichem / oc dens Forstæder / paa Epharaims bierg / oc Geser oc dens Forstæder / 68 Oc Jakmeam oc dens Forstæder /oc BethHoron oc dens Forstæder / 69 Oc Ajalon oc dens Forstæder / oc Gad Rimon oc dens Forstæder / 70 Oc den halfve Manasse Stamme / Aner oc dens Forstæder / oc Bileam oc dens Forstæder / for de ofverblefne af Kaats børns Slect.
71 Gersons børn (gafve de) af den halfve Manasse Stamme / Golan i Basan / oc dens Forstæder / oc Astharoth oc dens Forstæder. 72 Oc af Jsachars Stamme / Kedes oc dens Forstæder / Dabrath oc dens Forstæder / 73 Oc Ramoth oc dens Forstæder / oc Anem oc dens Forstæder / 74 Oc af Assers Stamme / Masal oc dens Forstæder / oc Abdon oc dens Forstæder / 75 Oc Hulok oc dens Forstæder / oc Rehob oc dens Forstæder. 76 Oc af Nephthali stamme / Kedes I Galilæa / oc dens Forstæder / oc Hammon oc dens Forstæder / oc Kiriathaim oc dens Forstæder.
77 De andre Merari Børn (gafve de) af Sebulons Stamme / Rimono oc dens Forstæder / Thabor oc dens Forstæder. 78 Oc ofver Jordanen / mod Jerico / Østen hos Jordanen / af Rubens Stamme / Bezer / i Ørcken / oc dens Forstæder / Jahza oc dens Forstæder / 79 Oc Kedemoth oc dens Forstæder / oc Mepaath oc dens Forstæder. 80 Oc af Gads Stamme / Ramoth i Gilead /oc dens Forstæder /oc Mahanaim oc dens Forstæder / / 81 Oc Hesbon oc dens Forstæder / / oc Jaeser oc dens Forstæder.

VII. Capitel.
JSachars Børn (vare) Thola / oc Pua / Jasub oc Simeon / fire. 2 Oc Thola børn (vare) Usi / oc Nephaia / oc Jeriel / oc Jahemai / oc Jebsam oc Sammuel / Hofveder i deres Fædres Huus af Thola / veldige Folck i deres Slecter : Tallit paa dem i Davids tjd / var to oc tive tusinde oc sex hundrede. 3 Oc Usi Børn (var ) Jesraia: oc Jesraia børn vare / Michael / oc Obadia / oc Joel / (oc) Jesia / disse fem (vare) alle Høfvezmænd. 4 Oc med dem iblant deres Slecter / i deres Fædres Huus / (vare) sex oc tredive tusinde ferdige Strjdsfolck til strjd : thi de hafve mange Hustruer oc Børn. 5 Oc deres Brødre af alle Jsashars Slecter / veldige Folck / vare siu oc firesindstive tusinde / naar de vare alle regnede.
6 BenJamins børn (vare) Bela / oc Becher / oc Jediael / tre. 7 Oc Bela børn vare Ezbon / oc Usi / oc Usiel / oc Jerimoth / oc Jri / fem / Høfvezmænd i Fædrenes Huus / veldige Folck. Oc de (vare) regnede i SlectRegister / to oc tive tusinde oc fire oc tredive. 8 Bechers børn vare / Semira / oc Joas / oc Elieser / oc Elioenai / oc Omri / oc Jeremoth / oc Abia / oc Anatoth /oc Almeth : De (vare) alle Bechers børn. 9 Oc de blefve regnede i Slect Register i deres slecter / Høfvezmænd i deres Fædres Huus / Veldige Folck / tive tusinde oc to hundrede. 10 Jediaels børn vare / Bilan : oc Bilans børn vare / Jeus / oc BenJamin / oc Cud / oc Enaena / oc Sethan / oc Tharsis  oc Ahisahar. 11 Disse vare alle Jediaels Børn / deres Fædres Høfvezmænd / veldige Folck / sytten tusinde to hundrede / som uddroge i Hæren til strjd. 12 Oc Supim / oc Hupim / vare Jrs børn / husin (var) Ahers børn.
13 Nephthali børn (vare) Jahziel / oc Guni / oc Jezer oc Sallum / Bila børn.
14 Manasse børn vare / Eriel / som (Gileads Hustru) fødde. (dog) hans Medhustru Aramia fødde Machir / Gileads Fader. 15 Machir tog til Hustru Hupims oc Supims Syster / hvis nafn var Maecha : Hans anden (søns) nafn (var) Zelaphead / oc Zelaphehad hafde Døttre. 16 Oc Maecha Machirs Hustru fødde en søn / oc hun kaldede hans nafn Peres / oc hans Broders nafn Sares  oc hans sønner vare Ulam oc Rakem. 17 Oc Ulams sønner Bedam : Disse ere Gileads børn / Machirs søns / Manasse søns. 18 Oc hans Syster Molecheth fødde Jshud / oc Abieser oc Mahela. 19 Oc Semida hafde disse børn / Ahian / oc Sichem / oc Likhi / oc Aniam.
20 Oc Ephraims børn vare / Suthelah / oc Bered hans søn  / oc Thahath hans søn / oc Cleada hans søn / 21 Oc Thahath hans søn / oc Sabad hans søn / oc Suthelah hans søn / oc Eser oc Elad : Oc de Jndbyggere i Gath / som vare fødde i Landet / sloge dem ihiel / THi de vare dragne ned ad tage deres Qveg. 22 Derfor sørgede Ephraim deres Fader længe / oc hans Brødre komme ad husvale hannem. 23 Siden gick hand ind til sin Hustru / oc hun blef fructsommelig / oc føddde en søn : oc hand kaldede hans nafn Bria / Thi hun hafde værit i Angist i hans Huus. 24 Hans Daatter var Seera / oc hun bygde Bethhoron / den nædre oc den ofre : oc Usen Secra. 25 Oc Rephah (var) hans søn / oc Reseph / oc Thelah (var)) hans søn / oc Thahan (var hans søn) 26 Laedan hans søn / Ammihud hans søn / Elisama hans søn / 27 Non hans søn / Josug hans søn. 28 Oc deres Eyedom oc deres Bolige (vare) Bethel oc deres tilhørige Byer / oc Raeram mod Østen / oc Geser mod Vesten / oc deres tilhørige Byer ( opc Sechem oc dens tilhørige Byer / indtil Azza oc dens tilhørige Byer. 29 Oc hos Manasse børn / BethSean oc dens tilkhørige Byer / Thaenach oc dens tilhørige Byer / Megiddo oc dens tilhørige Byer / Dor oc dens tilhørige Byer. Udi disse boede Josephs børn / som var Jsraels Søn.
30 Assers Børn (vare) Jemna / oc Jesva / oc Jesvi / oc Bria / oc Serah deres Syster : 31 Oc Bri9a børn / vare ) Heber oc Malchiel : Hand er Birsaviths Fader. 32 Oc Heber aulede Japhlet / Oc Somer / oc Hotham / oc Sua deres Syster. 33 Japhlets børn vare Jasach / oc Bimeal oc Asvath : (Disse vare) Japhleths børn. 34 Oc Somers børn (vare) Ahi / oc Rahga / Jehubsa oc Aram. 35 Oc Helems hans Broders børn (vare) Zophap / oc Jemna / oc Seles oc Amal. 36 Zophah børn (vare) Suah / oc Harnepher / oc Sual / oc Beri / oc Jemra / 37 Bezer / oc Od / oc Sama / oc Silsa / oc Jethran oc Beera. 38 Jethers børn (vare) Jephunne / oc Phispa oc Ara. 39 Oc Ulla børn (vare) Urah / oc Haniel oc Rizia. 40 Alle disse (vare) Assers børn / udvalde Hofveder i deres Fædres Huus / veldige Folck / Hofveder ofver Fyrster. Oc de blefve regnede i SlectsRegister til Hæren i Strjden / deres tall var sex oc tive tusinde Mænd.

VIII. Capitel.
BEnJamin aulede Bela sin Førstefødde / Asbal den anden Y oc Ahtah den tredje/ 2 Noha den fierde / oc Rapha den femte. 3 Oc Bela hafde disse børn / Addar / oc Gera / oc Abihud / 4 Oc Baisua / oc Naeman / Oc Ahoah / 5 Oc Gera  / oc Sephuphan oc Huram. 6 Disse ere Ehuds børn : disse samme vare Fædrenes Hofveder iblant Borgerne i Geba / oc hand førde dem bort til Manahath. 7 Oc Naeman / oc Ahia / oc Gera / disse førde hand bort : oc hand aulede Usa oc Ahihud. 8 Oc Seharaim aulede i Moabs Land (der hand hafde ladit dem komme fra dig ) af Husim / oc Baera / sine Hustruer. 9 Oc hand aulede af Hodes sin Hustru / Jobasb / oc Zibia / oc Mesa / oc Malcham / 10 Oc Jeuz / oc Sachia / oc Mirma : Disse vare hans børn / Fødrenes Hofveder. 11 Oc af Husim aulede hand Abitob oc Elpaal. 12 Elpaals børn (vare) Eber / oc Miseam oc Samed : denne bygde Ono / oc Lod / oc deres tilhørige Byer. 13 Oc Bria oc Samo vare de øfverste Fædre iblant Borgerne i Ajalon : disse fordrefve dem som boede i Gath. 14 Oc Ahio Sasak / oc Jeremot / 15 Oc Sebadia / oc Arad / oc Ader / 16 Oc Michael / oc Jespa oc Joha / Berias børn. 17 Oc Sebadia / oc Mesullam / oc Hiski / oc Heber / 18 Oc Jesmerai / oc Jeslia / oc Joab / Elpaals børn. 19 Oc Jakim / oc Sichri / oc Sabbi / 20 Oc Elioenai / oc Zilthai / oc Eliel / 21 Oc Adaia / oc Braia oc Simrath / Simei børn. 22 Oc Jespan / oc Eber / oc Eliel / 23 Oc Abdon / oc Sichri / oc Hanan / 24 Oc Hanania / oc Elam / oc Anthothia / 25 Oc Jephdeia / oc Pniel Sasaks børn / 26 Oc Samserai / oc Seharia / oc Athalia / 27 Oc Jaeresia / oc Elia oc Sichri / Jerohams børn. 28 Disse vare Fædrenes Øfverst af deres Slecter / ja Øfverste / disse boede i Jerusalem. 29 Oc i Gibeon boode Gibeons Fader / oc Hans Hustruis nafn var Maecha / 30 Oc hans Førstefødde søn var Abdon / der efter Zur / oc Kis / oc Baal / oc Nadab / 31 Oc Gedor / oc Ahio oc Secher. Oc Mikloth aulede Sema / oc disse boede ocsaa tvert ofver deres Brødre i Jerusalem / med deres brødre.
33 Oc Ner aulede Kis / oc Kis aulede Saul / oc Saul aulede Jonathan / oc Melchisua oc Abinadab oc Esbaal. 34 Oc Jonathans søn var Meribbaal : oc Meribbaal aulede Micha / 35 Oc Michas børn vare Pithon / oc Melech / oc Thaerea oc Ahas. 36 Oc Abas aulede Joadda / oc Joadda aulede Alemeth / oc Asmaveth oc Simeri / oc Simeri aulede Moza. 37 Oc Moza aulede Binea / Rapha var hans søn / Eleasa hans søn / Azel hans søn. 38 Oc Azel hafde sex Sønner / oc disse vare deres nafne / Esrikam / Bochru / oc Jesmael / oc Searia / oc Abadia oc Hanan / alle disse vare Azels sønner. 39 Oc hans Broders Eseks børn (vare) Ulam hans Førstefødde / Jeus den anden / oc Elipelet den tredje. 40 Oc Ulams børn vare veldige Folck / som spente Buer / oc hafde mange Børn oc Børne børn / hundrede oc halftrediesinds tive: Alle disse ere af BenJamins børn.

IX. Capitel.
OC den gandske Jsrael blef ført til Slects Register / oc see / de ere beskrefne i Jsraels Kongers Bog : oc de af Juda blefve bortførde til Babel for deres Misgierningers skyld : 2 Oc de som boede der tilforn / som (siden) vare i deres Eyedom / i deres Stæder / vare / Jsrael / Præsterne / Leviterne / oc de Rethinim. 3 Men der boede nogle i Jerusalem / af Juda børn / oc af BenJamins børn / oc af Epharims oc Manasse børn. 4 (som var) Uthai Amihus søn / Amri søns / Jmri søns / Bani søns / af Perez Juda søns børn. 5 Oc af Siloni Asaia den Førstefødde  / oc hans sønner. 6 Oc af Serah børn / Jeuel oc hans brødre / sex hundrede oc halffemtesinds tive. 7 Oc af BenJamin børn / Sallu Mesullam søn / Odavia søns / Assenua søns. 8 Oc Jebna Jerohams søn / oc Ela Usi søn / Michri søns / oc Mesullam Sepharia søn / Revels søns / Jebnea søns. 9 Oc deres brødre i deres Slecter / nj hundrede oc halftrediesinds tive oc sex. Alle disse vare Fædrenes Øfverste i deres Fædres huus.
10 Men af Præsterne / Jedaja / oc Jojarib / oc Jachim. 11 Asaria Hilkia søn / Mesullam søns / Zadok søns / Merajoth søns / Ahitub søns / en Fyrste i Guds Huus. 12 Oc Adaja Jerohams søn / Pashur søns / Malchia søns. Oc Maesai Adiels søn / Jahsera søns / Mesullam søns / Mesillemeth søns / Jmmer søns. 13 Der til med deres Brødre / de Øfverste i deres Fædres Huus / tusinde oc siu hundrede oc tredsinds tive / veldige Folck i Tienistens bestilling udi Guds Huus. 14 Men af Leviterne / Semaja Hasubs søn / Asrikams søns / hasabia søns af Merai børn. 15 Oc Bakbakar / Heres oc Galal / oc Mathania Micha søn / Sichri søns / Asaph søns. 16 Oc Obadia Semaia søn / Galgal søns / Jeduthun søns. Oc Berechia Asa søn / Elkana søns / som boode i de Nethopatiers Landsbyer. 17 Men Sallum / oc Akub / oc Talmon / oc Ahiman oc deres Brødre / vare Portnere / Sallum var den Øfverste. 18 Oc her til dags vare disse Portnere iblant Levi Sønners hob / hos Kongens Port mod Østen. 19 Oc Sallum Kore søn / abiasaph søns / Kora søns / oc hans brødre af hans Faders Huus / de Korhiter / vare ofver Embedens Handel / ad tage vare paa Pauluunens Dørtærskel : lige som deres Fædre i HErrens Leyre / ad tage vare paa Jndagngen. 20 Oc Phinehes / Eleasers søn / var en Fyrste ofver dem / fordi ad HErrens Ansict var emd hannem. 21 Sacharia Meselemia søn var Portner for Forsamlingens Pauluuns Dør. 22 Alle disse (vare) udvalde til Portnere hos Dørtærskelerne / to hundrede oc tolf / de vare førde til Slect Register med deres Landsbyer : David / oc Samuel den Seere / hafde befæstet dem i deres Tieniste. 23 Oc de deres børn toge vare paa HErrens HuusisPorte / som var / paa Pauluunens Huus / ad bevare (det.) 24 Samme Portnere vare skickede mod de fine Væjr mod Øster / Vester / Nør oc Synder. 25 Oc deres Brødre (vare) i deres Landsbyer / ad de skulde komme her ind den sivende Dag / ad være hos dem / tjd efter tjd. 26 Thi de fire vare betroede til ad være de Ypperste for Portene / de vare Leviter / oc de vare ofver Herbergerne / oc ofver LIggendefæet i Guds Huus. 27 Oc de blefve om Natten omkring Guds Huus / thi dem burde ad holde Vacten / oc de hafde Nøglen ad oplade med hver Morgen. 28 Oc somme af dem vare ofver Reskabet med Embedet / Thi de bare dem ind efter tall / oc de baare dme ud efter tall. 29 Oc somme af dem vare skickede ofver Redskabet / ja ofver alt det hellige Redskab : oc ofver Hvedemeel / oc Vjn / oc Olie / oc Røgelse / oc dyrebare Urter. 30 Men nogle af Præsterne Børn beridde Røgelse af Urterne. 31 Oc Mathitha af Leviterne / hvilcken var Sallums Korhiters Førstefødde søn / var betroed til det som tilriddis i Panderne. 22 Oc af de Kaathiters børn af deres Brødre (vare nogle satt) ofver Skuebrødene / ad berede hver Sabbath. 33 (Af) disse ere Sangerne / de Øfverste iblant Leviternes Fædre / Frj i deres Kammer : thi Dag oc Nat hafde de ad bestille i Gierningen. 34 Disse ere de øfverste Fædre blant Leviterne i deres Slect / ja de Øfverste / disse boede i Jerusalem.
35 Men i Gibeon boede Abbi Gibeon Jejel / oc hans Systers nafn var Maecha / 36 Oc hans Førstefødde søn var Abbon / der efter Zur / oc Kis / oc Baal / oc Ner / oc Nadab / 37 Oc Gedor / oc Ahio / Oc Sacharia / oc Mikloth. 38 Oc Mikloth aulede Simeam : de boede ocsaa imod deres Brødre i Jerusalem / med deres Brødre. 39 Oc Ner aulede Kis / oc Kis aluede Saul : oc Saul aulede Jonathan / oc Malchisua / oc Abinadab oc Esbaal. 40 Oc Meribaal ()var) Jonathans søn / oc Meribaal aulede Micha. 41 Oc Micha børn (vare) Pithon / oc Melech oc Thahera. 42 Oc Ahas aulede Jaera / oc Jaera aulede Alemeth oc Asmaveth oc Simri / oc Simri aulede Moza. 43 Oc Moza aulede Binea : oc Raphaja (var) hans søn / Eleasa (var) hans søn / Azel (var) hans søn. 44 Azel hafde sex sønner / oc deres nafne vare disse / Asrikam / Bochru / oc Jesmael / oc Searia / oc Obadia oc Hanan / disse ere Azels børn.

X. Capitel.
OC Philisterne stridde mod Jsrael oc de af Jsrael flyde for Philisterne / oc de skulde slagne paa Gilboa Bierg. 2 Oc Philisterne hengde efter Saul oc efter hans sønner / oc Philisterne sloge Jonatha / oc Abinadab / oc Malchisua / Sauls sønner. 3 Oc strjden blef haard mod Saul / oc Bueskytterne ramte hannem : oc hand blef saargiort af Skytterne. 4 Da sagde Saul til sin Vaabendrager / Drag dit Sverd ud / oc skick mig igiennem der med / ad disse med Forhud skulle icke / maa skee / komme / oc handle skændeligen med mig : Men hans Vaabendrager vilde icke / Thi hand fryctede sig saare : 5 Da tog Saul sit Sverd / oc falt der paa. Oc der hans Vaabendrager saa ad Saul var død / falt hand ocsaa paa Sverdet / oc døde. 6 Saa døde Saul oc hans tre sønner / oc alt hans Huus de døde tilljge. 7 Der alle Jsraels Mænd / som vare i Dalen / saae ad de flydde / oc ad Saul oc hans sønner vare døde / da forlode deres Stæder / oc flydde / oc flydde / oc Philisterne kiomme / oc boede i dem.
8 Oc det skeede om anden Dagen / da komem Philisterne / ad berøfve de slagne : oc de funde Saul oc hans sønner liggendis paa GIlboa Bierg / 9 Oc de berøfvede hannem / oc toge hans Hofvet oc hans Vaaben op / oc sendte (dem) i Philisternes Land omkring / ad bebude det for deres Afguder oc Folcket. 10 Oc de lagde hans Vaaben i deres Guds Huus / oc noglede hans Hofvetpande paa Dagons Huus.
11 Der alle de i Jabel udi Gilead hørde / alt det som Philisterne hafde giort Saul : 12 Da giorde alle Strjdsmænd dem rede / oc toge Sauls Legome oc hans sønners Legomer / oc førde dem til Jabel / oc begrofve deres Been under Eegen i Jabels / oc fastede siu Dage.
13 Saa døde Saul i sine misgierninger / som hand hafde ilde giort imod HErren / imod HErrens Ord / som hand icke hafde huldit / saa oc ad hand hafde ad spurt Spaaqvinden / ad søge (hende/) 14 Oc icke søgte HErren : Derfor sloo hand hannem ihiel / oc vende Kongeriget til David / Jsai søn.

XI. Capitel.
DA samlede allJsrael sig til David i Hebron / oc sagde : See / vi ere dine Been oc dit Kiød : 2 Oc du førde Jsrael tilforn ud oc ind / ja end der Saul var Konge : Saa hafver HErren din Gud sagt dig : Du skalt føde mit Folck Jsrael /oc du skalt være en Fyrste ofver mit Folck Jsrae. 3 Oc alleJsraels Ældste komme til kongen i Hebron / oc David giorde et Forbund med dem i Hebron for HErrens Ansict : Oc de salvede David til Kongen ofver Jsrael / efter HErrens Ord / ved Samuels tieneiste.
4 Oc David drog hen oc all Jsrael til Jerusalem / (Det er Jebus) Thi Jebusiterne boede der i Landet. 5 Oc Borgerne af Jerbus sagde til David : Du skalt icke komme her ind : Men David indtog Zions Slot / det er Davids Stad . 6 Oc David sagde : Hvo som slaar Jebusiterne først / hand skal være et Hofvet oc en Øfverste : Saa opstigede først Joab Zerua søn / oc blef Høfvezmand. 7 Oc David boode paa Slottet / derfor kalder man det Davids Stad. 8 Oc hand bygde Staden omkring fra Millod oc saa aldeelis omkring : oc Joab sparede det andet af Byen. 9 Oc David foor fræm / oc blef stærck / oc den HErre Zebaoth var med hannem.
10 Oc disse ere de Øfverste iblant Davids Kæmper / som hulde dem ærlige med hannem / i hans Kongerige hos all jsrael / ad mand giorde hannem til Konge / efter HErrens ord ofver Jsrael. 11 Dette er Tallet paa Davids Kiemper / Jesabeam / Hahmoni søn / den ypperste iblant tredive / hand opløfte sit Spiund / moc tre hundrede / som blefvne Slagne paa én gang. 12 Oc efter hannem var Eleasar / Dodo den Ahohiters søn / hand var iblant de tre Kiemper. 13 Denne var med David i Pasdammim / der Philisterne vare forsamlede der til strjden : Oc der var et stycke agger fuld med oc Byg / oc Folcket flydde for Philisterne. 14 Oc de traadde midt paa det stycke / oc redde det / oc sloge Philisterne / oc HErren gaf en saare stor Salighed. 15 Oc tre af de tredive Ypperste / droge ned til David / hos Steenklippen i Adullam Huuse / men Philisternes Leyr laa i Rephims dal. 16 Oc David var i Befæstningen : oc Philisternes Høfvezmand var den tjd i Bethlehem. 17 Oc David fick lyst / oc sagde : Hvo vil gifve mig Vand ad dricke ad den Brønd i Bethlehem / som er i Porten? 18 Da ryckte de tre i Philisternes Leyr / oc øste Vand af Brønden i Bethlehem / som var i Porten / oc hentede det / oc baare det til David / dog hand vilde icke dricke det / men udgydede det for HErren. 19 Oc sagde : Det lade Gud være langt fra mig / ad jeg skulde giøre det / skulde jeg dricke disse Mænds Blood i deres Ljfsfare? Thi de hafve baaret hjd / med deres Ljfsfare : oc hand vilde icke dricke det. Dette giorde de tre Kæmpder. 20 Oc Abisai / Joabs Broder / var den ypperste iblant tre / oc hand opløfte sit Spud mod tre hundrede / som blefve slagne : oc hand var prjset iblant de tre. 21 Af de tre var hand æret ofver de to / derfor var hand deres Øfverste / men hand kom icke ved de (første) tre. 22 Benaja Jojada søn / en veldig Mands søn af stoore gierninger / af Kabzeel : hand slog to saare stercke Moabiter / hand gick ocsaa ned / oc slog en Løve / midt i Grafven / udi Sneenstjd. 23 Hand slog oc en Ægyptiske Mand / en Mand fem Alne lang /oc den Ægypter hafde et Spiud i Haanden / som en Vefstang / men hand gick ned til hannem med en Kiep / oc tog spiudet af den Ægypters Haand / oc slog hannem ihiel med hans eget spiud. 24 Dette giorde Benaja Jojada søn / oc hand var prjset iblant de tre Kæmpder : 25 See / hand var den herligste af de tredive / dog kom hand icke ved de tre: Oc David satte hannem til sit hemmelige Raad. 26 Strjdskæmperne vare vare disse / Asel Joabs Brøder : Elhanan Dodo søn af Bethlehem. 27 Samoth den Aroditer : Helez den Peloniter. 28 Jra Ekes søn den Thekiter : Abieser den Anthothiter. 29 Sibechai den Husathiter : Jlai den Ahohiter. 30 Maharai den Retophaiter : Heled Baena søn / den Nethophaiter. 31 Jthai Ribai søn af Gibea BenJamins børns : Benaja den Pirathoniter. 32 Hurai af Gaas Bæcke : Abiel den Arbathiter. 33 Asmaveth den Baharumiter : Eliahba den Saalboniter. 34 (Af) Hasm den Gisoniters Børn / var Jonathan Sage søn den Arariter. 35 Ahiam Sachars søn den Arariter : Eliphal Urs søn. 36 Hepher den Machrathiter : Ahia den Peloniter. 37 Hezro den Carmeliter : Nacrai Asbai søn. 38 Joel / Nathans Broder : Mibehar Geri søn. 39 Zeleg den Ammoniter : Naherai den Berothiter / Joabs Zruja søns Vaabendrager. 40 Jra den Jethriter : Gareb den Jethriter. 41 Uraia denHethiter : Sabad Ahelai søn. 42 Adina Sisa søn / de Rubeniter / de Ribeniters Høfvezmand / oc tredive vare ofver hannem. 43 Hanan Macha søn : oc Josaphat den Mithniter . 44 Usa den Asthrathiter : Sama oc Jajel / Hothams den Aroeriters Sønner. 45 Jediael Simri søn : oc Joha hans Børder / den Thiziter. 46 Eliel den Maheviter : oc Jeribai oc Josavia / Elaams sønner : oc Jethma den Moabiter. 37 Eliel /oc Obed / oc Jaesiel af Mezobaja.

XII. Capitel.
DJsse ere de som komme til David i Ziklag / der hand var endnu indluckt for Saul Kis søn: oc de vare iblant de Kæmpder som hiulpe til Strjden. 2 Berystede med Buer / til høyre oc venstre Haand / med Steene oc med Pjle paa Buen : de vare af Sauls Brødre af BenJamin. 3 Ahieser den ypperste / oc Joas / samaja den Gibeathiers børn /oc Jesiel oc Pelet / Asmavez børn / oc Baracha / oc Jehu den Anthothiter. 4 Oc Jesmaja den Gibeoniter / var veldig iblant tredive / oc (sat) ofver tredive : Oc JEremia / oc Jahesiel / oc Johanan / oc Josabad den Gederathiter. 5 Elusau / oc Jerimoth / oc Bealia oc Samaria / oc Saphatia den Harophiter. 6 Elkana / oc Jesija / oc Asareel / oc Joeser / oc Jasabeam / de Korhiter. 7 Oc Joela oc Sabadia / Jerohams børn af Gedor.
8 Oc af de Gadditer skildte sig (nogle ) af til David til Befæstningen i Ørcken / stercke Kæmpder / Strjdsmænd til Krjgen / ocm førde Skiold oc Hielp /oc deres Ansicter vare som Lvers Ansicter / oc de vare snare som Raabucke paa Biergene. 9 Eser den første / obadja den anden / Eliab den tredje. 10 Mismanna den fierde / Jeremia den femte. 11 Athai den siette / Eliel den sivende. 12 Johanan den ottende / Elsabad den niende. 13 Jeremia den tiende / Machbanai den ellefte. 14 Disse vare af Gads børn / Hofveder i Hære : den mindste af den var ofver hundrede / oc den største ofver tusinde. 15 Disse samme ere de som ginge ofver Jordanen i den første Maaned / der den var fuld til alle sine brædder : oc de drefve paa fluct alle dem som boede i Dalen / mod Øster oc mod Vester.
16 Der komme oc af BenJamins oc Juda børn til Befæstningen / til David : 17 Oc David gick ud til dem / oc svarede / oc sagde til dem : Der som j komme med Fred til mig /ad hielpe mig / da skal mit Hiertre være tilljge med eder / men dersom j komme ad forraade mig til mine Fiender / enddog ad der er ingen fortrødenhed hos mig / saa see vore Forfædres Gud (der til/) oc skaffe (det.) 18 Oc Aanden iførde Amasai / den Høfvezmand iblant tredive / (oc hand sagde: ) David / dine ere vi / oc vi holde med dig du Jsai søn / Fred / Fred være med dig / oc Fred være med din Hielpere / thi din Gud hielper dig. Da tog David dem til sig  oc sætte dem til Høfvezmænd ofver Hæren.
19 Oc af Manasse fulde til David / der hand kom med Philisterne mod Saul til Strjd / enddog de hiulpe dem icke / Thi Philisternes Fyrster lod hannem fare fra dem med Raad / oc sagde : Oc hand sfulde til sin HErre Saul / da motte det koste os vor Hals. 20 Der hand nu drog til Ziklag / da fulde til hannem af Manasse / Adna / oc Josabad / oc Jedial / oc Michael / oc Josabad  oc Elihu / oc Zilthai / de Øfverste ofver de tusinde som vare i Manasse. 21 Oc de hiulpe David imod HÆren / THi de vae alle veldige Kæmpder / oc blefve Høfvezmænd i Strjden. 22 THi der komme dagligen nogle til David at hielpe hannem / indtil det blef en stoor Hær / lige som en Guds Hær.
23 Oc dette er tallet paa de Øfverste / som vare rystede til Strjden / som komme til David i Hebron / ad vende Sauls Kongerige til hannem / efter HErrens Ord. 24 Juda børn / som baare Skiold oc Spiund / (vare) sex tusinde oc otte hundrede rystede til Strjd. 25 Af Levi børn / fire tusinde oc sex hundrede . 27 Oc Jojada var en Fyrste iblant dem af Aaron : oc der vare tre tusinde oc siu hundrede med hannem. 28 Oc Zadok var en Dreng / en veldig Kæmpden : oc af hans Faders Huus vare to oc tive Øfvreste. 29 Oc af BenJamins børn / Sauls Brødre / tre tusinde : thi dher indtil varede mange af dem flittelig paa Sauls Huus. 30 Oc af Ephraims børn / tive tusinde oc otte hundrede / redelige Kæmper prjsede Mænd i deres Fædres Huus. 31 Oc af den halfve Manasse Slect / atten tusinde / som vare næfnte ved Nafn / oad de komme / ad giøre David til Konge. 32 Oc af Jsaschars børn / som vare forstandige paa Tjderne / ad vide hvad Jsrael skulde giøre : to hundrede Høfvezmænd / oc alle deres Brødre fulde deres Ord. 33 Af Sebulon / som droge ud til strjd / berystede til Krjg / med allehonde KrjgsVaaben/ halftrediesindstive tusinde / oc ad sticke sig i Orden uden svjg. 34 Oc af Nephthali / tusinde Høfvezmænd / oc siu oc tredive tusinde med dem / som førde Skiold oc Spiud. 35 Oc af de Daniter / berystede til Krjg / otte oc tivs tusinde oc sex hundrede. 36 Oc af Asser / som droge ud til strjd / ad ryste dem til Krjg / fyrretive tusinde. 37 Oc af dem der ofver Jordanen / af de Rubeniter / oc de Gadditer / oc den halfve Manasse Stamme / med allehonde StrjdsVaaben til Krjg / hundrede oc tive tusinde. 38 Alle disse Krjgsmænd / til ad beskicke Hæren / komme af gandske Hierte til Hebron / ad giøre David til Konge ofver alle Jsrael / oc alle de andre af Jsrael hafde ocsaaa ett Hierte / ad giøre David til Konge. 39 Oc de vare der hos David i tre Dage / aade oc drucke / thi deres Brødre hafde tilredt for dem. 40 Oc de som vare ræst omkring dem / indtil Jsaschar / oc Sebulon oc Nephthali / de førde Brød paa Asene / oc paa Kameelene / oc paa Mulerne / oc paa Øxene / Fætallie / af Meel / oc Figen / oc Rusin / oc Vjn / oc Olie / oc Øcne / oc Faar / i mangfoldighed / Thi der var Glæde i Jsrael.

XIII. Capitel.
OC David holt et raad / med Høfvezmændene / for alle Fyrsterne : 2 Oc David sagde til all Jsraels Meenighed : Behager det eder / oc er det af HErren vor Gud / saa lader os skicke alle vegne ud til vore Brødre / de ofverblefne / i alle Jsraels Lande / oc med dem til Præsterne oc Leviterne i Stæderne / der som de hafde Forstæder / ad de blifve forsamlede til os. 3 Oc lader os hente vor Guds Arck igien til os : thi vi støtte intet om den i Sauls tjd. 4 Da sagde den gandske Meenighed / ad mand sklde giøre saa / thi det behagede alt Folcket vel. 5 Saa forsamlede David all Jsrael / fra Sihon Ægypti / indtil mand kommer til Hemath / ad hente Guds Arck af Kiriath Jearim. 6 Oc David drog op / oc alt Jsrael / til Baalath til Kiriath Jearim / som ligger i Juda / ad hente HErren Guds Arck der fra / som sidder paa Cherubim / der som Nasnit paakaldis. 7 Oc de førde Guds Arck paa en ny Vogn / af Abinadabs Huus / oc Usa oc hans Broder ledde med Vognen. 8 Oc David / oc all Jsrael / Leegte for Guds Ansict / af gandske Mact / baade med Sang / oc med Harper / oc med Psaltere / oc med Tormmer / oc med cimber oc med Basuner.
9 Oc der de komme paa Chidons Plan / da udracte Usa sin Haand / ad holde Arcken / Thi Øxnene traadde ud paa siden. 10 Da blef HErrens Vrede grum ofver Usa / oc slog hannem / for hand udracte sin Haand til Arcken : oc hand døde der for Guds Ansict. 11 Da blef David ilde til freds / ad HErren ref saadant et Rif paa Usa / oc hand kaldede den sted Perez Usa indtil denne dag.
12 Oc David fryctede sig for Gud paa samme dag / oc sagde : Hvorledis skal jeg føre Guds Arck til mig? 13 Derfor lod David icke føre Guds Arck til sig i Davids Stad / men hand førde den hen til ObedEdoms den Githiters Huus. 14 Saa blef Guds Arck hos ObedEdoms Huus / i hans huus / udi tre Maaneder / oc HErren velsignede ObedEdoms Huus / oc alt det hand hafde.

XIV. Capitel.
OC Hiram / Kongen i Tyro / sendte Bud til David / oc Cedertræ / oc Muuremestere oc Tømmermænd : ad de skulde bygge hannem et Huus. 2 Oc David merckte / ad HErren hafde stadfæst hannem til Konge ofver Jsrael : Thi hans Kongerige blef ophøyet for hans Folckis Jsraels skyld.
3 Oc David tog endnu Hustruer i Jerusalem : oc David aulede endnu Sønner oc Døttre. 4 Disse vare deres nafne / som hannem blefve fødde i Jerusalem: Sammua / oc Sobab / Nathan / oc Slomon / 5 Oc Jebehar / oc Elisua / oc Eliphalet / 6 Oc Noga / oc Nepheg / oc Japhia / 7 Oc Elisamma / oc Bael Jada oc Elipalath.
8 Der Philisterne hørde / ad David var salvet til Konge ofver all Jsrael da droge alle Philisterne op / ad søge David : Oc David hørde det / oc drog ud imod dem. 9 Oc Philisterne komme / oc udspridde dem i Rephaims Dal. 10 Da spurde Davids Gud ad oc sagde : Skal jeg drage hen op imod Philisterne / oc vilt du gifve dem i mjn Haand? Oc HErren sagde til hannem : Drag hen op / oc jeg vil gifve dem i din Haand. 11 Oc der de droge hen op mod BaalPrazim / da slog David dem der : Oc David sagde : Gud hafver adskilt mine Fiender ved mjn Haand / lige som Vandet skillis ad / derfor kaldede de samme sted Baalprazim. 12 Oc de lode deres Guder der / oc David bød det / oc de blefve opbrændt med Jld. 13 Oc Philisterne samlede dem sammen igien / oc udspridde dem i Dalen. 14 Oc David adspurde Gud igien: Oc gud sagde til hannem : Du skalt icke drage op bag dem / bø7y dig omkring / Fra dem / ad du kand komme til dem / tvert ofver fra Morbærtræerne. 15 Oc naar du hører da / ad du ruser fræm ofven i Morbærtræerne / da far ud til Krjg : Thi af Gud er der uddragen for dig / ad slaa Philisternes Hær. 16 Oc David giorde som Gud bød dhannem / oc de sloge Philisternes Hær / fra Gibeon oc indtil Gaser. 17 Da udkom Davids Nafn i alle Land : oc HErren lod hans Fryct komme ofver alle Hedningene.

XV. Capitel.
OC hand beridde sig Huuse i Davids Stad / oc tilridde en sted til Guds Arck / oc udsloo et Pauluun til den. 2 Da sagde David / Jngen skal bære Guds Arck /den Levitterne / thi HErren udvalde af dem / til ad bære HErrens Arck / oc ad tiene hannem ævindelig. 3 Derfor forsamlede David all Jsrael til Jerusalem / ad de skulde føre HErrens Arck op til sin sted / som hand hafde beridt der til.
4 Oc David forsamlede Aarons Børn oc Leviterne / 5 Af Kaaths Børn (var) Uriel den Øfverste / oc hans Brødre vare hundrede oc tive. 6 Af Merari Børn (var) Asa den Øfverste / oc hans Brødre vare to hundre oc tive. 7 Af Gersoms Børn (var) Joel den Øfverste / oc hans Brødre vare hundrede oc tredive. 8 Af Elizaphans Børn (var) Semaia den Øfverste / oc hans Brødre vare to hundrede. 9 Af Hebrons Børn (var) Eliel den Øfverste / oc hans Brødre vare firesindstive. 10 Af Usiels Børn (var) Ammindab den Øfverste / oc hans Brødre vare hundrede oc tolf. 11 Oc David kaldede ad Zadok oc Abiathar / Præsterne / oc ad Leviterne / ad Uriel / Asia / oc Joel / Semaia / oc Eliel / oc Amminadab : 12 Oc sagde til dem: J ere Fædrenes Øfverste iblant Leviterne / saa helliger nu eder for eders Brødre / oc henter HErrens JErsels Guds Arck hjd op / der hen som jeg hafver beridt (sted) til den. 13 Thi tilforn der j vare icke tilstede / giorde HErren vor Gud et Rif paa os / fordi ad vi icke søgte hannem / som det sig burde. 14 Saa blefve Præsterne oc Leviterne helligede / ad de skulde opbære HErrens Jsraels GUs Arck. 15 Oc Levi børn opløfte HErrens Arck / som Mose hafde befalet / efter HErrens Ord / paa deres Axler / med Stengerne ofver sig. 16 Oc David sagde til Leviterne Øfverster / ad de skulde skicke deres Brødre / Sangerne / med Jnstrumenter / Psaltere / oc Harper oc Cimbler / ad de kunde lade sig høre / ad de siunge Høytidendis med glæde. 17 Da skickede Leviterne / Cman Joels søn  / oc af hans Brødre / Asaph Berechiæ søn / oc af Merari Børn deres Brødre / Ethan Kusia søn. 18 Oc med dem (vare) deres Brødre i den anden part / Sacharia / Ben / oc Jsrael / oc Semiramoth / oc Jehiel / oc Unni / Eliab / oc Benaia / oc Maeseia / oc Mathithia / oc Clipheleia / oc Miknea / oc ObedEdom oc Jeiel / Porterne. 19 Oc Saangerne / Eman / Asaph oc Ethan / lode sig høre med Kaabber Cimbler. 20 Oc Sacharia / oc Asiel / oc Semiramoth / oc Jehiel / oc Unni / oc Eliab / oc Maeseia oc Benaia / med Psaltere ofver Allamoth. 21 Oc Mathithia / oc Clipheleia / oc Maknea / oc Obed Edom  oc Jeiel oc Asasia / med harper ofver Asminith / ad liude ofver dem. 22 Oc Chenania / Leviternes Øfverste som vare bestillede paa ad bære / hand undervjste dem ad bære / thi hand var forstandig. 23 Oc Berechia oc Elkana vare Portvoctere for Arcken. 24 Men Sebania / oc Josaphat / oc Nethaneel / oc Amasai / oc Sacharia / oc Benaja / oc Eliser / Præsterne / blæste flux i Basuner for Guds Arck : Oc Obed Edom oc Jeheia vare Arckens Portvoctere. 25 Saa gick David oc Jsraels Ældste / oc de Øfverste ofver tusinde / hen / ad ophente HErrens Pactis Arck / af Obed Edoms Huus mod glæde . 26 Oc de tskeede / der Gud hialp Leviterne / som baare / HErrens Pactis Arck / da offrede mand siu Øxne oc siu Vædre. 27 Oc David var klædt med en kostelig Linkiortel / oc alle Leviterne som baare Arcken / oc Sangerne / oc Chenania / Mester for dem som baare oc siunge / oc David hafde ocsaa en linnet Ljfskiorten paa. 28 Saa førde all Jsrael HErrens Pactis Arck op med Fryd / oc med Basunerns liud / oc med Tommeter / oc med Cimbler / saa de lode det høre med Psaltere oc Harper.
29 Oc det skeede / der HErrens Pactis Arck kom til Davids Stad / da lod Michol Sauls Daatter sig see udaf Vinduet / oc der hun saa Kong David springe oc leege / da foractede hun hannem i sit Hierte.

XVI. OC de indførde Guds Arck /oc sætte den midt i Paulunet / som David hafde udslaget til den / oc offrede Brændoffer oc Tackoffer for Guds Aansict. 2 Oc der David lod af / ad offre Brøndoffer oc Tackoffer / da velsignede hand Folcket i HErrens Nafn. 3 Oc uddeelte for hver mand i Jsrael / baade Mænd oc Qvinder / hver en Lev Brød / oc et got stycke Kiød / oc en Flaske (Vjn.) 4 Oc hand skickede nogle Leviter for HErrens Arck / til Tienere : oc ad de skulde ihukomme det / oc ad tacke oc ad lofve HErren Jsraels Gud / (som var) 5 Asaph den første / oc den anden efter hannem / Sacharia: Jeiel  /oc Semiramoth / oc Jehiel / oc Mathitia / oc Eliab / oc Benaia / oc Obed Edom / oc Jejel med Psalters leeg / oc med Harper : oc Aspeh lod sig høre med Cimbler / 6 Men Benaja oc Jehasiel / Præsterne / Med trommeter / jdelig for HErrens Pactis Arck.
7 Paa den Dag da skickede David først (denne Psalme) til ad tacke HErren / ved Asaph oc hans Brødre. 8 Tacker HErren / kalder paa hans Nafn / kundgiører hans jdrætte ibland Folcket. 9 Siunger hannem / leeger for hannem / taler om alle hans underlige Gierninger. 10 Berømmer eder af hans hellige Nafn / deres Hierter skulle glæde sig som søge HErren. 11 Søger HErren oc hans Mact / søger hans Ansict altjd. 12 Tæncker paa hans underlige Gierninger / som hand hafver giort / paa hans underlige Tegn oc hans Munds Domme. 13 J Jsraels hans Tieneris Sæd / J Jacobs Børn / hans udvalde. 14 Hand er HErren vor Gud / hans Domme ere i all Verden. 15 Tæncker ævindeligen paa hans Pact / det Ord hand hafver befalit / til tusinde Slecter. 16 Hvilcken hand giorde med Abraham / oc hans Eed med Jsaac. 17 Hvilcken hand oc sætte Jacob til en Skick / oc Jsrael til en ævig Pact. 18 Oc sagde : JEg vil gifve dig Canaans Land / Eders Arfvis deel. 19 Der j vare saa / ja ringe oc fremmede der inde. 20 Oc de droge fra et Folck til et andet / oc af et Kongerige til et andet Folck. 21 Hand lod ingen Mand fortrænge dem / oc straffede Konger for deres Skyld / (sigendis: ) 22 Rører icke ved mine Salvede / oc giører mine Prophjeter intet ont. 23 Siunger HErren alle Land / Bebuder Dag fra Dag hans Salighed. 24 Forteller hans Herlighed iblant Hedninge / hans underlige Gierninger iblant alle Folck. 25 Thi HErren er stor oc meget løflig / oc hand er forfærdelig ofver alle Guder. 26 THi alle Folcks Guder ere Afguder / som due intet / men HErren giorde Himmelen. 27 Majestet oc Herlighed ere for hannem / Styrcke oc Fryd ere i hans steds. 28 Fører HErren hjd i Folckets Slecter / fører HErren hjd Ære oc Mact. 29 Fører HErrens Nafns Ære hjd / opløfter Skenck / oc kommer fo rhans Ansict / tilbeder for HErren i hellig Prydelse. 30 All Verden frycte for hans Ansict / oc Jorderige skal befæstis / ad det icke bevegis. 31 Himmelen skal glæde sig / oc JOrden fryde sig / oc de skuller sige iblant Hedningene : HErren regærer. 32 Hafvet skal bruse / oc hvad det er fuld af / Marcken fryde sig / oc alt det som der er paa. 33 Da skulle Træerne i Skoven fryde sig for HErrens Ansict / Thi hand kommer ad dømme Jorden. 34 Tacker HErren / thi hand er god / thi hans Miskundhed varer ævindelig. 35 Oc siger : Frels os Gud vor Frlsere / oc samle os / oc udfrj os fra Hedningene / ad tacke dit hellige Nafn / ad berømme os i din Lof. 36 Lofvit være HErrenJsraels Gud / fra ævighed til ævighed / oc alt Folcket skal sige Amen / oc lofve HErren.
37 Saa lod hand der for HErrens Pactis Arck / Asaph oc hans Brødre / ad tiene for Arcken jdelig / til hver dags Gierning paa sin Dag. 38 Men ObedEdom oc deres Brødre / otte oc tresinds tive / oc Obed Edom Jedithuns søn / oc Hosa / til Portnere. 39 Oc Zadok Præsten / oc hans Brødre Præsterne / (lod hand) for HErrens Tabernackel / paa det høye som var i Gibeon : 40 Ad de skulde jdelig giøre HErren Brændoffer / paa Brændofferets Altere / Morgen oc Aften / oc efter alt det / som der står skrefvet i HErrens lov / som hand bød Jsrael. 41 Oc med dem Eman oc Jeduthun / oc de andre udvalde som vare næfnde ved Nafn / til ad tacke HErren / ad hans Miskundhed varer ævindelig. 42 Oc med dem Eman oc Jeduihun / med Trommeter oc Cimbler ad lade det hører / oc Guds Sangers Jnstrumenter : Men Jeduthuns Børn (vare9 ved Porten. 43 Saa drog alt Folcket hen / hver til sit Huus / oc David vende om ad velsigne sit Huus.

XVII. Capitel.
OC det skeede / der David boode i sit Huus / da sagde David til Nathan Propheten : See / jeg boor i et Cederhuus / oc HErrens Pactis Arck er under Tappeter. 2 Da sagde Nathan til David : Alt det som er i dit HIerte / det giør / Thi Gud er med dig. 
3 Oc det skeede i den samme Nat / da skeede Guds Ord til Nathan / oc sagde : 4 Gack / oc sjg til David mjn Tienere : Saa sagde HErren : Du skalt icke bygge mit et Huus ad boo udi.
5 Thi jeg hafver icke boit i noget Huus / fra den Dag jeg opførde Jsraels Børn / indtil denne Dag / Nmenjeg hafver stedse værit i Pauluun Tabernackel. 6 J alle (de steder) som jeg hafver vandrit i all Jsrael / hafver jeg oc nogen tjd talet til nogen Dommere i Jsrael / hvilcken jeg bød ad føde mit Folck / oc sagt : Hvi bygge j mig icke et CederHuus? 7 Nu da / saa skalt du sige til min Tienere David : Saa sagde den HErren Zebaoth : JEg tog dig fra Faarestjen bag Faarene / ad du skullel være en Fyrste ofver mit Folck Jsrael. 8 Oc jeg hafver værit med dig / hvor du hafver gaait hen / oc jeg hafver udryddit alle dine Fiender for dig : oc jeg hafver giort dig et nafn / som de Stoores nafn der ere paa Jorden. 9 Oc jeg hafver sat mit Folck Jsrael en sted / oc jeg hafver plantit det / oc det skal boo paa sin sted / oc icke rockis meere / oc onde Folck skulle icke meere forrycke det / som tilforn / 10 Oc fra den tjd der jeg død / ad der skulde være Domemre ofver mit Folck Jsrael : oc jeg hafver nedtryckt alle dine Fiender : oc forkynder dig / ad HErren vil bygge dit Huus. 11 Oc det skal skee / naar dine Dage ere ude / ad du gaar bort med dine Fædre / da vil jeg opvæcke din Sæd efter dig / som skal være af dine Sønner / oc jeg vil stadfæste hans Kongerige. 12 Hand skal bygge mig et Huus : oc jeg vil stadfæste hans Stool ævindeligen. 13 Jeg vil være hannem en Fader / oc hand skal være mig en Søn : Oc jeg vil icke vende min Miskundhed fra hannem / som jeg vende den fra hannem som var for dig. 14 Men jeg vil sætte hannem i mit Huus / oc i mit Kongerige ævindelig / oc hans Stool skal være bestandig ævindelig.
15 Efter alle disse Ord oc all denne Siun : saa talde Nathan til Kong David / 16 Da kom Kong David / oc satte sig for HErrens Ansict / oc sagde : Hvo er jeg / HErre Gud? ov hvad er mit Huus / ad du hafver ladit mig komme hjd indtil? 17 O Gud / Det hafver end tyckt dig ad være forlidtet / der for hafver du oc talet ofver din Tieneris Huus i længden / oc du hafver forseet mig / efter Menniskelig skick / med denne ophøyelse / du HErre Gud. 18 Hvad skal David meere (sige) til dig / ad giøre din Tienere herlige? dog du kiender din Tienere. 19 HErre / for din Tieneris skyld oc efter dit Hierte hafver du giort all denne stoore Ting: ad du vilde aabenbare all denne stoore Ting. 20 HErre / der er ingen som du / oc der er ingen Gud uden du / efter alt det som vi hafve hørt med vore Ørne. 21 Oc hvo er som dit FOlck Jsrael / et enniste Folck paa JOrden : som Gud gick hen til / ad forløse sit et Folck / ad du vilde giøre dig et Nafn / af stoore oc forfærdelige Ting / med Hedningene ad uddrifve for dit Folck / som du forløste af Ægypten? 22 Oc du giorde dit Folck Jsrael dig til et Folck ævindeligen : oc du HErre er blefven dem en Gud. 23 Oc nu HErre / det Ord som du talde ofver din Tienere oc ofver hans Huus / blifve sandt ævindeligen : oc giør som du hafver talet. 24 Ja det vorde sandt / oc dit Nafn blifve stoort ævindeligen / ad mand siger : Den HErre Zebaoth Jsraels Gud / er Jsraels Gud / oc din Tieneris Davids Huus være bestandigt for dit Ansict. 25 Thi du min Gud hafver aabenbarit for din Tieneris Øre / ad du vilt bygge hannem et Huus : derfor hafver din Tienere fundit (i sit Hierte) ad bede for dit Ansict. 26 Oc nu HErre / du est den Gud / oc du hafver talet dette gode til din Tienere : 27 Oc nu vilde du velsigne din Tieneris Huus / ad (det maa) blifve ævindelig for dit Ansict : Thi du HErre hafver velsignet (det/) oc (det blifver) velsignet til ævig tjd.

XVIII. Capitel.
OC det skeede der efter / ds alog David Philisterne / oc undertvingde dem / oc tog Gath oc dens TIlhørige Byer / af Philisternes Haand. 2 Hand slog oc Moabiterne : saa ad Mabiterne blefve Davids Tienere / oc baare Skenck. 3 David sloog oc AdarEser / Kongen af Zoba / i Hemath / der hand drog hen / ad oprette sit Tegn hos det Vand Phrath. 4 Oc David tog fra hannem tusinde Vogne / oc siu tusinde Reysnere / oc tive tusinde Foodgangere : oc David sønderhug alle Vogne neden til / dog beholt hand hundrede Vogne igien deraf. 5 Oc de Syrer af Damasco komme / ad hielpe AdarEser / Kongen af Zoba : Men David slog af de Syrer / to oc tive tusinde Mænd. 6 Oc David lagde (Folck) udi Syrien i Damasco / oc de Syrer blefve David underdanige / oc førde Skenck : Oc HErren frelste David hvort hand drog hen. 7 Oc David tog de gyldne Skiolde / som AdarEsers Tienere hafde paa sig : oc hand førde dem til Jerusalem. 8 David tog oc af Tibeath oc af Ehun / oc Hadar Esers Stæder / gandske meget Kaabber : der af giorde Salomon det Kaabberhaf / oc Støtterne oc Kaabberkarrene. 9 Der Thu / Kongen af Hemath hørde / ad David hafde slaget alt AdarEsers / Kongens af Zoba / hans Hær / 10 Da sendte hand Adoram sin Søn til Kong David /ad ynske hannem lycke / oc ad velsigne hannem / ad hand hafde strjdet med AdarEser / oc slaget hannem / (Thi Tho hafde Krjg med AdarEser/) oc alle Guldkar / oc Sølfkar / oc Kaaberkar : 11 Kong David helligede HErren ocsaa dem med det Sølf oc Guld som hand hafde taget fra alle Hedningene : (som var) fra Edomiterne / oc fra Moabiterne / oc fra Ammons Børn / oc fra Philisterne / oc fra Amalekiterne. 12 Absai Zeruja søn slog oc Edomiterne i Saltens Dal / Atten tusinde. 13 Oc hand lagde besætning i Edomea / oc alle Edomiterne vare David underdanige : Oc HErren frelste David hvort hand drog hen.
14 Saa regærede David ofver all Jsrael : oc hand holt Dom oc Retfærdighed ved mact / iblant at sit Folck. 15 Joab Zeruia søn var ofver Hæren : oc Josaphat Ahiluds søn var Secreterer. 16 Oc Zadok Ahitubs søn / oc Abimelech Abiathars søn (vare) Præster / oc Saivsa (vare) Præster / oc Sawsa (var) ofver de Chreti oc de Plethi : Oc Davids Sønner vare besynderlige hos Kongens Haand.

XIX. Capitel.
OC det skeede derefter / ad Nahas Ammons Børns Konge / døde / oc hans Søn blef Konge i hans sted. 2 Da sagde David : Jeg vil giøre Barmhiertighed med Hanon Nahas søn / Thi hans Fader giorde Barmhiertighed mod mig : oc David sendt Bud hen / ad trøste hannem ofver sin Fader.
Der nu Davids Tienere komme i Ammons børns Land til Hanon / ad trøste hannem. 3 Da sagde Ammons Børns Fyrster til Hanon : Meent du / ad David ærer din Fader for dine Øyne / ad hand sendte Trøstere til dig? Ere  hans Tienere icke derfor komne til dig / ad randsage oc ad omkaste oc ad bespeyde Landet? 4 Da tog Hanon Davids Tienere / oc ragede dem / oc skaar deres Klæder halfdeelen af / indtil Rumpen / oc lod dem gaa. 5 Oc der ginge nogle bort / oc gafve David der tilkiende om de Mænd / Oc hand sende mod dem /(Thi Mændene vare meget skænde/) Oc Kongen sagde : Blifver i Jericho / indtil eders Skææg voxer / oc kommer saa igien.
6 Men der Ammons Børn saae / ad de lucte ilde for David : Da hensendte Hanon oc Ammons Børn / Tusinde Centener Sølf / ad leye sig af Mesopotama / oc af Syria Maecha / oc af Zoba / Vogne oc Reysnere. 7 Oc de leyede sig to oc tredive tusinde Vogne / oc Kong Maecha med sit Folck. De komme oc leyrede sig for Medba : Oc Ammons Børn samede dem af deres Stæder / oc komme til Krjgen. 8 Der David det hørde / da sendte hand Joab hen med den gandske Kiempers Hær. 9 Oc Ammons Børn vare uddragne / oc hafde rysted sig til Strjd for Stadens Port : Men Kongerne som vare komne / hulde besynderlige paa Marcken. 10 Der Joab saa nu / ad Krjgen var mod hannem / for oc bag : da udvalde hand af alle unge Mænd i Jsrael / oc slog sig i Orden / mod de Syrer. 11 Oc det Folck som ofver var / sætte hand under Absai sin Broders Haand : oc de sloge sig i Orden / mod Ammons Børn / 12 Oc hand sagde : Dersom de syrer blifve mig forstærcke / da skalt du komme mig til hielp : Men blifve Ammons børn dig for stærcke / da vil jeg hielpe dig. 13 Vær Trøstig / oc lad os handle frjmodeligen / for vort Folck /oc for vor Guds Stæder : HErren giøre / vad hannem got siunis. 14 Da drog Joab fræm /oc det Folck som var hos hannem / mod de Syrer til Krjgen / oc de flydde for hannem.
15 Oc der Ammons Børn saae / ad de Syrer flydde / da flydde de oc for Absai hans Broder / oc de droge i Staden / oc Joab kom til Jerusalem. 16 Men der de Syrer saae / ad de vare slagne for Jsrael / da sendte de Bud hen /oc hente de Syrer / som vare paa hjn side Floden : Oc Sophach AdarEsers Strjdshøfvezmand / drog for dem. 17 Der det blef David tilkiendegifvit /da samlede hand alle Jsrael til hobe /oc drog ofver Jordanen / oc der hand kom til dem / da slog hand sin Orden imod dem: Der David hafde slaget sin Orden imod de Syrer til Krjg / da stridde de med hannem . 18 Men de Syrer flydde for JSrael / oc David nedslog af de Syrer siu tusinde Vogne /oc fyrretive tusinde Mænd til food : Hand slog oc Sophah Strjdshøfvizmanden ihiel. 19 Der AdarEsers Tienere saae / ad de vare slagne for Jsrael / da giorde de Fred med David / oc blefve hans Tienere : oc de Syrer vilde icke meere hielpe Ammons børn.

XX. Capitel.
OC det skeede / aa den tjd der Aaret var omme / paa den tjd som Kongerne uddrage / da førde Joab Strjdshæren / oc fordærfvede Ammons børns Land / oc hand kom oc belagde Rabba : Men David blef iJerusalem : oc Joab slog Rabba /oc nedbrød den. 2 Oc David tog deres Kongis Krone af hans HOvet / oc fant den ad være et Centener GUld svaar / oc der vare ædele Steene i den /oc den blef sæt paa Davids Hofved: Hand førde oc meget Rof uda Staden. 3 Hand førde oc Folckit ud som der var inde / oc deelte dem med Safver / oc med Jernsluffer / oc med Øxer : oc Saa giorde David ved alle Ammons Børns Stæder : Oc David kom tilbage / oc alt Folcket / til Jerusalem.
4 Oc det skeede der efter / da der stood Krjg i Gesar / med Philisterne : da slog Sibechai den Husathiter / Sippai af Rapha Børn / oc de blefve nedtryckte. 5 Der efter blef endnu Krjg med Philisterne /oc Elhanan Jairs søn slog Lahemi / Goliaths den Gathiters Broder / hvis Spiudstage var som en Væfstang. 6 Oc der blev endnu Krjg i Gath : oc der var en lang Mand /oc hand Fingre (ocTæer) vare sec paa hver sted / (det er) fire oc tive / oc hand var ocsaa født af Rapha: 7 Oc hand bespottede Jsrael : Men Jonathan / Simeas Davids Broders Søn / slog hannem. 8 Disse vare (den kæmpe) Rapha fødde i Gath : oc de fulde ved Davids Haand / oc ved hans Tieneris Haand.

XXI. Capitel.
DA stood Satan imod Jsrael / oc tilskyndede David /ad tælle Jsrael. 2 Oc David sagde til Joab / oc til Folckenes Øfverster : Gaar / tæller Jsrael / fra Berseba oc indtil Dan / oc fører mig til / ad jeg maa vide deres tall. 3 Da sagde Joab : HErren formeere sit Folck lige som de nu ere / hindrede gange meere : Men ere de icke / O mjn HErre Konge / alle mijn Herris Tienere ? Hvorfor spør da mjn HErre der efter ? Hvorfor skulle det være til en skyld paa Jsrael. 4 Men Kongens Ord finge ofverhaand mod Joab : oc Joab drog ud oc vandrede igiennem all Jsrael : oc kom tilbage til Jerusalem. 5 Oc Joab fick David Summen paa det talde Folck : oc det gandske Jsrael var ellefve hundrede tusinde Mænd / som uddroge Sverd : oc Juda fire hundrede tusinde oc halffierdesindstive tusinde Mænd / som uddroge Sverd. 6 Dog talde hand icke Levi oc BenJamin iblant dem : Thi Kongen Ord var Joab vederstygeligt. 7 Men Gud ilde behagede denne Gierning : derfor slog hand Jsrael.
8 Da sagde David : Jeg hafver svarligen syndit / ad jeg hafver giort denne Gierning : men tag dog nu bort din Tieneris Misgierning / thi jeg hafver giort gandske daarlig.
9 Oc HErren talde til Gad / Davids Seer / oc sagde : 10 Gack hen / oc tal til David / oc sjg : Saa sagde HErren : JEg legger dig trehonde (Ting) for: Udvæl dig én af dem / ad jeg skal giøre dig. 11 Der Gad kom til David / da sagde hand til hannem : Saa sagde HErren : 12 Udvæl dig enten Hunger i tre Aar / eller ad fly tre Maaneder for dine Modstandere / oc for dine Fienders Sverd / ad det skal gribe dig : eller HErrens Sverd / det er / Pestilenze i tre Dage udi Landet / ad HErrens Engel skal fordærfve i alle Jsraels Landemercke : Saa see nu til / hvad jeg skal svare hannem som mig udsende. 13 Da sagde David til Gad : Mig er meget bange / lad mig dog falde i HErrens Haand / thi hans Miskundhed er meget stoor / oc lad mig icke falde i Menniskenes Haand.
14 Da lod HErren Pestilenze komme i Jsrael : oc der falt af Jsrael half fierdesindstive tusinde Mænd. 15 Oc Gud sende en Engel til Jerusalem / ad fordærfve den / oc som hand fordærfvede den / saa HErren der til / oc hannem angrede det Onde : Oc hand sagde til Engelen som fordærfvede : Det er nock / tag nu din Haand tilbage : Oc HErrens Engel stood hos Ornans den Jebusiters Lade. 16 Der David opløfte sine Øyne / oc saa HErrens Engel saa imedlem Jorden oc Himmelen / oc et draget Sverd i hans Haand / udract ofver JErusalem / da falt David oc de Ælste / skiulte med Sæcke / paa deres Ansict. 17 Oc David sagde til Gud : Er det icke mig / som befalede ad tage tall paa Folcket? Ja jeg er den som syndede oc giorde saa ilde / Men disse Faar / hvad hafve de giort? HErre min Gud / kiere lad din haand være mod mig oc min Faders Huus / oc icke mod dit Folck / ad plage dem.
18 Da sagde Engelen til Gud / ad hand skulde sige til David / ad David skulde gaae hen op / oc opreise HErren et Altere / I Ornans Jerubiters Lade. 19 Saa gick David hen op / efter Gads Ord / som hand talde i HErrens nafn. 20 Der Ornan vende sig om / saa hand Engelen / oc hans fire Sønner / som vare med hannem / skiulte sig : oc Ornan tarsk Hveede. 21 Oc David gick til Ornan / da saa Ornan oc blef David var / oc hand gick ud af Laden / oc bøyede sig for David med sit Ansict til Jorden. 22 Oc David sagde til Ornan : Gif mig denne ladis sted / ad jeg kand bygge HErren et Altere der paa / gif mig den for fulde Pendinge / ad Plagen kand ophøre fra Folcket. 23 Da sagde Ornan til David : Tag den kun hen / min HErre Konge / oc giør som det behager dig : See / jeg gifver disse Øxne til Brændofferet / oc disse Sluffer til Ved / oc Hveden til Madoffer / jeg gifver det alt sammen. 24 Oc Kong David sagde til Ornan: Jcke saa / men jeg vil visseligen kiøbe den for fulde Pendinge : Thi jeg vil icke tage det som dig tilhør / til HErren / oc jeg vil icke hafve det til Brændoffer for intet. 25 Saa gaf David Ornan for den sted / sex hundrede Seckel Guld efter Vect. 26 Oc David bygde HErren der et Altere / oc offrede Brændoffer /oc Tackoffer / oc der hand kaldede paa HErren / da bønhørde hand hannem ved Jlden af Himmelen / paa Brændofferets Altere. 27 Oc HErren sagde til Engelen / Ad hand skulde stinge sit Sverd i sin Skede. 28 Der David saa / samme tjd / ad HErren hørde hannem i Ornans den Jebusiters Lad e/ da offrede hand der. 29 Thi HErrens Tabernackel / som Mose hafde giort i Ørcken / oc Brændofferets Altere / var paa den tjd paa det Høye udi Gibeon. 30 Oc David kunde icke gaa hen for det samme ad adspørge Gud / Thi hand var forfærdet for HErrens Engels Sverd.

XXII. Capitel.
OC David sagd e: Her skal HErrens Guds Huus være / oc her skal Jsraels Brændoffers Altere være. 2 Oc David befalede ad forsamle de Fremmede / som vare i Jsraels Land / oc hand skickede Sttenhuggere til ad hugge slette Steen / ad bygge Guds Huus. 3 Oc David lod tilrede meget Jern til Søm / til Dørrene i Portene / oc til hvad som var behof ad fæstis / oc saa meget Kaabber / ad mand skunde det icke veye. 4 Oc Cedertræ utallige : thi de af Zidon oc Tyro / førde meget Cedertræ til David. 5 Thi David Tænckte : Salomon min Søn er ung oc kleinlig / oc Huuset som skal byggis HErren / skal være meget stoort / ad hans Nafn oc Prjs kand ophøyuis i alle Land / derfor vil jeg skicke hannem Forraad : Saa skickede David meget Forraad for sin Død.
6 Da kaldede hand Slomon sin Søn / oc bød hannem ad bygge HErren Jsraels Guds Huus. 7 Oc David sagde til Salomon sin Søn : Jeg hafde i sinde ad bygge HErrens min Guds Nafn et huus. 8 Men HErrens Ord kom til mig / oc sagde: Du hafver udstyrt meget Blod / oc ført stoore Krjge / du skalt icke bygge mit Nafn et Huus / thi du udstyrte meget Blood paa Jorden for mig. 9 See / den Søn som er dig født / hand skal være en rolig Mand / thi jeg vil gifve hannem Ro for alle hans Fiender trint omkring : Thi Salomon skal være hans nafn / oc jeg vil gifve Fred oc Rolig ofver Jsrael / i hans Dage. 10 Hand skal bygge mit nafn et Huus : oc hand skal være mig en Søn / oc jeg vil være hannem en Fader / oc jeg vil stadfæste hans kongelige Stool ofver Jsrael ævindeligen. 11 Saa skal nu / min Søn / HErren være med dig : oc du skalt blifve lycksalig / oc du skalt bygge HErren din Gud et Huus / som hand talde om dig. 12 Oc HErren skal gifve dig Kloghed oc Forstand / oc hand skal gifve dig befaling ofver Jsrael / Ooc ad du skalt holde HErren din Guds Lov. 13 Da skalt du være lycksalig / naar du holder dig / ad du giør efter de Skick oc Ræt / som HErren bød Mose til Jsrael : Vær trøstig oc ved et frjt Mood / frycte dig icke / oc mistrøste icke. 14 Oc see / jeg hafver skickit til HErrens Huus i min Møye / hundrede tusinde Centener Guld / oc tusinde gange tusinde Centener Sølf / der til med Kaabber oc Jern foruden Vect / Thi der er meget der af : JEg hafver oc skickit Tømmere oc Steen / oc der er til maat du legge meere. 15 Saa hafver du mange Arbeydere / Steenhuggere oc Tømmer mænd til Steen oc Træ / oc allehaande vjs paa allehonde Arbeyde : 16 Paa Guld / oc Kaabber / oc Jer foruden tall : Saa giør dig rede / oc giør det / oc HErren skal være med dig. 
17 Oc David bød alle Jsraels Øfverster / ad de skulde hielpe Salomon hans Søn / (Sigendis:) 18 Er ey HErren eders Gud med eder? oc hafver gifvit eder Rolighed trint omkring? Thi hand hafver gifvit Landets Jndbyggere i min haand / oc Landet er vundet for HErren oc for hans Folck. 19 Saa gifver nu eders HIerte oc eders Siele til ad søge HErren eders Gud / oc giører eder rede / oc bygger den HErre Guds helligdom / ad mand kand indføre HErrens Pactis Arck / oc Guds hellige Redskab / i Huust / som skal byggis til HErrens Nafn.

XXIII. Capitel.
DEr nu David var gammel oc mæt af Dage / giorde hand Salomon sin Søn til Konge ofver Jsrael. 2 Oc hand forsamlede alle Øfversterne i Jsrael / oc Præsterne oc Leviterne.
3 Oc Leviterne blefve talde / fra tredive Aar oc der ofver : oc deres tall var fra Hofvet  til Hofvet / som vare stercke Mænd / otte oc tredive tusinde. 4 Af dem blefve stickede til ad drifve paa Gierningen i HErrens huus / fire oc tive tusinde : oc Fogeder oc Dommere sex tusinde. 5 Oc fire tusinde Portnere / oc fire tusinde / som lofvede HErren med Jnstrumenter / som jeg hafver giort (sagde David) til ad lofve med. 6 Oc David skiftede dem i visse Skifter / til Levi Børn / Gerson / Kaath oc Merai. 7 Af GFersoniterne vare / Ladan oc Simei. 8 Ladans børn vare (disse/) Jehiel / oc Sethan / oc Joel / tre. 9 Simei Børn vare / Salomith / oc Hasiel / oc Haran / tre. Disse vare de ypperste iblant Fædrene af Ladan. 10 Simei Børn vare / Jahath / Sina / oc Jeus oc Bria / disse fire vare Simei Børn. 11 Oc Jahath var den første / oc Sisa den anden: Men Jeus oc Bria hafde icke mange Børn / derfor blefve de regnede for én Faders huus. 12 Kaaths Børn (vare) Amram / Jezhar / hebron oc Usiel / fire. 13 Amrams Børn (vare) Aaron oc Mose : oc Aron blef fraskildt / ad hand skulde hellige de Allerhelligste / hand oc hans Sønner ævindeligen / ad giøre Røgelse for HErrens Ansict / ad tiene hennem / oc ad velsigne i hans Nafn ævindeligen. 14 Anlangendis Mose Guds Mand : hans Børn blifve regnede under Levi Stamme. 15 Mose Børn vare / Gersom oc Elieser. 16  Gersoms Børn / Sebuel den første. 17 Oc Eliesers Børn / vare / Rehabia den første :; oc Elieser hafde ingen andre Børn : Men rehabia Børn vare mange fleere. 18 Jezhars børn (vare) Salomith / den første. 19 Hebrons Børn (vare/) Jeria den første / Amaria den anden / Jehasiel den tredje / oc Jekameam den fierde. 20 Usiels børn (vare) Micha den første / oc Jesia den anden. 21 Merari Børn (vare) Maheli oc Musi : Maheli børn (vare) Eleasar oc Kis. 22 Eleasar døde / oc hafde ingen Sønner / men Døttre : oc Kis Børn / deres Brødre / toge dem. 23 Musi børn (vare) Maheli / oc Eder / oc Jeremoth / tre. 24 Disse ere Levi børn iblant deres Fædres huus / oc Øfverste iblant Fædrene / som blefve regnede efter Nafnenes tall ofver Hofvederne / hvilcke der giorde Embedens Gierning i HErrens huus / fra ative Aar gammel / oc der ofver. 25 Thi David hafde sagt : HErren Jsraels Gud hafver gifvit sit FOlck ROlighed / oc det skal boo i Jerusalem ævindelig. 26 Oc anlangendis ocsaa Leviterne / de skulle icke drage Tabernackelen / eller noget af dens Redskab (som hørde) til Tienisten. 27 Thi efter Davids sidste Ord / vare disse talde af Levi børn / fra tive Aar gammel oc der ofver / 28 Ad de skulde staae hos Aarons børns haand / ad tiene i HErrens huus udi Gaarden / oc udi KKamrene / oc til allehonde hellige Tingesters reenselse / oc til Guds Huusis Embeds Gierninger / 29 Som er / til Skuebrødene / oc til Hveedemeelet / til Madofferet / oc til usurede Kager / oc til Panden / oc til Røsten / oc til alt Maal oc Maade. 30 Oc ad staae hver Morgen ad tacke oc ad lofve HErre : oc lige saa om Aftenen. 31 Oc ad offre HErren alle Brændoffer / paa Sabbatherne / paa Nymaanederne / oc paa de indstiftede Høytjder / efter deres skick / stedze for HErrens Ansict : 32 Oc ad de skulde tage flittig vare paa Forsamlingens Paulun oc paa HElligdommen / oc paa Aarons Børn deres Brødre / ad tiene i HErrens huus.

XXIV. Capitel.
MEn for Aarons Børn vare deres Skifter. Aarons Børn vare / Nadab / oc Abihu / Eleasar / oc Jthamar. 2 Men Nadab oc Abihu døde for deres Faders Ansict / oc de hafde ingen Børn : oc Eleasar oc Jthamar blefve Præster. 3 Oc David fordeelte dem oc Zadok af Eleasars Børn / oc Ahimelech asf Jthamars børn / efter deres Orden i deres Embede. 4 Oc der blefve fleere ypperlige stercke Mænd fundne iblant Eleasars børn / end iblant Jthamars Børn / der de fordeelte dem : Af Eleasars Børn vare Sexten til Øfverster / iblant deres Fædres huus / men af Jthamars Børn / iblant deres Fædres huus / otte. 5 Oc de fordeelte dem efter Laadet / disse med hjne: Thi Helligdommens Fyrster oc Guds Fyrster vare af Eleasars børn oc af Jthamars børn. 6 Oc Semaia Nethaneels søn / Skrifveren af LEviterne / beskref dem for Kongens Ansict / oc Øfversternes / oc Zadok Præstens / oc Ahimelech AbJathars Søns / oc de øfverste Fædres iblant Præsterne oc Leviterne : saa ad én Faders huus blef hos Eleasar / oc (det andet) blef i lige maade hos Jthamar. 7 Det første Laad gick ud paa Jojarib / det andet paa Jedaja. 8 Det tredje paa Harim / det fierde paa Seorim. 9 Det femte paa Malchia / det siette paa Mejamin. 10 Det sivende paa Akkoz / det ottende paa Abia. 11 Det niende paa Jesua / det tiende paa Zechania. 12 Det ellefte paa Eliasib / det tolfte paa Jakim. 13 Det trettende paa Hupa / det fiortende paa Jesebab. 14 Det femtende paa Bilga / det sextende paa Jmmer. 15 Det syttende paa Hesir / det attende paa Pizez. 16 Det nittende paa Pethahia / det tivende paa Jeheskel. 17 Det første oc tivende paa Jachim / det andet oc tivende paa Gamul. 18 Det tredje oc tivende paa Delaja / det fierde oc tivende paa Maasir. 19 Denne deres Skickelse efter deres Embede / var / ad gaa i HErrens huus / efter deres Skick / under deres Faders Aarons haand : som HErren Jsraels Gud hafver budit hannem.
20 Af de andre levi Børn / var iblant Amrams Børn / Subael / iblant Subaels børn / Jehdeja af Rehabia. 21 Jblant rehabia børn var den første Jesia. 22 Jblant Jezehariterne var Selomoth : iblant Selomoths Børn var Jahath. 23 Jblant Hebroniterne var Jeria den (første:) Amaria den anden / Jahasiel den tredje / Jakmean den fierde. 24 (Af) Usiels Børn vare Micha / iblant Micha Børn var Samir. 25 Jesia var Micha Broder / iblant Jesia var Micha Broder / iblant Jesia børn var / Maheli oc Musi : Jaasia Børn vare Beno. 27 Merari Børn af Jaasia vare / Beno / oc Soham / oc Sakur oc Jbri. 28 Af Maheli var Eliasar / oc hand hafde ingen Sønner. 29 Anlangendis Kis : Kis børn vare Jerahmeel. 30 Oc Musi Børn vare / Maheli  / oc Eder / oc Jeremoth : Disse ere Leviternes Børn i deres Fædres huus. 31 Oc de kaste oc Laad mod deres Brødre Aarons Børn / for Kong Davids oc Zadoks oc Ahimelechs Ansict / oc de øfverste Fædres iblant Præsterne oc Leviterne : den Øfverste iblant Fædrene mod sin mindste Broder.

XXV. Capitel.
OC David oc Strjdshæfvezmændene / afskilde til Embedet / af Asaphs børn / oc Hemans oc Jedithuns / som skulde prophetere med Harper / oc med Pslatere / oc med Cimbler : oc de som blefve talde iblant dem / vare Mænd / beqvemme til deres Embedis Gierning. 2 Jblant Asaphs Børn var Sachur / oc Joseph / oc Nethania / oc Asarela Asaphs Børn : under Asaph / som propheterede under Kongen. 3 Anlangendis Jeduthun : Jedithuns børn vare / Gadalia / oc Zeri / oc Jesaia / Hasabia / oc Mathithia / sex / under deres Faders Jediithun / som propheterede med Harper / ad tacke oc lofve HErren. 4 Anlangendis Heman : Hemans Børn vare / Bukia / Mathania / Usiel / Sebuel / oc Jerimoth / hannania / Hanani / Eliatha / Gidalthi / oc Romamthi / Eser / Jasbekasa / Mallothi / Hothur / Mahesioth. 5 Alle disse vare Hemans Børn / som var Kongens Seere i Guds Ord / ad opløfte Hornet : Thi Gud hafde gifvit Heman fiorten Sønner oc tre Døttre. 6 Alle disse vare under ederes Fædre / med Sang i HErrens Huus / med Cimbler / Psaltere oc Harper / til Tinisten i Guds huus / nder Kongen / Asaph oc Jedithun oc Heman. 7 Oc de oc deres Brødres tall / alle tilhobe / som vare lærde i HErrens Sang / alle forstandige / vare to hundre oc otte oc firesinds tive. 8 Oc det kaste Laader om deres Varetæct / saa vel den mindste som den største / (saa vel) Mesteren som Disciplen.
9 Det Første Laad gick ud paa Asaph / (nemlig) paa Joseph : Det andet paa Gedalia / hand oc hans Brødre oc hans Sønner vare tolf . 10 Det tredje paa Sacur / hans Sønner oc hans Brødre / tolf. 11 Det fierde paa Jezri / hans Sønner oc hans Brødre / tolf. 12 Det femte paa Nithania / hans Sønner oc hans Brødre / tolf. 13 Det femte paa Bukkia / hans Sønner oc hans Brødre / tolf. 14 Det sivende paa Jsreela / hans Sønner oc hans Brødre / tolf. 15 Det ottende paa Jesaia / hans Sønner oc hans Brødre / tolf. 16 Det niende paa Mathania / hans Sønner oc hans Brødre / tolf. 17 Det tiende paa Simei / hasn Sønner oc hans Brødre / tolf. 18 Det ellefte paa Asareel / hans Sønner oc hans Brødre / tolf. 19 Det tolfte paa Hasabia / hans Sønner oc hans Brødre / tolf. 20 Det trettende paa Subael / hans Sønner oc hans Brødre / tolf. 21 Det fiortende paa Mathithia / hans Sønner oc hans Brødre / tolf. 22 Det femtende paa Jeremoth / hans Sønner oc hans Brødre / tolf. 23 Det sectende paa Hanania / hans Sønner oc hans Brødre / tolf. 24 Det syttende paa Jasbekasa / hans Sønner oc hans Brødre / tolf. 25 Det attende paa Hanani / hans Sønner oc hans Brødre / tolf. 26 Det nittende paa Mallothi / hans Sønner oc hans Brødre / tolf. 27 Det tivende paa Eliatha / hans Sønner oc hans Brødre / tolf. 28 Det første oc tivende paa Othir / hans Sønner oc hans Brødre / tolf. 29 Det andet oc tivende paa Gidalthi / hans Sønner oc hans Brødre / tolf. 30 Det tredje oc tivende paa Mahesioth / hans Sønner oc hans Brødre / tolf. 31 Det fierde oc tivende paa RomamthiEser/ hans Sønner oc hans Brødre / tolf.

XXVI. Capitel.
Arlangendis Portgiemmernes skrifter : Jblant Corhiterne var Meselemia Kore Søn / af Asaphs Børn. 2 Oc Meselemia hafde Børn : Sacharia den Førstefødde / Jediael den anden / Sebadia den tredje / Jathniel den fierde / 3 Elam den femte / Johanen den siette / Elioenai den sivende. 4 ObedEdom hafde oc Børn / Semaia den førstefødde / Josabad den anden / Joah den tredje / oc Sachar den fierde / oc Nethaneel den femte / 5 Ammiel den siette / Jsaschar den sivende / Peulthai den ottende : Thi Gud hafde velsignit hannem. 6 Oc Semaia hans Sønn blefve Børn fødde / som regærede i deres Fædres huus : Thi de vare stercke Kæmper. 7 Semaia børn vare / Othni / oc Rephael / oc Obed (oc) Elsabad / hand Brødre / duelige Folck : Elihu oc Samachia. 8 Alle disse vare af ObedEdoms Børn / de med deres Børn oc deres Brødre / duelige Folck / vel skickede til Embedet / to oc tredsindstive af ObedEdom. 9 Oc Meselemiæ Børn oc Brødre / duelige Mænd / vare atten. 10 Oc Hossa af Merari børn / hafde børn : Simri var den første / (enddog hand var icke den Førstefødde / men hans Fader hafde sat hannem til den ypperste/) 11 Hilkia den anden / Tebalia den tredis / Sacharia den fierde : Alle Hossa børn oc brødre vare tretten. 12 Paa dennem fulde Portnernes Skifter / paa de ypperte af veldige Mænd / til Varetæct mod deres Brødre / ad tiene i HErrens Huus. 13 Oc de kaste Laadder / saa vel den mindste som den første i deres Fædres huus / til hver Port. 14 Det Laad mod Østen falt paa Selemia / oc de kaste Laad for Sacharia hans søn / som var klog i Forstand / oc hans Laad gick ud mod Norden. 15 Obed Edom mod Synden / oc hand Sønner mod Esupim huus. 16 Supim oc Hossa mod Vesten / hos Schalecet Port / som mand gaar op ad paa et høye Stræde / som Vacten staar imod hver anden. 17 Mod Østen vare Sex af Leviterne / mod Norden fire om Dagen / oc mod Synden fire om Dagen / oc mod Synden fire om dagen / oc hos Esupim to oc to. 18 Men os Parbar mod Vesten / fire paa Strædet / to hos Parbar. 19 Diesse ere Portgiemmernes Skifter iblant de Korhiters Børn / oc Merari Børn.
20 Men af Leviterne var Ahia ofver Guds huusis Liggendefæ / oc ofver de hellige Tings Liggendefæ. 21 Af ladans Børn / den Gersoniters børn: Af Ladan være Fædrenes Øfverste / som var af Laden den Gersonite Jehieli : 22 Jehieli børn var Setham oc Joel hans Broder / ofver HErrens huusis Liggendefæ. 23 Jblant Amramiterne / af Jezehariterne / Hebroniterne / Usieliterne / 24 Oc Sebuel Gersoms søn / Mose søns / var Fyrste ofver Liggendefæet. 25 Men hans Brædre hørde til Elieser / Rehabia var h ans søn / oc Jesaia hans søn / oc Joram hans søn / oc Sichri hans søn / oc Selomith hans søn. 26 Denne Selomith oc hans Brødre vare ofver alle de ahellige Tings Liggendefæ / som Kong dDavid hafde helliget / sampt de øfverste Fædre iblant de Øfverste ofver tusinde ofver hundrede / oc de Øfverste i Hæren / 27 Af Strjdene oc af Rofvet hafde de helliget / ad ferdige HErrens huus med. 28 Oc alt hvas Samuel den Seere / oc Saul Kis søn / oc Abner Ners søn / oc Joabs Zerua Søn hafde helliget : Alt hvad hver hafde helliget / det var under Selomith oc hans Brødres haand.
29 Af Jezehariterne var Chenania oc hans Sønner skickede til Gierning uden til i Jsrael / til Fogeder oc til Dommere . 30 Af Hebroniterne var Hasabia oc hans Brødre / duelige Mænd / tusinde oc siu hundrede / skickede til Befalingsmænd ofver Jsrael / paa denne side Jordan mod Vesten : til allehond HErrens handel / oc til ad tiene Kongen. 31 Jblant Hebroniterne / var Jeria den ypperste iblant Hebroniternes Slect oc (deres) Fædre : J det fyrretive Davids Kongerigis Aar / da blef der leet oc fundet iblant dem duelige Mænd i Jaeser Gilead / 32 Oc deres Brødre vare duelige Mænd / to tusinde / oc siu hundrede / Fædrenes Øfverste : Oc David sætte dem ofver Rubeniterne / oc Gadditerne /oc den halfve manasses Slect / til all Guds Handel oc Kongens handel.

XXVII. Capitel.
DEt ere nu Jsraels Børn efter deres tall / Fædrenes Øfverste / oc Fyrster / ofver tusinde oc ofver hundrede / med deres Befalingsmænd / som toge vare paa Kongen / efter deres bestilling i deres Orden / ad gaa fra oc til / hver en Maaned / i alle Aarens Maaneder : En hver Skifte var fire oc tive tusinde. 2 Ofver den første skifte i den første Maaned / var Jasabeam Sabdiels søn : Oc udi hans Skifte / vare fire oc tive tusinde. 3 Hand var af Perez Børn / en Øfverste ofver alle Strjdshæfvezmændene i den første Maaned. 4 Oc ofver den anden Maaneds skifte var Dodai den Ahohiter oc hans skifte / oc Mikloth den Fyrste : udi hans skifte vare fire oc tive tusinde. 5 Den tredje Hærs Fyrste i den tredje Maaned / var Benaia Jojadæ Præstis søn / en Øfverste : udi hans skifte vare fire oc tive tusinde. 6 Denne Benaia var en Kæmpe iblant de tredive / oc ofver de tredive : oc (ofver) hans skifte var AmmiSabad hans Søn. 7 Den fierde / iden fierde Maaned / var Asael Joabs Broder / oc Sabadia hans Søn efter hannem : i h ans skifte vare fire oc tive tusinde. 8 Den femte / i den femte Maaned / var den Fyrste Samhut den Jsraeliter : i hans skifte vare fire oc tive tusinde. 9 Den siette / i den siette Maaned / var Jra Jkes søn den Thekoiter : i hands skifte vare fir oc tive tusinde. 10 Den sivende / i den sivende Maaned / var Helez den Peloniter af Epharaims børn : i hans skifte vare fire oc tive tusinde. 11 Den ottende / i den ottende Maaned / var Sibechai den Husathiter / oc Sarehiterne : i hans skifte vare fire oc tive tusinde. 12 Den niende / i den niende Maaned / var Abieser den Antothiter af de Benjaminiter : i hans skifte vare fire oc tive tusinde. 13 Den tiende / i den tiende Maaned / var Maerai den Nethophatiter af Serahiterne : i hans skifte vare fire oc tive tusinde. 14 Den elleste / i den ellefte Maaned / var Benaia den Npirathoniter af Epharaims Børn : i hans skifte vare fire oc tive tusinde. 15 Den tolfte / i den tolfte Maaned / var Heldai den Nethophatiter af Othniel : i hans skifte vare fire oc tive tusinde.
16 Oc ofver Jsraels Stammer (vare) for Rubeniterne / en Fyrste Elieser Sichri søn. For Simeoniterne / Sephatia Macha søn. 17 For Levi / Hasabia Kemuels søn. For Aaron / Zadok. 18 For Juda / Ellihu af Davids Brødre. For Jsaschar / Amri Michaels søn. 19 For Sebulon / Jesmaia Obadia søn. For Nephthali / Jeremoth Asriels søn. 20 For Ephraims børn / Osea Asasi søn. For den halfve Manasse Stamme / Joel Pedaia søn. 21 For den halfve Manasse Stamme i Gilead / Jddo Sacharia søn. 22 For Dan / Asareel Jerohams søn. Disse (vare) Jsraels Stammers Fyrster. 23 Men David tog icke tall paa dem / som vare tive Aar gammel oc der under : Thi HErren hafde talet / ad formeere Jsrael / som Stiernerne paa Himmelen. 24 Joab Zerusa søn hafde begynt ad tælle / men hand fuldkom det icke : fordi der blef en stor Vrede derfor ofver Jsrael: derfor kom tallet icke i Kong Davids Krønickis tall.
25 Oc ofver Kongens Liggendefæ var Asmaveth Adiels søn. Oc ofver Liggendefæet i Landet / udi Stæderne / oc i Byerne / oc i Slottene / var Jonathan Usia søn. 26 Oc ofver dem som giorde Arbeydet paa Marcken / ad dyrcke Jorden / var Ezri Ehelabs søn. 27 Oc ofver Vjnbiergene var Simei den Namathiter. Oc ofver det som var i Vjngaarde oc Vjnkieldere / var Sabdi den Siphmiter. 28 Oc ofver Oliegaardene oc Morbærtræerne som vare i Dalen / var Baal Hanan den Gederiter  oc ofver Oliekielderne var Joas. 29 Oc ofver Øxnene som føddes i Saron / var Sitri den Saroniter. Oc ofver Øxnene i Dalene / var Saphat Adlai søn. 30 Oc ofver Camelerne var Obil den Jsmeeliter. Oc ofver Aseninderne var Jehedia den Meronothiter. 31 Oc ofver Faarene var Jasis den Agariter : alle disse vare Fyrster ofver det Gods som hørde Kong David til.
32 Men Jonathan Davids Faders Broder var Raad / en forstandig Mand / hand var oc Canzler. Oc Jehiel Hachmoni Søn / var hos Kongens Børn. 33 Oc Achitophel var Kongens Raad / oc Husai den Architer var Kongens Ven. 34 Oc efter Achitophel var Jojada Benaias Søn oc AbJathar : Men Joab var Kongens Strjdshøfvezmand.

XXVIII. Capitel.
DU forsamlede David alle Jsraels Øfverster / Stammernes Fyrster / oc Fyrsterne ofver de Skrifter som tiente Kongen / oc Fyrsterne ofver tusinde oc Fyrsterne ofver hundrede  oc Fyrsterne ofver alt Kongens / oc hans Sønners Gods oc Fæ / med Kammersvenne / oc Kæmperne / oc alle duelige Mænd til Jerusalem. 2 Oc Kong David stood paa sine Fødder / oc sagde : Hører mig mine Brødre oc mit Folck / JEg hafde tagit mig for / ad bygge et Huus / i hvilcket HErrens pactis Arck skulde hvilis / oc til vor GudsFødders Fodskammel / oc jeg hafde beskickit mig til ad bygge. 3 Men Gud lod mig sige : Du skalt icke bygge mit Nafn et Huus : Thi du est en Krjgsmand / oc hafver udstyrt Blood. 4 Nu hafver HErren Jsraels Gud udvalt mig af min Faders gandske Huus / ad jeg skulde være Konge ofver Jsrael ævinddelig / Thi hand udvalde Juda til Fyrstedømmet / oc i Juda huus / min Faders huus / oc iblant min Faders Børn hafde hand behagelighed til mig / ad hand giorde mig til Konge ofver all Jsrael. 5 Oc iblant alle mine Sønner (Thi HErren hafver gifvit mig mange Sønner) hafver hand udvalt Salomon min Søn / ad sidde paa HErrens Kongerigis Stool ofver Jsrael. 6 Oc hand hafver talet til mig : Din Søn Salomon hand skal bygge mit huus oc min Gaard / Thi jeg hafver udvalt mig hannem til en Søn / oc jeg vil være hannem en Fader. 7 Oc jeg vil stadfæste hans Kongerige ævindeligen / dersom hand blifver ved / ad hand giør efter mine Bud oc mine Ræt / som paa denne dag. 8 Oc nu for gandske Jsrael HErren Meenighedens Øyne / oc for vor Guds Ørne / holder oc adspørger alle HErrens eders Guds Bud / paa det ad j mue besidde det gode Land / oc lade eders Børn det til Arf efter eder ævindeligen.
9 Oc du Slomon min Søn / kiend din Faders Gud / oc tien hannem i gandske Hierte / oc i en villig Siel : Thi HErren randsager alle Hierter / oc forstaar alle Tanckers diet. Dersom du søger efter hannem / da skal hand findis af dig / oc dersom du forlader hannem / da skal hand bortkaste dig ævindelig. 10 Saa see nu til / thi HErren hafver udvalt dig / ad du skal bygge et Huus til Helligdommen : Vær ved god Trøst / oc giør det.
11 Oc David gaf Salomon sin Søn en Lignelse paa Vaabenhuuset oc hans Huus / oc hans Herberge / oc hans Saal / oc hans Kammer inden til / oc paa Naadestoolens Huus. 12 Oc en Lignesle paa alt det som var i Aanden som var hos hannem / som var paa HErrens Huusis Gaard / oc paa alle Herberger trint omkring / til Liggendeføet i Guds Huus / oc til Hellighedsens Liggendefæ. 13 Oc til Præsternes oc Leviternes Skifter / oc til alle Embedernes Gierning i HErrens Huus / oc til alle Redskabe i HErrens Huusis Tieniste. 14 Guldet (gaf hand) efter GuldVecten / til allehonde Redskab i hvert Embede : (oc Sølf) til allehonde Sæølf redskab / efter Vect / til allehonde Redskab i hvert Embede. 15 Oc Vect til gyldne Liusestager / oc til deres gyldne Lamper / hvert Liusestage / oc dens Lamper / sin Vect : oc til Sølf Liusestager efter V ect / til hver Liusestage oc dens Lamper / efter hver Liusestagis tiniste. 16 Oc (hand gaf) Guld efter Vect til Skuebrødenes Borde / ja til hvert Bord : Lige saa oc Sølf til Sølfbordene. 17 Oc til Kraagene / oc Mulluer / oc Teckekarrene / puurt Guld / oc til Guldbeggere efter Vect / ja til hvert Beggere  oc til Sølfbeggere efter Vect / ja til hvert Beggere. 18 Oc til Røgalteret puuret Guld efter Vect : Oc Guld til Lignelsen paa Vognen / (nemlig) paa Cherubim / som skulde udbrede (Vingerne) oc skiule ofver HErrens Pactis Arck. 19 Alle (disse Ting) hafver hand gifvit maig (sagde David) tydeligen beskrefne af HErrens Haand / (nemlig) all Lignelsens Gierninger.
20 Oc David sagde til sin Søn Salomon : Vær ved god Trøst / oc haf et frjt Mood / oc giør det / fryct icke / oc  vær icke mistrøstig / Thi Gud HErren / min Gud / skal være med dig / hand skal icke tage sin Haand fra dig / ey heller forlade dig / indtil du hafver fuldkommit all Gierningen til Embedet i HErrens Huus. 21 Oc see der / Præsternes oc Leviternes Skifter til alle Embeder i Guds Huus / de ere oc med dig til alle Gierninger / de ere villige oc vjse til alle Embederne : Dertil Fyrsterne / oc alt Folcket (bered) til all din Handel.

XXIX. Capitel.
Fremdelis sagde Kong David til ald Meenigheden : Salomon den eeniste iblant mine Sønner (som) Gud hafver udvalt / er endnu ung oc kleinlig / men Gierningen er stoor / Thi den den Bolig er icke for et Menniske / men for den HErre Gud. 2 Oc jeg hafver skickit af all min Mact til Guds Huus / Guld til Guldredskab / oc Sølf til Sølfredskab / oc Kaabber til Kaaberredskab / Jer til Jernredskab / oc Træ til Træredskab : Onyxsteene / oc ad indfeste / oc Steene til prydelse / oc brogede Steene / oc allehonde Ædelsteene / oc mange Malmersteene. 3 Oc end der til (fordi jeg hafver stoor behagelighed til min Guds Huus / ofver alt dee (som) jeg hafver skickit til Hellighedsens Huus: 4 Tre tusinde Centener Guld af Ophir Guld / oc siu tusinde Centener puret Sølf / til ad beslaa Huusets Vægge med : 5 Ad det skal være Guld som Guld skal være / oc Sølf som Sølf skal være / oc til allehonde Gierning / ved Gierningens Mesters Haand : Oc hvo er nu velvillig til / ad fylde sin Haand i Dag for HErren?
6 Da blef ve Fædrenes Fyrster / oc Jsraels Slecters Fyrster / oc Fyrsterne ofver tusinde oc ofver hundrede / oc Fyresterne ofver Kongens Gierning / velvillige : 7 Oc de gafve til Embedet i Guds Huus / fem tusinde Centener Gudl / oc tj tusinde Gylden : Oc tj tusinde Centener Sølf / oc atten tusinde Centener Kaabber / oc hundrede tusinder Centener Jern. 8 Oc hos hvem som blefve fundne Steene / den gafve de til HErrens Huusis Liggendefæ / i Jehiels den Gersoniters haand. 9 Oc Folcket var glad / ad de vare saa velvillige / Thi de gafve HErren af gandske Hierte / frjvillige. Oc Kong David glædde sig ocsaa stoorligen.
10 Oc David lofvede Gud for den gandske Meenighed / oc David sagde : Lofvet være du HErre Jsrael vor Gaders Gud / fra ævighed oc til ævighed : 11 Dig HErre bør Majestet oc Mact / oc Herlighed / oc Seyer oc hæder / Thi alt det som er i Himmelen oc paa jOrden / Ja riget er dit / O HErre / oc du est ophøyet ofver alt til et Hofvet. 12 Oc Rjgdom oc Ære ere for dig / oc du regærer ofver alting / oc Mact oc Kraft staar i din Haand / oc i din Haand staar / ad giøre det alt stoort oc sterckt. 13 Oc nu vor Gud / vi tacke dig / oc prjse din Herligheds Nafn / 14 Thi hvad er jeg? Oc hvad er mit Folck? Ad vi skulde haft mact / til ad gifve velvillige / som dette (gaar?) Thi det er alt kommit af dig / oc af din Haand hafve vi gifvet dig det. 15 Thi vi dere Fremmede oc Gæster for dig / lige som alle vore Forfædre : Vore dage paa Jorden ere som en Skygge / oc her er ingen forventelse. 16 HErre vor Gud / all denne hoob som vi hafve skicket / ad bygge dig et Huus / til dit hellige Nafn / den er kommit af din haand / oc den er alt sammen din . 17 Oc min Gud / jeg veed / ad du prøfver Hiertet / oc elsker Oprictighed. (Derfor) hafver jeg i mit Hiertis Oprictighed gifvit alt dette frjvilligen / oc jeg hafver nu med Glæde seeit dit Folck / som her fantis / ad det hafver gifvit dig frjvilligen. 18 HErren / Abrahams / Jsaacs oc Jsraels / vore Fædres Gud / bevar dette ævindeligen / ad skicke dit Folckis Hiertes Tancker / oc skick deres Hierte til dig. 19 Oc gif min Søn Salomon et retskicket Hierte / ad holde dine Bud / dine Vidnesbyrd oc dine Skicke / oc ad giøre det alt sammen / oc ad bygge denne Bolig / som jeg hafver forskickit.
20 Siden sagde David til den gandske Meenighed : Lofver nu HErren eders Gud : Oc all Meenigheden lofvede HErren deres Fædres Gud / oc bøyede dem / oc tilbade for HErren oc for Kongen. 21 Oc de offrede HErren Offer / oc offrede Brændoffer for HErren den anden Dag der efter / tusinde Øxne / tusinde Vædre / tusinde Lam / oc deres Drickoffer / oc mange Offer for all Jsrael.
22 Oc de aade oc drucke for HErrens Ansict / paa den dag / med stoor Glæde : Oc de giorde anden gang Salomon Davids Søn til Konge / oc salvede hannem HErren til en Fyrste / oc Zadok til Præst. 23 Saa sad Salomon paa HErren Stool / en Konge i hans Faders Davids sted / oc blef lycksalig : Oc gandske Jsrael var hannem lydig. 24 Oc alle de Øfverste oc Veldigste / ocsaa alle Kong Davids Børn / gafve dem under Kong Salomon. 25 Oc HErren giorde Salomon mæctig i Herlighed / for ald Jsraels Øyne : oc hand gaf hannem Kongelig Ære / som ingen Konge hafde haft for hannem ofver Jsrael.
26 Saa var nu David Jsai Søn / Konge ofver ald Jsrael. 27 Men Tjden som hand var Konge ofver Jsrael / er fyrretive Aar. J Hebron regærede hand siu Aar / oc i Jerusalem regærede hand tre oc tredive (Aar.) 18 Oc hand døde i en god Alder / mæt af Dage / Rjgdom oc Ære : 29 Oc Salomon / hans Søn / blef Konge i hans sted. Men Kong Davids Gierninger / de første oc sidste / See / de ere skrefne iblant Samuels den Seeris ord / oc iblant Nathan Prophetens ord / oc iblant Gads den Seeris ord / 30 Med alt sit Kongerige / oc hans Mact oc Tjder / som der forløbe sig ofver hannem / oc ofver Jsrael / oc ofver alle Kongerigerne i Landene.
Ende paa første Krønickes Bog.



Krønickes anden Bog.
I. Capitel.
OC Salomon Davids Søn bekræftede sig i sit Rige / oc HErren hans Gud (var) med hannem / oc giorde hannem stoor ofvermaade. 2 Oc Salomon sagde til ald Jsrael / til de Øfverste ofver tusinde oc hundrede / oc til Dommerne oc til alle Fyrsterne i Jsrael / de Øfverste Fædre. 3 Oc de ginge hen / Salomon oc ald Meenigheden med hannem / til det høye som (var) i Gibeon / Thi der var Guds Forsamlings Pauluun / som Mose HErrens Tienere hafde  giort i Ørcken. 4 (Men David hafde ført Guds Arck hen op fra Kiriath Jearim / til Steden soM David hafde beridt til den: Thi hand hafde udslagit et Pauluun til den i Jerusalem.) 5 Oc det Kaabber Altere / som Bezaleel Uri Søn / Hurs Søns / giorde / det var der for HErrens Tabernackel : oc Salomon oc Meenigheden besøgte det. 6 Oc Saolmon opstigede der til Raab ber-Alteret for HErrens Ansict / som stood for Forsamklingens Pauluun / oc offrede paa det / tusinde Brændoffer.
7 Paa den samme Nat aabenbarede Gud sig for Salomon / oc sagde til hannem : Bed / hvad skal jeg gifve dig? 8 Oc Salomon sagde til Gud : Du hafver giort stoor Miskundhed mod David min Fader / oc du hafrver giort mig til Konge i hans sted. 9 Saa lad nu HErre Gud dit Ord blifve sandt (sagt) til min Fader David : Thi du hafver giort mig til Konge ofver et Folck / som ere saa mange som Støf paa Jorden. 10 Saa gif mig nu Vjsdom oc Forstnd / ad jeg kand gaa ud oc ind for dette Folck / Thi hvo kand (ellers) dømme dette dit megle Folck?
11 Da sagde Gud til Salomon : Efterdi ad det var i dit HIerte / oc du hafver icke bedit om Rjgdom / Gods oc Ære / eller om dine Fienders Siele / oc du end icke hafver bedit om et langt Ljf : Men du hafver bedit dig Vjsdom oc Forstand / ad du kand dømme mit Folck / ofver hvilcket jeg hafver giort dig til Konge : 12 Saa være Vjsdom oc Forstand gifven dig : Der til med vil jeg gifve dig Rjgdom / oc Gods oc Ære / saadan som ingen KONge / som hafve værit for dig / hafver haft / ey heller skal nogen efter dig saadan hafve. 13 Oc Salomon kom til Jerusalem / fra det Hye som var i Gibeon / fra Forsamlingens Puluun / oc regnerede ofver Jsrael.
14 Oc Salomon forsamlede Vogne oc Reysnere / oc hand fick til hobe tusinde oc fire hundrede Vogne / oc tolf tusinde Reysner / oc satte dem i Vognslæderne / oc hos Kongen i Jerusalem. 15 Oc Kongen giorde Sølfvet oc Guldet i Jerusalem / som Steene / oc Cedertræer / som Morbærtræer der ere i Dalene i Mangfoldighed. 16 Oc Told af Heste var den som Salomon kom til af Ægypten / oc anlangendis væfved Tøy i betaling. 17 Oc de foore op / oc førde af Ægypten / en Vogn for sec hundrede Sølfpendinge / oc enHest for hundrede oc Halftrediesinds tive : oc saa førde de dem ud / til alle de Hethiters Konger / oc til Kongerne i Syrien / ved deres Haand.

II. Capitel.
OC Salomon tænckte til ad bygge HErrens Nafn et Huus / oc sit Kongerige et Huus. 2 Oc Salomon aftalde halffierdesinds tive tusinde Mænd / til ad bære Byrde /oc firesindstive tusinde Tømmermænd / paa Bierget / oc tre tusinde oc sex hundrede Tilsiuns Mænd ofver dem.
3 Oc Salomon sendte til Huram / Kongen i Tyro / oc lod hannem sige : Lige som du giorde med David min Fader / oc sendte hannem Cedertræ / ad bygge sig et Huus med / ad boo der i / (saa giør oc mod mig. ) 4 See / jeg vil bygge HErrens min Guds Nafn et Huus / ad hellige (det) for hannem / ad optænde kostelig Røgelse for hans Anscit / oc jdelig Skuebrød / oc Brændoffer om MOrgenen oc om Aftenen / paa Sabbatherne oc i Nymaanederne / oc paa HErrens vor Guds Høytjder / det ævindeligen for Jsrael. 5 Oc det Huus som jeg vil bygge / (skal være) stoort / Thi vor Gud er større end alle Guder. 6 Dog hvo kand formaa / ad bygge hannem et Huus? Thi ad Himlene oc Himlenes Himle kunde icke begribe hannem / oc jeg skulde bygge hannem et Huus? Men til ad giøre Røgelse for hans Ansict (vil jeg bygge det.) 7 Saa send mig  nu en vjs Mand til ad arbeyde / i Guld / oc i Sølf / oc i Kaabber / oc i Jern / oc i Skarlagen / oc Purpur / oc blaat Silcke / oc den som kand vel udgrafve med de Vjse / som ere her hos mig i Juda oc i Jerusalem / hvilcke David min Fader hafver skickit. 8 Oc send mig Ceter / Granne oc Algumin træ / af Libanon : THi jeg veed / ad dine Tienere kunde hugge Træ paa Libanon / oc see / mine Tienere skulle være med dine Tienere : 9 Oc ad de kunde berede mig mange Træ: Thi det Huus som jeg vil bygge / (skal være) stoort oc besynderligt. 10 Oc see / jeg vil gifve Tømmermændene / dine Tienere / som hugge Træerne / tive tusinde Cor støt Hvede / oc tive tusinde Cor Byg / oc tive tusinde Bath Vjn / oc tive tusinde Bath Olie.
11 Da svarede Huram / Kongen af Tyru / ved Skrift / oc sende til Salomon : Fordi ad HErren elsker sit Folck / hafver hand sat dig til Konge ofver dem. 12 Fremdelis sagde Huram : Lofvet være HErren Jsraels Gud / som hafver giort Himmelen oc JOrden / ad hand gaf Kong David en vjs / klog oc forstandig Søn / som skal bygge HErrens et Huus / oc sit Kongerige et huus. 13 Saa sender jeg nu en vjs Mand / som hafver Forstand / oc hafver værit hos min Fader Huram / 14 Som er en Qvindis Søn af Dans Døttre / oc hans Fader en Mand af Tyru /  som kand arbeyde i GUld / oc i Sølf / i kaaber / i Jern / i Steen / oc i Træ / i Skarlagen / i blaat Silcke / oc i Bysse / oc i Purpur / oc ad udgrafve alle haande / oc kosteligen ad optæncke allehonde / hvad mand gifver hannem for / med dine Vjse / oc med min Herris Davids / din Faders Vjse. 15 Saa sendte nu min HErre Hvede / oc Byg / Olie oc Vjn / til sine Tienere / som hand hafver sagt. 16 Saa ville vi hugge Træ af Libanon / som dig aldelis behof gøris / oc vi ville føre dem i Flooder paa Hafvet imod Japho / oc du skalt føre dem op til Jerusalem.
17 Oc Salomon talde alle Fremmede Mænd som vare i Jsraels Land / efter det Tall som David hans Fader talde dem / oc der blefve fundne hundrede oc halftrediesindstive tusind e/ oc tre tusinde oc sex hundrede. 18 Oc hand skickede haffierdesindstive tusinde til Dragere af dem / oc firesindstive tusinde til Huggere paa Bierget / oc tre tusinde oc sex hundrede til Tilsiundmænd / som skulde holde Folcket til Arbeyde.

III. Capitel.
OC Salomon begynte ad bygge HErrens Huus i Jerusalem paa Moria Bierg / som var vjst David hans Fader / hvilcken hand hafde beridt paa Davids sted / i Ornans den Jerbusiters Lade. 2 Oc hand begynte ad bygge i den anden Maaned paa den anden (dag/) i st Kongerigis fierde Aar. 3 Saa lagde Salomon grundvolden til ad bygge Guds Huus : Lengden efter Alne i det første Maal / tresinds tive Alne / oc vjdheden tive Alne. 4 Oc Vaabenhuuset som var for til / var i længden / efter breeden paa Huuset / tive (alne) langt breeden paa huuset / tive (Alne) langt/ Men Høyheden var hundrede oc tive Alne / oc hand besloo det inden til med puurt GUld. 5 Men det stoore Huss panlede hand med Fyr Træ / oc beslog det udofver med got GUld / oc giorde der paa Palmer oc Lenckegierning. 6 Oc besætte Huuset med Ædelsteene til Prydelse / oc Guldet var af Parvaims Guld. 7 Oc hand beslog Huuset / Bielckene / Dørstolpene / oc Veggene der af / oc Dørrene der af / med Guld / oc hand lod udgrafve Cherubin paa Veggene.
8 Hand giorde oc det Allerhelligstis Huus / hvis længde var tive Alne / efter Huusets vjdhed / oc dens vjdhed var tive Alne : oc hand beslog det med got Guld / hen ved sex hundrede Centener. 9 Oc Vecten paa Sømmene var halftrediesinds tive Secel Guld : oc hand beslog Salene med Guld.
10 Hvad giorde oc i det Allerhelligstis Huus / to Cherubim med bevegelige Billeders Gierning : oc mand beslog dem med Guld. 11 Oc lengden paa Vingerne paa Cherubim / var tive Alne : den eene Vinge hafde fem Alne / oc racte paa Huusets Væg / oc den anden Vinge hafde oc fem Alne / som racte til den anden Cerubs Vinge. 12 Saa hafde oc den anden Cherub en Vinge / fem Alne lang / som rørde paa Huusets Væg / oc hans anden Vinge fem Alne Lang / som h engde ved den ande Cherubs Vinge. 13 Disse Cherubims Vinger vare udbridde tive Alne : oc de stoode paa deres Fødder / oc deres Ansicter vare til Huuset.
14 Hand giorde oc et Forhente af blaat Slicke / oc Skarlagen / oc Purpur oc Bysse / oc giorde Cherubin der paa. 15 Hand giorde oc to Støtter for Huuset / tredive oc fem Alne lange / oc knappe der ofven paa / fem Alne. 16 Oc hand giorde Lenckegierning ( som) i Choret / oc fæste den ofven paa Støtterne / oc hand giorde hundrede Granatæble / oc fæste dem paa Lenckene. 17 Oc hand opsætte Stterne for Templen / den eene paa den høyre side / oc den anden paa den venstre side. Oc kaldede dens Nafn paa den høyre side Jachin / oc dens nafn paa den venstre side Boas.

IV. Capitel.
HAnd giorde oc et KobberAltere / tive Alne langt / oc tive Alne bred / oc tj Alne høyt. 2 Der til med giorde hand et støbt Haf / tj Alne vjdt / fra den eene brædde der paa til den anden brædde der paa / rundt trint omkring / oc fem Alne Høyt / oc et Maal / tredive Alne langt / begreb det trint omkring. 3 Oc der var Øxenes Billeder under det / som ginge tring omkring det / til tj Alne / som stoode omkring Hafvet : to Rader Oxne var støbte der paa. 4 Det stood saa paa tolf Øxne / ad tre vare vende mod Norden / oc tre vende mod Vesten /oc tre vende mod Synden / oc tre vendte mod Østen / oc Hafvet der ofven paa dem /oc alle deres bagdeele vare (vende) ind ad. 5 Oc det var et Haandbred tyckt / oc brædden der paa var lige som et Bæckens Brædde / (eller) som Blomsterit paa en Lilie / det holt tre tusinde Bath. 6 Oc hand giorde tj Kiedle / oc hand sætte fem af dem til den høyre side / oc fem til den venstre side / ad too i dem : hvad der hør til Brændofferet / stucke de der i : Men hafvet var / ad Præsterne skulde toe dem derudi. 7 Oc hand giorde tj Liusestager af Guld / lige som de skulde være / oc sætte dem i Tempeln / som paa den høyre side / oc fem paa den venstre side. 8 Oc hand giorde tj Borde  oc sætte dem i Tempelen / fem paa den høyre / oc fem paa den venstre side : oc hand igorde hundrede Bæcken af Guld. 9 Hand giorde oc en Gaard for Præsterne / oc et stoort skillerom : oc Dørre paa skillerommet / oc beslog Dørrene med Kaaber. 10 Oc hand sætte Hafvet paa det høyre Hiørne mod Østen / Synder paa.
11 Der til med giorde Hiram Gryder / c Skuvler oc Bæcken : saa fuldkommede Hiram Arbeydet / som hand giorde for kOnge Salomon paa Guds Huus / 12 (som vare) de to Støtter mederes Ljster / oc knappe ofven paa baade Stterne : oc de tvende snoede Lencker ad betæncke Ljsterne med / ofven paa Støterne / 13 Oc de fire hundrede Granatæble paa baade de snoede Lencker / to rader Granatæble paa hver Lencke: ad skiule Knappens baade Ljster / som vare foven paa Støtterne. 14 Oc hand giorde Stoolene : oc hand giorde Kiedlene paa Stoolene / 15 Et Haf oc tolf øxne der under. 16 Der til med Gryderne / oc Skuvlerne / oc Krogene  / 17 Oc alt deres Redskabe giorde Huram Abiv for Kong Salomon / til HErrens huus / af reent Kaabber. 18 Udi Jorden slette egn lod Kongen støbe dem udi tæt Jord / imedlem Succoth oc Zaredatha. 19 Oc Slomon giorde alle disse Redskabe saare mange / ad mand kunde icke vide Vecten paa Kaaberet. 20 Oc Salomon giorde alt Redskabet til Guds Huus / oc det Guld Altere / oc Bordene oc Skuebrøene der paa : oc Liusestagene med deres Lamper / af tæt Guld / ad mand skulde optænde dem / som det sig burde for Choret. 21 Oc Blomsterne oc Lamperne / oc Liusesaxene (/vare) af GUld / det var fuldkommelig got Guld. 22 Der til med Paslterne oc Veggerne / oc Skederne / oc Skaalene / var al tæt Guld : Anlangendis Jndgangen til Huuset dets Dør / inden til det Allerhelligste  oc Dørrene paa Tempelens Huus / vare af Guld.

V. Capitel.
SAa blef alt Arbeydet fuldkommet / som Salomon giorde paa HErrens Huus : oc Salomon baar hen ind / alt det som David hans Fader hafde helliggiort : oc Sølf oc Guld / oc allehonde Redskab / lagde hand i Liggendefæet udi Guds Huus. 2 Da forsamlede Salomon til Jerusalem / de Ældste i jsrael / oc alle Stammers Øfverste / Fædrenes Fyrster iblant Jsraels Børn / ad de skulde opføre HErrens Pactis Arck af Davids Stad / det er Zion. 3 Oc alleJsraels Mænd forsamlede dem til Kongen i Høytjden / det er den sivende Maaned : 4 Oc alle Jsraels Ældste komme / oc Leviterne løfte Arcken op / 5 Oc de førde Arcken hen op oc Forsamlingens Pauluun / oc alle de hellige redskabe / som vare i Paulunet : den opførte Præsterne ( oc) leviterne. 6 Men Kong Salomon / oc ald Jsraels Meenighed som vare forsamlede til hannem for Arcken / offrede Faar oc Øxne / som icke kunde tælles / ey heller regnes / for mangfoldighed. 7 Saa førde Præsterne HErrens Pactis Arck / til dens sted / ind i Choret udi Huuset / i det Allerhelligste : indtil under Cherubims Vinger. 8 Thi Cherubim udbridde deres Vinger ofver Arckens sted / oc Cherubims skulte ofver Arcken / oc ofver dens Stenger ofven til. 9 Der efter drog de Stengerne ud igien / ad mand saa Knappene af Stengerne for paa Arcken i Choret : men uden til saa mand dem icke : oc den var der indtil denne Dag. 10 Der var intet i Arcken / uden de to Tafler / som Mose lagde der udni i Horeb / der HErren giorde (Pact) med Jsraels Børn / der de droge af Ægypten.
11 Oc det skeede / der Præsterne ginge af det Hellige : (Thi alle Præster som fantes / hafde helliget dem / ad de hulte icke Skrifter. 12 Oc Leviterne / Sangerne / af alle som vare under Asaph / Heman / Jedithun / oc under deres Børn oc deres Brødre / før de i kostelige LInklæder / med Cimbler / oc med Psaltere / oc Harper / stode Østen hos Alteret / oc hundrede oc tive Præster hos dem som blæste i Basuunerne.) 13 Oc der var som én af dem som trommetede oc sang / ad mand skulde høre en Røst ad lofvede oc tacke HErren: Oc dceer de opløfte Røstein i Basunerne / oc i Cimbler / oc i (andre) Jnstrumenter / oc i det mand lofvede HErren / (saa der sagdis) Thi (hand er) god / thi hans Miskundhed (varer) ævindelig / da blef Huuset opfyldt med en Taage / det er HErrens huus. 14 Oc Præsterne kunde icke slaae ad tiende for Taagen: Thi ad HErrens Herlighed opfylte Guds Huus.

VI. Capitel.
DA sagde Salomon : HErren hafver sagt / ad hand vil boo i Mørcket / 2 Oc jeg hafver bygt et Huus / dig til en Bolig / oc en sted til din Sæde / ævindeligen. 3 Der efter vende Kongen sit Ansict om / oc velsignede ald Jsraels Meenighed : (Thi den gandske Jsraels Meenighed stoode.) 4 Oc hand sagde : Lofvet være HErren Jsraels Gud / som hafver talet med sin Mund til David min Fader / oc fuldkommit med sin Haand / der hand sagde : 5 Fra den tjd der jeg udførde mit FOlck af Ægypti Land / hafver jeg icke udvaldt : en Stad af alle Jsraels Stammer / til ad bygge et Huus / ad mit Nafn skulde være der / icke heller hafver jeg nogen Mand udvaldt / ad hand skulde være en Fyrste ofver mit Folck Jsrael : 6 Men jeg hafver udvalt Jerusalem / ad mit Nafn skal være der : Oc jeg hafver udvalt David / ad hand skal være ofver mit Folck Jsrael. 7 David min Fader hafde oc i Sinde / ad bygge HErrens Jsraels Guds Nafn et Huus: 8 Men HErren sagde til David min Fader : Efterdi det var i dit Hierte / ad bygge mit Nafn et Huus / da giorde du vel / fordi det var i dit hierte. 9 Dog falt du icke bygge det Huus : men din Søn / som skal udkomme af dine Lender / hand skal bygge Huuset til mit Nafn. 10 Saa hafver nu HErren stadfæst sine Ord / som hand talde : Thi jeg er opkommen i Davids min Faders sted / oc sidder paa Jsraels Stool / som HErren hafver talet / oc jeg hafver bygt HErrens Jsraels Guds Nafn et Huus. 11 Oc jeg hafver sæt Arcken derudi / der som HErrens Pact er / som hand hafver giort med Jsraels Børn.
12 Oc hand traadde fræm for HErrens Altere / for ald Jsraels Meenighed : oc hand udracte sine Hænder. 13 (Thi Salomon hafde giort en Kaabberkiedl / oc sæt den midet i Gaarden / fem Alne i sin længde / oc fem ALne i sin breede / oc tre Alne i sin Høyhed / oc hand stood hos dem / oc knælede paa sine Knæ for ald Jsrael Meenighed / oc opracte sine Hænder mod Himmelen.) 14 Oc hand sagde : HErre Jsraels Gud / der er ingen Gud som du / i Himmelen eller paa JOrden : som holder Pact oc Barmhiertighed med dine Tienere / som vandre fordit Ansict i deres gandske Hierte. 15 Som hafver holdit din Tienere David / min Fader / det du talde til hannem : Thi du hafver talet mdet med din Mund / oc fuldkommede det med din Haand / som paa denne Dag. 16 Oc nu / Hærre Jsraels Gud / holt din Tienere David min Fader / det du talde til hannem / oc sagde : Dig skal icke fattis en Mand fra mit Ansict / som skal sidde paa Jsraels Stool : dog saa fræmt for dine Børn bevare deres Veye / ad de vandre i min Lov / lige som du hafver vandrit for mit Ansict. 17 Oc nu / HErre Jsraels Gud / lad dit Ord være sandt / som du talde til din Tienere David. 18 Men sandelig / mon Gud skulde vist boo hos Menniskene paa Jorden? See / Himlene oc Himlenes Himle / kunde icke begribe dig / hvorledis skulle dette Huus (det giøre) som jeg hafver bygt? 19 Vend dig dog nu til din Tieneris Bøn / oc til hans Formanelse / HErre min Gud / ad du vilt høre det Skrjg oc Bøn / som din Tienere beder for dit Ansict. 20 Ad dine Øyne kunde være aabne ofver dette Huus / Dag oc Nat / ofver denne sted / som du hafver sagt / ad du vilt sætte dit Nafn der : Ad du vilt høre den Bøn / som din Tienere skal bede paa denne sted. 21 Saa hør nu din Tieneris oc dit Folckis Jsraels Formandelse / som de skulle bede paa denne sted : oc hør det af din Boligs Sted fra Himmelen / ja hør det oc vær naadig. 22 Dersom nogen Mand synder mod sin Næste / oc hannem blifver en Eed paalagt / som hand skal være / oc Eeden kommer for dit Altere i dette Huus: 23 Da hør det af Himmelen / oc giør det / oc døm dine Tienere / ad du vilt betale den ugudelige / ad gifve hand Vey paa hans Hofved : oc retfærdiggiøre den Retfærdig / ad gifve hannem efter sin Retfærdighe. 24 Dersom oc dit Folck Jsrael blifver slaget for deres Fiender / for de hafve syndet imod dig : oc de omvende dem / oc bekiende dit Nafn / oc bede oc mane for dit Ansict i dette Huus : 25 Dette hør det af Himmelen / oc vær naadig ofver dit Folckis Jsraels Synder / oc før dem igien i Landet / som du gafst dem oc deres Fædre. 26 Naar Himmelen er tilluckt / ad det icke regner / fordi ad de hafve syndet mod dig / oc de bede i denne Sted / oc bekiende dit Nafn / (oc) omvende dem fra deres Synder / naar du hafver plagit dem: 27 Da hør i Himmelen / oc vær naadig / ofver din Tieneris / oc dit Folckis Jsraels Synder / naar du hafver lært dem den gode Vey / udi hvilcken de skulle vandre / oc lad regne paa dit Land / som du gafst dit Folck til Arf. 28 Naar der kommer Hunger i Landet / naar der blifver Pestilenze / Tyrcke oc Brynde / naar der blifve Græshopper oc Kaalorme / naar deres Fiender belegge deres Porte i Landet / eller nogen Plage / eller Siugdom (monne paa komme:) 29 Ad hvilcken da beder oc maner dig af allehonde Menneisker / oc iblant alt dit Folck Jsrael / naar de kiende hver sin Plage oc sin Vee / oc (nogen) udræcker sine Hænder til dette Huus. 30 Da hør af Himmelen / af din Sædis Bolig / oc vær naadig / oc gif hver mand efter alle sine Veye / efter som du kiender hans Hierte / (Thi du / du eene kiender Menniskenes Børns Hierte) 31 Ad de skulle frycte dig / ad vandre i dine Veye alle Dage / saa længe de lefve i Landet / som de hafver gifvit vore Fædre. 32 Anlangendis end oc de Fremmede self / hvilcke icke ere af dit Folck Jsrael / men monne komme af fremmede Lande / for dit stoore Nafns / oc din mæctige Haand oc din Udstracte Arms skyld . Naar de komme oc bede mod dette Huus: 33 Da hør af Himmelen / af din Sædis Bolig / oc giør efter alt det / hvorfor den Fremmede raaber til dig : paa det alle Folck paa jOrden maae kiende dit Nafn / oc frycte dig / lige som dit Folck Jsrael / oc ad de maae vide / ad dette Huus / som jeg hafver bygt / er kaldet efter dit nafn . 34 Naar dit Folck drager ud til Krjgen imod sine Fiender / paa Veyen / hvor hen du sender dem / oc de bede til dig / paa Veyen til denne Stad / som du udvalde / oc til Huuset som jeg bygde dit Nafn: 35 Da hør deres Bøn oc deres Formanelse af Himmelen / oc hielp dem til rætte. 36 Naar de synde imod dig / (efterdi ad der er intet Menniske som jo synder/) oc nu blifver vred paa dem / oc gifver dem under deres Fiender / ade føre dem slagne bort / førendes dem Fanger bort / i et Land langt borte / eller nær / 37 Oc de lade det gaa dem til Hierte / i Landet som de ere fangne udi / at de omvende sig / oc bede til dig i deres Fængsels Land / oc sige : Vi hafve syndet / Vi hafve mishandlet / oc vi hafve giort ugudelig : 38 Oc de omvende dem til dig i deres gandske Hierte / oc i deres gandske Siel / i deres Fængsels Land / der som mand holder dem fangne / oc de bede mod Veyen til deres Land / som du gafst deres Fædre / oc til Staden som du udvalde / oc til Huust som jeg hafver bygt dit Nafn : 39 Da hør deres Bøn / oc deres Formanelse / af Himmelen af din Sædis Bolig / oc hielp dem til rætte / oc vær dit Foclk naadig / som hafver syndit imod dig. 40 Saa lad nu dog / min Gud / dine Øyne være aabne / oc lad dine Øren gifve act paa den Bøn / som skeer i denne Sted. 41 Oc giør dig nu rede HErre Gud til din Rolighed / du oc din Mactis Arck / HErre Gud / lad dine Præster blifve iførte med Salighed / oc lad dine Hellige glæde dem i det gode. 42 HErre Gud / vend icke Ansictet bort fra din Salvede / tænck paa den megen Mishundhed (som du bevjste) David din Tienere.

VII: Capitel.
OC der Salomon hafde udbedit / da falt der Jld fra Himmelen / oc fortærede Brændofferet oc Slactofferet / oc HErrens Herlighed opfylte Huuset / 2 Saa ad Præsterne kunde icke gaae ind i HErrens Huus / Thi HErrens Herlighed fylde HErrens Huus. 3 Oc der alle Jsraels Børn saae der Jlden nedfalde / oc HErrens Herlighed ofver Huuset / de bøyede de sig med Ansicterne ned til Jorden / paa Steengulfvet / oc tilbade oc tackede HErren / ad hand er god / ad hans Miskundhed varer ævindelig.
4 Oc Kongen oc alt Folcket offrede Slactoffer for HErren. 5 Oc Kong Salomon offrede Offer / to oc tive tusinde Øxne / oc hundrede oc tive tusinde Faar / oc de vjede Guds Huus / Kongen oc alt Folcket. 6 Men Præsterne stoode i deres Varetæct / oc Leviterne med HErrens Jnstrumenter / som Kong David hafde ladit giøre / til ad tacke HErren med / ad hans Miskundhed varer ævindelig / der David lofvede (Gud) ved dem : Oc Præsterne blæste i Basuerne imod dem / oc gandske Jsrael stood. 7 Oc Salomon helliggiorde den middelste Gaard som var for HErrens Huus : Thi hand hafde der giort Brændofferet / oc Tackofferits feede / Thi det KaaberAltere som Salomon lod giøre / kunde icke tage Brændofferet / oc Madofferet / oc det feede. 
8 Oc Salomon holt Høytiden paa den Tjd siu Dage / oc ald Jsrael med hannem / en saaare stoor Meenighed / fra mand kommer til til Hemath / indtil Ægypti Bæck. 9 Oc den Ottende Dag holt hand en Forbuds Dag / Thi Alterets vjelse hulde de i siu Dage / oc Høytjden i siu Dage. 10 Men paa den tredje oc tivende Dag i den sivende Maaned / lod hand Folcket gaa til deres Bolige / glade oc ved et got Mood / ofver alt det gode som HErren hafde giort David oc Salomon / oc Jsrael sit Folck. 11 Saa fuldkommede Salomon HErrens Huus / oc Kongens huus / oc alt det som var kommit i Salomons hierte / ad giøre / i HErrens huus oc i sit huus / det fick hand Lycke til.
12 Oc HErren aabenbaredis for Salomon om Natten / oc sagde til hannem : Jeg hafver hørt din Bøn / oc udvalt mig denne Sted til et Offerhuus. 13 See / naar jeg tillucker Himmelen / ad det icke regner / oc see / naar jeg biuder Græshopper ad opæde Landet / eller lader Pestilenze komme iblant mit Folck : 14 Oc mit Folck ydmyger sig / som er kaldet efter mit Nafn / oc de bede oc søge mit Ansict / oc omvende dem af deres onde Veye : Saa vil jeg høre af Himmelen / oc forlade deres Synder / oc giøre dres Land sundt. 15 Saa skulle mine Øyne være aabne / oc mine Ørne gifve act paa Bønner i denne sted. 16 Saa hafver jeg nu udvaldt oc helligggiort dette Huus / ad miut Nafn skal (være der) ævindelig / oc mine Øyne oc mit HIerte skulle (være der) alle Dage. 17 Oc du / om du vandrer for mit Ansict / som David din Fader hafver vandrit / ad du giør efter alt det som jeg befalede dig /  oc holder mine Skick oc mine Ræt / 18 Saa vil jeg oc stadfæste dit Kongerigis Stool / lige som jeg hafver forbundit mig med din Fader David / oc sagt : Dig skal icke fattis en Mand / som skal være HErren ofver Jsrael. 19 Men afvende j eder / oc forlade mine Skick oc mine Bud / som jeg hafver lagt eder for / oc gaae hen oc tiene andre Guder / oc tilbede dem / 20 Da skal jeg oprycke dem af mit Land / som jeg hafver gifvit dem : Oc deette Huus / som jeg hafver helliggiort til mit nafn / skal jeg bortkkaste fra mit Ansict / Oc gifve det til et Sprock / oc Spot iblant alle Folck. 21 Oc dette Huus / som er blefvet saa høyt / skal hver forforfærde sig som gaar der fræm / oc sige : Hvorfor hafver HErren saa farit med dette Land / Oc med dette Huus? 22 Oc de skulle sige : Fordi / ad de hafve forladet HErren deres Fædris Gud / som udførde dem af Ægyupti Land / oc hafve antaget fremmede Gud / oc tilbedet for dem / oc tient dem : derfor hafver hand ført ald den ulycke ofver dem.

VIII. Capitel.
OC det skeede efter tive Aar vare ude / i hvilcke Slomon bygde HErrens Huus / oc sit Huus / 2 Da bygde Salomon oc de Stæder / som Huram gaf Salomon / oc lod Jsraels Børn boe der. 3 Der efter drog Slomon til Hemath Zoba / oc vant den. 4 Hand bygde oc Thadmor i Ørcken / oc alle Forraads Stæder / som hand bygde i Hemath : 5 Hand bygde oc Beth Horon ofre oc BethHoron nædre / Faste Stæder med Muur / Porter oc Stænger. 6 Samt Baelath / oc alle Forraadsstæder / som hafde / oc alle Vognstæder / oc reysners Stæder / oc alt det som Salomon hafde lyst til ad byge / i Jerusalem oc paa Libanon / oc i alle sine Herredømmes Lande.
7 Alt det Folck som var ofverblefvit af de Hethiter / oc de Amoriter / oc de Pheresiter / oc de Heviter / oc de Jebusiter / de som icke (vare) af Jsrael / 8 Af deres Børn / som være ladte tilbage efter dem i Landet / hvilcke Jsraels Børn hafde icke ødelagt / dem giorde Salomon Skat skyldige indtil denne Dag. 9 Men af Jsraels Børn ( vare de) som Salomon icke giorde til Trælle til sit Arbeyde / Thi de vare Krjgsmænd / oc Fyrster ofver hans beste Folck / oc Fyrster ofver hans Vogne / oc hans Reysnere. 10 Oc Kong Salomons Øfverste Befralingsmænd vare to hundrede oc halftredisindst tive / som raadde for Folcket.
11 OC det skeede efter tive Aar vare ude / i hvilcke Slomon bygde HErrens Huus / oc sit Huuis / 2 Da bygde Salomon oc de Stæder / som Huram gaf Salomon / oc lod Jsraels Børn boe der. 3 Der efter drog Salomon til Hemath Zoba / oc vant den. 4 Hand bygde oc Thadmor i Ørcken / oc alle Forraads Stæder / som hand bygde i Hemath : 5 Hand bygde oc Beth Horon ofre oc Beth Horon nædre / faste Stæder med Muur / Porte oc Stænger. 6 Samt Baelath / oc alle Forraaadsstæder / som Salomon hafde / oc alle Vognstæder / oc Reysneres Stæder / oc alt det som Salomon hafde lyst til ad byge / I Jerusalem oc paa Libanon / oc i alle sine Herredømmes Lande.
7 Alt det Folck som var ofverblefvit af de Hethiter / oc de Amoriter / oc de Pheresiter / oc de Heviter / oc de Jebusiter / de som icke (vare) af Jsrael / 8 Af deres Børn / som vare ladte tilbage efter dem i Landet / hvilcke Jsraels Børn hafde icke ødelagt / dem giorde Salomon Skatskyldige indtil denne Dag. 9 Men af Jsraels Børn (vare de) som Salomon icke giorde itl Trælle til sit Arbeyde / thi de vare Krjgsmænd / oc Fyrster ofver hans beste Folck / oc Fyrster ofver hans Vogne / oc hans Reysnere. 10 Oc Kong Salomons Øfverste Befalingsmænd vare to hundrede oc halftrediesinds tive / som raadde for Folcket.
11 Oc Salomon lod hente Pharaos Daatter op af Davids Stad / i det huus / som hand hafde bygt til hende / Thi hand sagde : Min Hustru skal icke boo i Davids / Jsraels Kongeis huus / thi det er helliget / efterdi ad HErrens Arck er kommen derudi. 12 Da offrede Salomon HErren Brændoffer paa HErrens Altere / som hand hafde bygt for Vaabemhuuset: 13 Oc hver ting paa sin Dag ad offre efter Mose Bud / paa Sabbatherne / oc Nymaanederne / oc de beskickede Tjder tre gange om Aaaret / (som var) paa det usuurede Brøds Høytjd.
14 Oc hand skickede / efter Davids sin Faders vjs / Præsternes Skrifter til deres Tienister / oc Leviterne til det de skulde tage vare paa / ad lofve oc ad tiene for Præsterne / til daglig bestilling paa din Dag / oc Porterne i deres Skifter / til hver Port : Thi David / Guds Mand / hafd edet saa befalit. 15 Oc de forlode intet af Kongens Bud / som hand giorde ofver Præsterne oc Leviterne i allehonde Sager / oc paa Liggendefæet. 16 Oc ald Salomons Gierning var beridt / indtil den Dag der blef lagt Grundvoll til HErrens Huus / oc indtil hand hafde fuldkommit det (ad) HErrens Huus blef fuldferdiget.
17 Da drog Salomon til Ezeon Geber / oc til Eioth / hos hafsens bræd i Edoms Land. 18 Oc Huram sendte hannem Skib ved sine Tienere / oc Tienere som vare i forfarne i Hafvet / oc de komme med Salomons Tienere til Ophir / oc hente derfra fire hindrede oc haslftrediesindstive Cent en er Guld / oc førde det til Kong Salomon.

IX. Capitel.
OC Dronningen af Seba hørde Salomons Rycte / oc hun kom / ad friste Salomon med dybe Spørsmaal / til Jerusalem / med en meget stoor Hær / oc Cameele / som baare dyrebare urter / oc meget Guld / oc Ædelsteene / Oc hun kom til Salomon / oc talde med hannem alt det som var i hendis Hierte. 2 Oc Salomon kundgiorde hende alle hendis Ord / oc der var intet skiult for Salomon / som hand ey Kundgiorde hende. 3 Oc der Dronningen af Seba saa Salomons Vjsdom / oc det Huus som hand hafde bygt / 4 Oc Maden paa hans Bord / oc hvorledis hans Tienere boede / oc hans Svenne stoode / oc deres Klæder / oc hans Skenckere oc deres Klæder / oc hans Opgang / der som mand gick op til HErrens Huus / da var der icke Aand meere i hende. 5 Oc hun sagde til Kongen : Det er sant som jeg hafver hørt i mit Land / om dit Væsen / oc om din Vjsdom. 6 Men jeg vil de icke tro deres Ord / førend jeg er kommen / oc mine Øyne hafde seet det / Oc see / mig er icke kundgiort halfdeelenn af din megen Vjsdom / du hafver bevjst meere / end det Rycte som jeg hafver hørt. 7 Salig ere dine Mænd / oc salige ere disse dine Svenne / som altjd stae for dit Ansict / oc hørde din Vjsdom. 8 HErren din Gud være lovet / som hafver dig kier / ad hand hafver sæt dig paa sin Stool til Konge / til HErren din Gud / efterdi din Gud hafver jsrael kier / ad hand vil oprette hannem ævindelig / derfor sætte hand dig itl konge ofver dem / ad fremme Dom oc Retfærdighed. 9 Oc hun gaf Kongen hundrede oc tive Centener Guld / oc saare mange kostelige urter oc Ædelsteene : Oc der vare icke som de urter / de Dronningen af Seba gaf Kong Salomons SVenne / som førde Guld af OPhir / de førde Algumimtræ oc dyrebare Steene. 11 Oc Kongen lod giøre af det Algumimtræ en herlig Gang / til HErrens huus / oc til Kongens huus / oc Harper oc Psaltere til Sangerne : Oc der vare icke før saadanne seet i Juda Land. 12 Oc Kong Salomon gaf Dronningen af Seba / alt det hun begærde / som hun bad om / undertagendis det som hun hafde ført til Kongen : Oc hun vende sig oc drog i sit Land / oc hendis Svenne.
13 Oc det Guld / som blef Slomon ført eet Aar / var sex hundrede tresindstive oc sex Cetener Guld: 14 Uden hvad Kræmere oc Kiøbmænd førde : Oc alle Konger af Arabia / oc Heerrerne i Landet / som førde Guld oc Sølf til Salomon. 15 Oc Kong Salomon giorde to hundrede Skiolde af drefvet Guld / ad der kom sex hundrede (stycker) drefvet Guld til hver Skiold / 16 Oc tre hundrede smaa Skiolde af drefvet Guld / ad der kom tre hundrede stycker GUld til hver af de Skiolde / oc Kongen lagde dem i det Huus af Libanons Skov. 17 Oc Kongen giorde en stoor Stool af Filsbeen / oc beslog den med klart Guld. 18 Oc Stoolen hafde sex Trapper / oc en gyldene Fodskammel op til Stoolen / oc den hafde to Recke paa baade sider om Sædet / oc der stoode to Løver hos Reckene. 19 Oc tolf Løver stoode der paa de sex Trapper hos baade sider / saadan én er icke giort i noget Kongerige. 20 Oc alle Kong Salomons Drickekar vare af Guld / oc alle karene som vare i det huus af Libanons Skov / vare af klart Guld / Thi Sølfvet var intet actet i Salomons tjd. 21 Thi Kongens Skibe som foore til Tharsis / med Hurams Tienere / de Skibe til Tharsis / komme én gang i tre Aar / som førde Guld oc Sølf / Filsbeen oc Aber oc Paafugle. 22 Saa blev Kong Salomon større end alle Konger paa Jorden / med Rjgdom oc Vjsdom. 23 Oc alle Konger paa JOrden begærede ad see Salomons Ansict / ad høre hans Vjsdom / som Gud hafde gifvit hannem i sit Hierte. 24 Oc de førde hannem hver sin Skenck / Sølfkar oc Guldkar  / oc Klæder / harnisk / oc Urter / Heste oc Muler / hvers Aars ting i hvert Aar. 25 Salomon hafde firetusinde Staalde til Heste oc Vogne / oc tolf tusinde Reysnere / oc hem lagde mænd i Vognstæderne / oc hos Kongen i Jerusalem. 26 Oc hand var en HErre ofver alle Konger / fra Floden oc indtil Philisternes Land / oc indtil Ægypternes Landemercke. 27 Oc Kongen giorde Sølfvet saa meget i Jerusalem som Steene / oc Ceder som Morbærtræ / som ere i Dalen i mangfoldighed. 28 Oc mand førde Heste af Ægypten til Salomon / oc af alle Land. 29 Oc hvad som er mere (ad sige) om Salomons Handel / de førde oc de sidste / Er det icke skrefvet i Nathans Prohetis Krønicke / oc i Ahia den Siloniters Prhphetie / oc i Jeddi den Skueris Siun / imod Jeroboam Nebats søn. 30 Oc Salomon regærede i Jerusalem / ofver gandske Jsrael / fyrretive Aar. 31 Oc Salomon sof hen med sine Fædre / oc de begrofve hannem i Davids sin Faders Stad: Oc Roboam hans Søn blef Konge i hans sted.

X. Capitel.
OC Roboam drog til Sichem / Thi ald Jsrael var kiommen til Sichem / ad giøre hannem til Konge. 2 Oc det skeede / der Jeroboam Nebats søn det hørde / (Thi hand var i Ægypten / hvort hen hand var flyd fra Kong Slomon) da kom Jeroboam igien af Ægypten. 3 Oc de sendte hen / oc kaldede hannem /oc Jeroboam kom med ald Jsrael / oc de talede til Roboam / oc sagde : 4 Din Fader giorde vort Aag svaart / saa forlæt nu noget af din Faders den svaare Tieniste / oc det svaare Aag / som hand lagde os paa / oc vi ville tiene dig. 5 Oc hand sagde til dem : Kommer igien til mig om tre Dage : oc Folcket gick hen.
6 Oc Kong Roboam raade med de Ældste / som stoode for hans Fader Salomon / men hand lefde / oc sagde : Hvad raade j / ad jeg skal gifve dette Folck for Svar? 7 Oc de talede med hannem / oc sagde : Vilt du være dette Folck venlig / oc handle kierligen med dem / oc gifve dem gode Ord / da blifve de dine Tienere alle Dage. 8 Men hand forlod de Ældste Raad / som de gafve hannem / oc raadde med de Unge / som vare opvoxte med hannem / som stoode for hannem : 9 Occ sagde til dem : Hvad raade jeg / ad vi skulle svare dette Folck / som talde med mig / oc sagde : Giør det Aag læg / som din Fader lagde paa os? 10 Oc de Unge / som vare opvoxte med hannem / talede med hannem / oc sagde : Saa skalt du sige til Folcket / som talde med dig / oc sagde : Din Fader giorde de vort Aag forsvart / oc giør du det læt ofver os / saa skalt du sige til dem : MIn mindste Finger skal være tyckere / end min Faders Lender. 11 Hafver du min Fader lagt forsvaart Aag paa eder / da skal jeg end giøre eders Aag større / Min Fader straffede eder med Svøber / men jeg med Scorpioner. 12 Der nu Jeroboam oc alt Folcket komme igien til Roboam / paa den tredje Dag / som Kongen hafde talet / sigendis : Kommer ingen til mig paa den tredje Dag : 13 Da svarede Kongen dem hart : Oc Kong Roboam forlode de Ældstes Raad / 14 Oc talde til dem efter de Unges Raad / oc sagde : MIn Fader hafver giort eders Aag svaart / oc jeg vil legge dertil : Min Fader straffede eder med Svøber / Men jeg med Scorpioner. 15 Oc Saa Hørde Kongen icke Folcket : Thi det var saa skicket af Gud / paa det / ad HErren vilde stadfæste sit Ord / som hand talde / ved Ahia af Silo / til Jeroboam Nebats Søn.
16 Oc der ald Jsrael saa / ad Kongen vilde icke høre dem / da svarede Folcket Kongen / oc sagde : Hvad Deel hafve vi da i David ? Oc vi hafve icke Arf i Jsai Søn? Hver mand til dine Bolige Jsrael : Saa see du nu David til dit Huus : Oc ald Jsrael gick til sinde BOlige : 17 Oc Jsraels Børn boede i Juda Stæder / oc Roboam regærede ofver dem. 18 Oc Kong Roboam udsendte Adoram sin Rentemestere / Men Jsraels Børn steenede hannem ad hand døde / oc Kongen Roboam stigede hasteligen op i sin Vogn / ad fly til Jerusalem 19 Saa falt Jsrael af Davids Huus indtl denne Dag.

XI. Capitel.
OC Roboam kom i Jerusalem / oc samlede til hobe Juda Huus oc BenJamin / hundrede oc firesindstive tusinde unge oc stærcke Strjdsmænd / ad strjde imod Jsrael / ad de kunde tage Kongeriget igien til Roboam. 2 Men HErrens Ord kom til Semaia / Guds Mand / oc sagde : 3 Tal til Roboam Salomons Søn / Kongen i Juda / oc til ald Jsrael /(som er) i Juda oc BenJamin / oc sjg : 4 Saa sagde HErren : J skulle icke drage hen op / oc ey heller strjde imod eders Brødre : Hver vende om til sit huus / Thi denne Handel er skeet af mig. Oc de lydde HErrens Ord ad / oc vende om fra ad drage imod Jeroboam.
5 Oc Roboam boode i Jerusalem / oc bygde de Stæder faste i Juda / 6 Oc byde Bethlehem / oc Etam / oc Tekoa / 7 Oc Bethzur / oc Socho / oc Adullam / 8 Oc Gath / oc Maresa / oc Siph / 9 Oc Adoriam / oc Lachis / oc Aseka / 10 Oc Zera / oc Ajalon oc Hebron / som vare i Juda oc i BenJamin faste Stæder. 11 Oc hand befæstede de faste Stæder / oc sætte Fyrster i dem / oc Forraad med Kost / oc Olie oc Vjn. 12 Oc hand skickede Skiolde oc Spiud i alle Stæderne / oc giorde dem meget faste / oc Juda oc BenJamin vare under hannem.
13 Oc Præsterne oc Leviterne som vare udi ald Jsrael / stillede sig for hannem / af alle deres Landemercke / 14 Thi Leviterne forlode deres Forstæder oc deres Gods / oc komme til Juda oc til Jerusalem : Thi Jeroboam oc hans Sønner fordrefve dem / ad de motte icke giøre HErrens Præste-Embede. 15 Men hand skickede sig Præster til de Høye oc til Marckdiesle oc Kalfve / som hand lod giøre. 16 Oc (mange komme) efter dem af alle jsraels Slecter / til Jerusalem / som gafve deres Hierte til / ad spørgen HErren Jsraels Gud / ad offre til HErren deres Fædres Gud. 17 Oc de styrckede Juda Kongerige / oc bekræftede Roboam Salomons Søn i tre Aar; Thi de vandrede i Davids oc Salomons Veye i tre Aar.
18 Oc Roboam tog sig en Hustru / foruden Mabeleth Jerimoths Davids Søns Datter / Abihail Eliabs daatter / Jsai søns. 19 Oc hun fødde hannem Sønner / Jeus / oc Semaria oc Saam. 20 Oc efter hende tog hand Maecha / Absaloms Datter : Oc hun fødde hannem Abia / oc Athai / oc Sisa oc Selomith. 21 Men Roboam hafde Maecha ASbsaloms Daatter kiere end alle sine Hustruer oc sine Medhustruer : Thi hand tog atten Hustruer oc tresindstive Medhustruer / oc aulede otte oc tive Sønner oc tresindstive Døttre. 22 Oc Roboam sætte Abia Macha søn til et Hofvet / ja til en Fyrst iblant hans Brødre / Thi (Hand tænckte) ad giøre hannem til Konge. 23 Oc hand giorde klogelige / oc uddeelte af alle sine Sønner i Juda oc BenJamins Land / i alle faste Stæder / oc hand gaf dem ofverflødig Tæring / oc begærde mange Hustruer.

XII. Capitel.
OC det skeede / der Roboam hafde stadfæstit Kongerigit / oc hand hafde befæstitit det / da forlod hand HErrens Lov / oc ald Jsrael med hannem. 2 Derfor skeede det i det femte Kong Roboams Aar / ad Sisak Kongen af Ægypten / drog op imod Jerusalem (Thi de hafde syndet mod HErren) 3 Med tusinde oc to hundrede Vogne / oc med tresindstive tusinde Reysnere : oc mand kunde icke tælle det Folck / som kom mde hannem af Ægypten / Libier / Suchier oc Morlænder. 4 Oc hand indtog de faste Stæder som vare i Jua : oc hand kom ind til Jerusalem.
5 Da kom Semia Propheten til Roboam / oc til de Øfverste i Juda / som hafde forsamlet sig i Jerusalem for Sisak / oc sagde til dem / Saa sagde HErren: J hafve forladet mig / oc jeg hafver ocsaa forladit eder i Sisaks Haand. 6 Da ydmygede de Øfverste udi Jsrael sig oc Kongen / Oc de sagde : HErren er retfærdig. 7 Oc der HErren saa ad de ydmygede sig / kom HErrens Ord til Semaia / oc sagde : De hafve ydmyget dem / jeg vil icke fordærfve dem / Men jeg vil gifve dem snart ad undkomme / ad min Vrede skal icke udøsis paa Jerusalem / ved Sisak. 8 Dog skulle de vorde hannem til Tienere / ad de skulle kiende hvad der er / ad tiene mig / oc ad tiene Kongeriger i Landene. 9 Saa drog Sisak / Kongen af Ægypten / op mod Jerusalem / oc tog Liggendefæet i HErrens huus / oc Liggendefæet i Kongens huus / hand tog de alt sammen bort : hand tog oc de Guldskiolde / som Salomon lod giøre. 10 Oc Kong Rhoboam lod giøre kaaberskiolde i deres sted / oc befool de øfverste Dravantere dem / som toge vare paa Kongens huusis dør. 11 Oc det skeede / saa tjt som Kongen gick i HErrens huus / da komme Dravanterne oc baare dem / oc førde dem ind igien i Dravanternes Kammer. 12 Oc den stund hand ydmygede sig / da blef HErrens Vrede vendt fra hannem / ad det blef icke alt fordærfvet : Thi der var endocsaa noget got i Juda igien.
13 Saa stadfæste Kong Rhoboam sig i Jerusalem / oc regnerede : Thi Roboam var et oc fyrretive Aar gammel / der hand blef Konge / oc hand regnerede sytten Aar i Jrusalem / i den Sted som HErren hafde udvaldt / ad sætte sit Nafn der af alle Jsraels Stammer : oc hans Moders Nafn var Naema den Amoniterske. 14 Oc Hand giorde Ont / Thi hand skickede icke sit hierte til ad søge HErren. 15 Oc Rhoboams Gierninger / de førte oc de sidste / Ere de icke skrefne i Semaia Prophetens Ord /oc Jddo Skueris / der hand beskref Slecterne : sa oc de Krjge (som vare) imedlem Roboam oc Jeroboam alle Dage. 16 Oc Roboam sof hen med sine Fædre /oc blef begrafen i Davids Stad / oc Abia / hans Søn / blef Konge i hans sted.

XIII. Capitel.
J Det attende Konge Jeroboams Aar / da blef Abia Konge ofver Juda. 2 Hand regnerede tre Aar i Jerusalem : Oc hans Moders Nafn var Michaia Uriels Datter af Gibea : Oc der var Krjg imedlem Abia oc Jeroboam. 3 Oc Abia rystede sig til Strjd / Med veldige Krjgsfolck / fire hundrede tusinde udvalde Mænd : Oc JEroboam rystede sig til ad strjde med hannem / med otte hundrede tusinde unge Mandelige Strjdsmænd. 4 Oc Abia giorde sig rede / ofven af Zemarims Bierg / som ligger paa Ephraims Bierg / oc sagd e: Hører mig / Jeroboam / oc ald Jsrael : 5 Skulde j icke vide / ad HErren Jsraels Gud / hafver gifvit David Kongeriget ofver Jsrael ævindelig / hannem oc hans Sønner / med en Saltpact? 6 MenJeroboam Nebaz Søn / Salomons Davids Søns Svend / kaste gi op / oc føat fra sin Herre: / 7 Oc meget løst Folck og Belials Børn gafve dem til hannem / oc hafve styrcked sig imod Roboam / Salomons søn : Thi Roboam var ung oc blødhiertig / ad hand kunde icke verie sig for dem. 8 Oc nu tænckte j ad sætte eder imod HErrens Rige / som ere under Davids Sønner / fordi ad jeg ere baade en stoor hoob / oc hafve Guldkalfve / som Jeroboam giorde eder til Gud. 9 Hafve j icke uddrefvet HErrens Præster / Arons Børn oc Leviterne / oc hafde giort eder Præster / ligesom Folcket i Landene? Enn hver som kommer ad fylde sin haand med en ung Oxe oc siu Vædre / hand blifver Præst for dem som icke ere Guder. 10 Men vi høre HErren vor Gud til / oc vi hafve icke forladt hannem : oc Præsterne som tiene HErren / ere Aarons Børn / oc Leviterne ere i Gierningen: 11 Oc de som optænde HErren Brændoffer hver Morgen oc hver Aften : ertilmed den kostelige Røgelse  / oc den Guldliusestage oc dens Lamper / ad optændis hver Aften: Thi vi holde HErrens vor Guds Varetæct / Men j hafve forladit hannem. 12 Derfor see / Gud er med os i Spizen / oc hans Præster / oc Trommetere til ad trommete / ad mand kand trommete imod eder : J Jsraels Børn j skulle icke strjde imod HErren eders Fædres Gud / THi det skal icke lyckis eder.
13 Men Jeroboam giorde et Baghold trint omkring / ad komme bag paa dem: saa vare de for imod Juda / oc Bagholdet bag paa dem. 14 Der nu Juda vende sig om / see / da var Strjden for oc bag dem : Oc de raabte til HErren / oc præsterne blæste i Basunerne. Oc hver mand i Juda raabtre : oc det skeede / der hver mandi Juda raabte / da slog Gud Jeroboam oc ald Jsrael for Abia oc Juda. 16 Oc Jsraels Børn flydde for Juda / oc Gud gaf dem i deres Haand / 17 Oc Abia oc hans Folck slog paa dem med et stoort Slag / oc der skulde nedslagne af Jsrael / fem hundrede tusinde unge Stjdsmænd. 18 Saa blefve Jsraels Børn undertryckte samme tjd / Men Juda Børn blefve styrckede / thi de forlode dem paa HErren deres Fædres Gud. 19 Oc Abia fulde efter JEroboam / oc tog (disse) Stæder fr ahannem / Bethel met dens tilhørige Byer / Oc Jesana med dens tilhørige Byer / oc Ephron med dens tilhørige Byer. 20 Oc Jeroboam kom icke meere til mact igien / saa længe som Abia lefde : Men HErren slog hannem ad hand døde.
21 Saa styrckede Abia sig / oc tog sig fiorten Hustruer / oc aulede to oc tive Sønner / oc sexten Døttre. 22 Men hvad meere er ad sige om Abia Handel / oc hans Veye oc hans Ord / det er skrefvet i Jddo Prophetis Historie.

XIV. Capitel.
OC Abia sof hen med sine Forfædre / oc de begrofve hanem i Davids Stad / Oc Assa / hans sør / blef Konge i hans sted : J hans Tjd var Landet stille i tj Aar. 2 Oc Assa giorde got oc ræt for HErrens sin Guds Øyne / 3 Oc hand tog de Fremmedes Alltere bort / oc Høyene / oc sønderslog Støtterne / oc afhug Lundene. 4 Oc Hand lod Juda sige / ad de skulde søge HErren deres Fædres Gud / oc giøre efter Loven oc Budet. 5 Oc hand borttog de høye oc Afguderne af alle Stæder i Juda / oc kongeriget var stille under hannem.
6 Oc hand bygde faste Stæder iJuda / fordi ad Landet var stille / oc der var ingen Krjg imod hannem i de Aar : Thi HErren gaf hannem Rolighed. 7 Oc hand sagde til Juda : Lader os bygge disse Stæder / oc føre Muure omkring dem / oc Taarne / Porte oc Stenger / den stund Landet er endnu for os / thi vi hafve søgt HErren vor Gud / Vi hafve søgt (ham) oc hand hafver gifvit os Rolighed trint omkring: Saa bygde de / oc det gick lyckeligen for sig. 8 Oc Assa hafde en stoor Hær / som baare Skiolde oc Spiude : Af Juda tre hundrede tusinde / oc af BenJamin / som bare Skiolde oc Spiude : Af Jud tre hundrede tusinde / oc af BenJamin / som bare Skiolde / oc spente Buer / to hundrede oc firesindstive tusinde / Alle disse vare stercke Kæmper.
9 Oc Serah / den Morland / drog ud imod dem / med en veldig Hær / tusinde gange tusinde / dertilmed tre hundrede Vogne / oc kom indtil Maresa. 10 Oc Assa drog ud imod hannem oc de sloge dem i Orden / til Strjd / i Zephatha Dal hos Maresa. 11 Oc Assa raabte til HErren sin Gud / oc sagde : HErre / der er icke (forskæl) hos dig / ad hielpe med mange / (eller) der som ingen Mact er: Hiel os HErre vor Gud / thi vi forlade os paa dig / oc vi ere komne i dit Nafn mod denen stoore Hoob : HErre du (est) vor Gud / intet Menniske formaar noget imod dig. 12 Oc HErren slog Morianerne for Assa oc for Juda / oc Morianerne flyde. 13 Oc Assa oc hans Folck som var hos hannem / forfulde dem indtil Gerar / oc der falt af Morianerne / ad ingen af dem blef lefvendes / Thi de blefve knusede for HErren / oc for hans Hær / oc de bare saare meget Rof der fra. 14 
Oc de sloge alle Stæder ned omkring Gerar / Thi HErrens Fryct kom ofver dem : oc de røfvede alle Stæder / Thi der var meget Rof i dem. 15 Oc de sloge Fæhuusene ned / oc bortførde ofverflødige mange Faar oc Kameele / oc komme igien til Jerusalem.

XV. Capitel.
OC (Der var) Assaria Odeds søn / ofver hannem var Guds Aand : 2 Oc hand gick ud for Assa / oc sagde til hanenm : Hør mig Assa / oc ald Juda oc BenJamin : HErren er med eder / fordi ad j ere med hannem / oc om j søge hannem / da skal hand lade sig finde af eder / men om j forlade hannem / da skal hand forlade eder. 3 Jsrael hafver nu mange Dage været uden Gud / oc uden Præst som lærer / oc uden Lov. 4 Men der de omvende sig i deres Nød / til HErren Jsraels Gud / oc søgte hannem / da lod hand sig finde for dem. 5 Oc paa den tjd gick det dem icke vel / som ginge ud oc ind : Men der blef stoort Bulder ofver alle dem som boede paa Jorden / 6 Ad det ene Folck blef knuset paa det andet / oc den ene Stad paa den anden: THi Gud hafde forfærdit dem med mangehonde Angist. 7 Men j skulle være ved en god Trøst / oc lader eders HÆnder icke falde : Thi eders Gierning hafver sin Løn.
8 Der Assa hørde disse Ord / oc Odes Prophetis Prophetie / blef hand trøstet / oc borttog Vederstyggelighederne af det gandske Juda oc BenJamins Land / oc af de Stæder / som hand hafde indtagit af Ephraims Bierg / oc hand fornyede HErrens Altere / som stood for HErrens Vaabenhuus. 9 Oc hand forsamlede ald Juda oc BenJamin / oc de Fremmede hos dem af Ephraim / oc Manasse oc af Simeon: Thi mange af dem udi Jsrael fulde til hannem / der de saae / ad HErren hans Gud var med hannem. 10 Oc de forsamlede dem tilJerusalem / i den tredje Maaned / i Assa Kongerigis femtende Aar / 11 Oc offrede til HErren samme Dag / af det Rof (som) de hafde hiemført / siu hundrede Øxne / oc siu tusinde Faar. 12 Oc de traadde i Forbundet / ad søge HErren deres Fædres Gud / i deres gandske Hierte / oc i deres gandske Siel. 13 Oc hvilcken som icke vilde søge HErren Jsraels Gud / hand skulde døø / baade liden oc stoor / baade Mand oc Qvinde. 14 Oc de soore HErren med stoor Røst / oc med Fryd / oc med Trommeter / oc med Basuner. 15 Oc ald Juda var glad ofver Eden / Thi de hafde sooret i deres gandske Hierte /oc de søgte hannem i deres gandske Vilie : Oc hand lod sig finde af dem / oc HErren gaf dem Rolighed trint omkring. 
16 Oc Kong Assa afsætte sin Moder ad være Fyrstinde / fordi hun hafde oprist en Miplezeth i Lunden / Oc Assa udslette hendis Miplezeth / oc støtte det sønder / oc opbrændte det i Kidrons Dal. 17 Men de Høye i Jsrael blefve icke borttagne / Dog var Assa Hierte ræt skicket alle hans Dage. 18 Oc hand indførde det som hans Fader hafde helligit / oc det hand self hafde helligit / i Guds Huus / Sølf / oc Guld / oc Kar. 19 Oc der var ingen Krjg indtil det femte oc tredivte Aar (som var) i Assa Kongerigis Tjd.

XVI. Capitel.
J Det siette oc tredive Assa Kongerigis Aar / drog Baesa Jsraels Konge imod Juda / oc bygde Rama / ad hand vilde formeene alle ad drage ud oc ind til Assa Juda Konge. 2 Men Assa udtog Sølf oc Guld af Liggendefæet i HErrens Huus oc i Kongens Huus / oc sendte til Benadad / Kongen af Syrien / som boode i Damasco / oc lod hannem sige : 3 Der er Forbund imedlem mig oc dig / oc imedlem min Fader oc din Fader / see / jeg hafver sent til dig Sølf oc Guld / gack / lad det Forbund faae med Baesa Jsraels Konge / ad hand kand drage op fra mig. 4 Oc Benadad lydde Kong Assa ad / oc sendte Strjdsfyrsterne som hand hafde / imod Jsraels Stæder : oc de sloge Jon / oc Dan / oc AbelMaim / oc alle Nephtali Forraads Stæder. 5 Oc det seeede / der Baesa det hørde / da lod hand af ad bygge Rama / oc lod sin Gierning blifve. 6 Da tog Kong Assa ald Juda til sig / oc de toge Steene fra Ramas / oc Tømmeret der til / med hvilcke Baesa bygde / oc hand bygde der med Geba oc Mizpa.
7 Oc paa den tjd kom Hanani den Seere til Assa / Juda Konge / oc sagde til hannem : Ad du forlodst dig paa Kongen af Syrien / oc forlodst dig icke paa HErren din Gud / derfor er Kongens Mact af Syrien undkommen fra din Haand. 8 Vaare icke Morianerne oc de Libier en stoor Krjgshoob / med saare mange Vogne oc Reysnere? Dog der du forlodst dig paa HErren / gaf hand dem i din Haand / 9 Thi HErrens Øyne løbe om paa ald Jorden / ad de styrcke sig emd deres retskaffet Hierte mod hannem. Du giorde daarlig der udi / Derfor skalt du oc her efter hafve Krjg. 10 Men Assa blef vred paa den Seere / oc lagde hannem i Fængsel : Thi hand knurrede mod hannem for det / Oc Assa undertryckte (nogle) af Folcket paa den Tjd. 11 Oc see Assa Gierninger / de første oc de sidste / see / de ere skrefne i Juda oc Jsraels Kongers Bog.
12 Oc Assa blef siug i sine Fødder i sit niende oc tredivte Kongerigis Aar / oc hans Siugdom forøgtis saare / Oc hans søgte ocsaa icke HErren i sin Siugdom / Thi (hand forlod sig) paa Lægerne. 13 Oc Assa sof hen med sine Fædre / oc døde i sit Kongerigis et oc fyrretivende Aar. 14 Oc de begrofve hannem i sin Graf / som hand lod sig grafve i Davids Stad / oc de lagde hannem i sin Leyrsted / som mand hafve opfylt med dyrebare Urter / oc allehonde Røgelse / tilridde efter Apotecers komst / oc de brænde hannem til ære / med en meget stoor Brynde.

XVII. Capitel.
OC Josaphat hans Søn blef Konge i hans sted / oc hand b lef mæctig imod Jsrael. 2 Oc hand lagde Krjgsfolck i ald Juda faste Stæder / oc sætte Befalingsmænd i Juda Land oc i Ephraims Stæde r/ som hans Fader Assa hafde indtagit . 3 Oc HErren var med Josaphat / Thi hand vandrede i sin Faders Davids første Veye / oc søgte icke Baalim : 4 Men hand søgte sin Faders Gud / oc vandrede i hans Bud / oc icke efter Jsraels Gierninger. 5 Oc HErren stadfæste Kongeriget under hannem /( Oc ald Juda gaf Josaphat Gafver / Oc hand hafde Rjgdom oc Ære ofverflødigen.
6 Oc der hans hierte ophøyede sig i HErrens Veye / da tog hand oc der efter de Høye oc Lunde bort af Juda. 7 J sit tredje Kongerigis Aar udsendte  hand sine Fyrster / Benhail / oc Obadia / oc Sacharia / oc Nethaneel oc Michaia / ad de skulde lære i Juda Stæder / 8 Oc med dem de Leviter / Semaia / oc Nethania / oc Sabadia / oc Asahel / oc Semiramoth / oc Jonathan / oc Adonia / oc Tobia oc TobAdona / Leviterne / oc med dem Elisama oc Joram / Præsterne. 9 Oc de lærde i Juda / oc hafde HErrens Lovbog med dem / oc de droge omkring i alle Juda Stæder / oc lærde blant Folcket.
10 Oc HErrens Fryct var ofver alle Kongeriger i Landene / ocm laae omkring Juda / ad de stridde icke imod Josaphat. 11 Oc de af Philisterne førde Josaphat skenck / me den Sølfskat som den var paa lagt: Oc de Araber førde hannem smaa Qvæg / siu tusinde oc siu hundrede Vædre / oc siu tusinde oc siu hundrede Gedebucke. 12 Saa voxte Josaphat til / oc blev altjd større / oc hand bygde Slotte oc Forradsstæder i Juda. 13 Oc hand hafde meget ad giøre i Juda Stæder: oc Strjdsmænd / veldige Folck / vare i Jerusalem.
14 Oc dette var tallet paa deres Fædres Huus / som vare Øfverste i Juda ofver tusinde : Adna den Øfverste / oc med hannem vare tre hundrede tusinde veldige Folck. 15 Oc næst hennem var Johanan den Øfverste / oc med hannem vare to hundre oc firesindstive tusinde. 16 Oc næst hannem (var) Amasia Sichri Søn / HErrens velvillige / oc med hannem (vare) to hundrede tusinde veldige Mænd. 17 Oc BenJamin (var) Eliada / en veldig Mand / oc med hannem (vare) to hundrede tusinde (som vare) rystede med Bue oc Skiold. 18 Oc Næst hannem (var) Josabad / ocmed hannem (vare) hundrede oc firesindstive tusinde rystede til Hær. 19 Disse toge alle vare paa Kongen / foruden de som Kongen hafde lagt i de faste Stæder i ald Juda.

XVIII. Capitel.
OC Josaphat hafde stoor Rjgdom oc Ære / oc hand blef Achabs Svoger. 2 Oc der nogle Aar vare ude / drog hand ned til Achab / i Samaria / oc Achab lod slacte Faar til hannem / oc mange Øxne / oc til det Folck som var med hannem / Oc hand kom hannem til / ad drage op til Ramoth i Gilead. 3 Oc Achab / Jsraels Konge / hafde sagt til Josphat / Juda Konge : Violt du icke drage med mig til Ramoth i Gilead? Oc hand hafde sagt til hannem : Jeg er som du / oc mit Folck som dit Folck / oc (vi ville) være med dig i Strjden. 4 Men Josaphat sagde til Jsraels Konge : Kiere / adspør HErrens Ord i dag.
5 Oc Jsraels Konge forsamlede Propheterne / fire hindrede MÆnd/ oc sagde til dem: Skulle vi drage til Ramoth i Gilead til Krjg / eller skal jeg lade det bestemme? Oc de sagde : Drag hen op / thi Gud skal gifve dem i Kongens haand. 6 Da sagde Josaphat: Er der ingensteds endnu en HErrens Prophete / ad vi kunde spørge af hannem? 7 Oc JSraels Konge sagde til Josaphat: Her er endnu én Mand / ved hvilcken mand kunde adspørge HErren / Men jeg hader hannem / Thi hand spaar mig icke til gode / men alle sine dage til onde / det er Michæas Jemia Søn. Oc Josaphat sagde : Kongen tale icke saa. 8 Oc Jsraels Konge kaldede ad én af sine Kammersvenne / oc sagde : Hent snarligen Michæas Jemia søn. 9 Oc Jsraels Konge oc Josaphat Juda Konge / sadde paa sin Stool / førde i deres Klæder /oc sadde paa Planen hos Samaria Portis Dør / oc alle Propheterne spaade for dem. 10 Oc Zedekia / Snaena søn / giorde sig Jernhorne / oc sagd e: Saa sagde HErren: HEr med skalt du stode de Syrer / indtil du legger dem øde. 11 Oc alle Propheterne spaaede lige saa / oc sagde : Drag hen op til Ramoth i Gilead / oc det skal lyckis dig / oc HErren skal gifve den i Kongens Haand. 12 Oc Budet som var bortgaast ad kalde Michæas / talde til hannem / oc sagde : See / Propheternes Tale ere eendrecteligen gode for Kongen. Kiere / lad dit Ord oc være lige med deres /oc tal got. 13 Oc Michæas sagde : Saa sandelig som HErren lefver / hvad min Gud siger / det skal jeg tale. 14 Oc h and kom til Kongen / oc Kongen sagde til hannem : Michæa / skulle vi drag eimod Ramoth i Gilead i Strjd / eller skal jeg lade det bestemme? Oc hand sagde : Drager hen op / oc det skal lyckis eder vel / oc de skulle gifvis i eders Haand. 15 Oc Kongen sagde til hannem : hvor tjt skal jeg dog besvære dig / ad du siger mig intet andet end sanden / i HErrens Nafn? 16 Da sagde hand : Jeg saa alle Jsraeliterne adspride paa Biergene / som Faar / der hafve ingen Hyrde. Oc HErren sagde : Hafve disse ingen HErre? Hver drage hiem til sit med fred. 17 Da sagde Jsraels Konge til Josaphat : Sagde jeg dig icke / ad han spaar mig intet got / men til onde. 18 Fræmdelis sagde hand : Derfor hører HErrens Ord / Jeg saa HErren sidde paa sin Stool / oc ald Himmelens Hær stood haos hans høyre oc hans venstre Side. 19 Oc HErren sagde : Hvo vil ofvertale Acham Jsraels Konge / ad hand skal drage op / oc falde i Ramoth Gilead . Oc der den eene sagde saa / oc den anden sagde saa. 20 Da udkom der en Aand / oc stood for HErren  /oc sagde : Jeg vil ofvertale hannem : Oc HErren sagde til hannem : Hvor med? 21 Oc hand sagde : Jeg vil udfare / oc være en falsk Aand i alle hans Propheters Munde : Oc hand sagde : Du skalt ofvertale (hannem/) oc du skalt ofverkomme det / faar bort / oc giør saa. 22 Oc see nu / HErren hafver gifvit en falsk Aand i disse dine Propheters Mund / oc HErren hafver talt ont imod dig. 23 Da traadde Zedekia Cnaena Søn til / oc slog  Michæam paa Kindbeenet / oc sagde : Ved hvilcken Vey er HErrens Aand gaaen fra mig / ad hand taler ved dig? 24 Oc Michæas sagde : See / du skalt see det paa den Dag / du skalt gaa ind i eet Kammer efter et andet / ad skiule dig. 25 Da sagde Jsraels Konge : Tager Michæam / oc lader hannem blifve hos Amon / Stadsfyrsten / oc hos Joas / Kongens søn. 26 Oc siger : Saa sagde Kongen / Legger denne i Fængselns Huus / oc spjser hennem med Drøfvelsens Brød / oc Drøfvelsens Vand / indtil jeg kommer igien med Fred. 27 Oc Michæas sagde: Kommer du jo igien med Fred / da hafver icke HErren talt ved mig : Oc hand sagde : Hører alle Folck. 28 Saa drog Jsraels Konge / oc Josaphat Juda Konge / op mod Ramoth i Gilead. 29 Oc Jsraels Konge sagde til Josaphat : Jeg vil forklæde mig / oc komme i Strjden men haf du dine egne Klæder paa dig: Oc Jsrael Konge forklædde sig / oc de komme i Strjden. 30 Oc Kongen af Syrien befool sine Øfverste for Vognene / J skulle icke strjde / hvercken mod den lidle eller stoore / uden mod Jsraels Konge alleene. 31 Oc det skjeede / der de Øfverste for Vognene saae Josaphat / da sagde de : Denne er Jsraels KONge / oc de drog etrint omkring ad strjde mod hannem : men Josaphat raabtre / oc HErren hialp hannem / oc Gud vendte dem fra hannem. 32 Oc deet skeede / der de Øfverste for Vognene saae / ad hand var icke Jsraels Konge / da vende de sig fra hannem. 33 Oc en Mand spende sin Bue uforvarendis / oc skød Jsraels Konge imedlem Sverdremmene oc Panzeret : Da sagde hand til sin Vognsvend : Vend din Haand / oc før mig af Hæren / thi jeg er saar. 34 Oc Strjden blef stoor samme Dag / oc Jsraels Konge stood i sin Vogn mod de Syrer / indtil Aftenen / oc døde der Solen gick ned.

XIX. Capitel.
MEn Josaphat Juda Konge / kom him til sit Huus igien med Fred til Jerusalem. 2 Oc Jehu Hanani søn / den Skuere / gick ud mod hannem / oc sagd etil Kong Josaphat : Skalt du saa hielpe den ugudelige / oc elske dem som hade HErren? Thi der for er HErrens Vrede ofver dig. 3 Men der er dog noget got fundit hos dig / ad du hafver ophugget Lundene af Landet / oc du hafver skickit dit Hierte til ad søge Gud.
4 Saa blef Josaphat i Jerusalem : oc hand drog ud igien iblant Folcket / fra Barseba indtil Ephraims Bierg / oc førde dem igen til HErren deres Fædres Gud. 6 Oc hand bestillede Dommere i Landet i alle Juda faste Stæder / ja i hver Stad. 6 Oc hand sagde til Dommerne : Seer til hvad j giøre / Thi j holde icke Dom for Menniskene / men for HErren / oc hand er med eder i Dommens Handen. 7 Der for lader nu HErrrens Fryct være ofver eder : Forvarer eder  oc giører det : Thi der er ingen uræt hos HErren vor Gud / ey heller nogen Persoons anseelse / ey heller Gafvers annammelse.
8 Dertilmed skicked Josaphat ocsaa i Jerusalem (nogle) af Leviterne oc Præsterne / oc af de øfverste Fædre iblant Jsrael / ofver HErrens Dom / oc ofver Sagerne / der de vare komne igien til Jerusalem. 9 Oc hand bød dem / oc sagde : Giører saa i HErrens Fryct / troligen / oc med et retskaffet Hierte. 10 Oc (udi) alle Sager som komme for eder af eders Brødre / som bye i deres Stæder / imedlem Blood oc Blood / imedlem Lov oc Bud / Skickelser oc Rætter / da undervjser dem / ad de icke synde mod HErren / oc der maatte komme en Vrede ofver eder oc eders Brødre : Giører saa / saa skulle j icke synde. 11 Oc see / Amaria den øfverste Præst / er ofver eder i alle HErrens Sager / oc sebadia / Jsmaels søn / den Fyrste i Juda Huus i Alle Kongens Sager / saa hafve j Fogeder / Levitterne / for eder : Værer ved god Trøst / oc giører dette / oc HErren skal være med den Gode.

XX. Capitel.
OC det skeede / ad der efter komme Moabs Børn / oc Ammons børn / oc de Amonitter med dem / imod Josaphat / til Krjg. 2 Oc de komme / som gafve Josaphat tilkiend e/ oc sagde : Der kommer en stoor Hoob imod dig / fra hhjn side Hafvet fra Syrien / oc see / de ere i Hazezon Thamar / det er Engeddi. 3 Oc Josaphat fryctede / oc stillede sit Ansict til ad søge HErren / oc hand lod udraabe en Faste ofver ald Juda. 4 Oc Juda kom tilsammen / ad søge HErren /end ocsaa af alle Juda Stæder komme de ad søge HErren. 5 Oc Josaphat stood iblant Juda oc Jerusalems Meenighed i HErrens Huus / for den ny Gaar d/ oc sagde : 6 HErre / vore Fædres Gud / est du ey Gud i Himmelen? Ja du est den som regærer i alle Hedningers Kongeriger : oc i din Haand er Kraft oc Mact / ad der er ingen som kand staa imod dig. 7 Hafver du icke / vor Gud / fordrefvit dette Lands Jndbyggere for dit Folck Jsrael / oc gifvit det Abrahams din Vens Sæd ævindelig / 8 De hafve boed der udi / oc de hafve bygt der i / oc opbygt dig en Helligdom der i for dit Nafn / oc sagt: 9 Naar nogen ulycke kommer ofver os / Sverds straf / eller Pestilenze / eller Hunger / da skulle vi staae for dette Huus oc for dig / (thi dit Nafn er i dette Huus) oc raabte til dig i vor Nød / saa vilt du hielpe. 10 Oc see / nu ere Ammons oc Moabs Børn / oc de af Seirs Bierg / igiennem hvilcke du lodst icke Jsraels Børn drage / der de droge af Ægypti Land / Men de motte vige frra dem / oc icke ødelegge dem / 11 See dog / de lade os det undgielde / oc komme ad udstøde os af din Arf / som du hafver gifvit os ad eye. 12 O vor Gud / vilt du icke dømme ofver dem? Thi der er ingen Kraft i os / imod denne stoore hoob som kommer imod os. Oc vi vide icke hvad vi skulle giøre / Men vore Øyne (ere) til dig.
13 Oc gandske Juda stood der for HErren / oc deres Børn / deres Hustruer / oc deres Sønner. 14 Da km HERRES Aand / midt i Meenigheden / ofver Jehasiel Zachriæ Søn / Benaia søns / Jehiel søns / Methania søns / den Levite / af Asaphs Børn. 15 Oc hand sagde : Mercker her paa alle af Juda / oc j Jndbyggere i Jerusalem / oc du Kong Josaphat : Saa sagde HErren til eder: J skulle icke frycte eller mistrøste for denne stoore hoob / thi Krjgen er icke mod eder / men mod Gud. 16 J Morgen skulle j drage ne d mod dem : See / de drage op / der som mand drager op til Ziz / oc j skulle møde dem hos enden i Dalen / tvert ofver for Jeruels Ørcken 17 J skulle icke strjde i denne Sag / Traader ickun hen / staar / oc seer HErrens Salighed / som er med eder O Juda oc Jerusalem : J skulle icke frycte / oc icke være mistrøstige / drager i Morgen ud mod den / Thi HErren (skal være) med eder. 18 Da bøyede Josaphat sig ned til Jorden med sit Ansict : oc gandske Juda / oc Jndbyggere i Jerusalem skulde neder for HErren / oc tilbade for HErren. 19 Oc Leviterne af de Kaahiters Børn oc af de Korhiters Børn / stoode op / ad lofve HErren Jsraels Gud / med stoor Røst / høyligen.
20 Oc de giorde dem tjlige rede om Morgenen / oc drog ud til Thekoas Ørcken : Oc der de droge ud / da stood Josaphat / oc sagde : Hører mig / j af Juda / oc j Jndbyggere i Jerusalem. Troer paa HErren eders Gud / saa skulle j blifve trygge / oc troer paa hans Prophetier / saa skulle j faae Lycke. 21 Oc hand raadførde Folcket / oc skickede Sangerne for HErren / oc dem som skulde ofve den hellige Majestet / der de droge ud lige fræm / væbnede / oc sagde : Tacker HErren / Thi hans Miskundhed varer ævindelig. 22 Oc der de begynte med Prjs oc Lofsang / da lod HErren et Baghold komme paa Ammons Børn / Moab oc dem af Seirs Bierg /  som var kommit mod Juda / oc de blefve slagne. 23 Thi Ammons Børn /  oc Moab / stoode op mod dem af Seirs Bierg / ad forbande oc ad ødelegge : Oc der de hafde giort dem til intet af Seirs Bierg / hialp den ene den anden / ad de oc fordærfvede sig self. 24 Der nu Juda var kommen til Mizpe hos Ørcken / vende de sig imod Hooben / oc see / da laae de døde Legemer paa Jorden / oc der va ringen undkommen.
25 Oc Josaphat kom oc hans Folck / ad bytte deres Rof / oc de funde iblant dem saa meget / baade Gods oc døde Legemer / oc kostelige Ting som de toge af dem / ad de kunde icke bære det : Oc de udskifte samme Rof i tre Dage / thi det var saare meget. 26 Oc paa den fierde Dag komme de tilhobe i Lovsdalen / thi der lofvede de HErren : deraf kaldede de samme steds nafn / Lovsdal / indtil denne Dag. 27 Siden vende sig hver mand af Juda oc Jerusalem tilb age igien / oc Josaphat for dem / ad de droge til Jerusalem med Glæde : Thi ad HErren hafde gifvit dem en glæde ofver deres Fiender. 28 Oc de droge ind i Jerusalem / med Psaltere / oc med Harper / oc med Basuner / til HErrens Huus. 29 Oc Guds rædzel kom ofver alle Kongeriger i Landene / der de hørde / ad HErren hafde strjdit imod Jsraels Fiender. 30 Saa blef Josaphat Kongeriger i Landene / der de hørde / ad HErren hafde strjdit imod Jsraels Fiender. 30 Saa blef Josaphats Kongerige stille / oc hans Gud gaf hannem rolighed trint omkring.
31 Oc Josaphat regnerede ofver Juda : hand var fem oc tredive Aar gammel / der hand blef Konge / oc hand regnerede fem oc tive Aar i Jerusalem : Oc hans Moders nafn var Asuba / Silhi Datter. 32 Oc hand vandrede i Assa sin Faders Veye / oc hand vigede icke derfra / i det hand giorde det / som ræt var for HErrens Øyne / 33 Dog alligevel blefve Høyene icke borttagne : Thi Folcket hafde icke endnu skicket deres Hierte til HErren deres Fædres Gud : 34 Men hvad som meere er ad sige om Josaphats / de første oc de sidste Ting / See / det er skrefvet i Jehu Hanat Søns Handel / som hannem var befalet ad optegne i Jsraels Kongers Bog.
35 Dog der efter forbant Josaphat Juda Konge sig med Ahasia Jsraels Konge : Hand var ugudelig i sine Gierninger. 36 Oc hand forbant sig med hannem / ad giøre Skib / som skulde fare til Tharsis : oc de giorde Skibene i Ezeon Gaber. 37 Men Elieser Dodana Søn af Maresa / spaade mod Josaphat / oc sagde: Fordi ad du forbant dig med Ahafia / da hafver HErren sønderrefvit din Gierning: Da blefve Skibene sønderslagne / ad de kunde icke fare til Tharsis.

XXI. Capitel.
DEr efter sof Josaphat hen med sine Fædre / oc blef begrafen hos sine Fædre i Davids Stad : Oc hans Søn Joram blef Konge i hans sted. 2 Oc hand hafde Brødre / Josaphais Sønner / Asaria / oc Jehiel / oc Sacharia / oc Azaria / oc Michael / oc Sephatia Alle disse vare Josaphats / Jsraels Kongis Børn. 3 Oc deres Fader gaf dem mange Gafver / af Sølf / oc Guld / oc Klenoder / med faste Stæder i Juda : Men hand gaf Joram Kongeriget / thi hand var den Førstefødde. 4 Der Joram var kommen til sin Faders Kongerige / oc hafde bekræftid sig / slog hand alle dine Brødr eihiel med Sverd : oc dertilmed (nogle) af de Øfverste i Jsrael.
5 Joram (var) to oc tredive Aar gammel / der hand blef Konge : oc hand regnere otte Aar i Jerusalem. 6 Oc hand vandrede i Jsraels Kongers Vey / ligesom Achabs Huus giorde / Thi Achabs Datter var hans Hustru : oc hand giorde ont for HErrens øyne. Dog vilde HErren icke fordærfve Davids Huus / for den Pactis skyld / som hand hafde giort med David : oc som hand hafde talet / ad gifve hanem oc hans Børn et Lius alle Dage.
8 J hans tjd fulde Edomiterne fra Juda : oc de giorde en Konge ofver dem. 9 Derfor drog Joram fort med sine Øfverste / oc ale Vogne med hannem : oc hand giorde sig rede om Natten / oc slog Edom / som hafde bespent hannem / oc de Øfverste for Vognene. 10 Dog alligevel fulde Edomiterne af fra Juda indtil denne Dag : Den samme tjd falt oc Libna af hannem : Thi hand forlod HErren sine Fædres Gud. 11 Hand giorde oc høye paa Biergen i Juda / oc kom dem til som boede i Jerusale / ad bedrifve Hvor / ja hand dref Juda (der til.)
12 Oc der kom en Skrift til hannem / fra Elia Prophete / som saa lydde : Saa sagde HErren / din Faders Davids Gud : Fordi ad du icke hafver vandrit i din Faders Josaphats veye / ey heller i Assa / Juda Kongens Veye / ey heller i Assa / Juda Kongers Veye : 13 Men hafver vandrit i Jsraels Kongers Veye / oc giort det / ad Juda oc Jerusalems Jndbyggere bedrifve hvor / efter Achabs Huus hoorerj : oc du hafver det til meid ihielslagit dine Brødre af din Faders Huus / som vare bedre end du : 14 See / saa skal HErren slaa dig med stoor Plage / paa dit Folck / oc paa dine Børn / oc paa dine Hustruer / oc paa alt dit Gods. 15 Oc du (skalt plagis) med mange Siugdomme / formedelst din Jndvolds siugdom / indtil din Jndvol / for siugdom / gaar ud Dag fra Dag.
16 Saa opvacte HErren imod Joram / Philisternes oc Arabernes Aan / som ligger hos Morianerne. 17 Oc de droge op i Juda / oc berøfvede dem / oc bortførde alt Boskab som fantes i Kongens Huus / oc der til med hans Sønner  oc hand Hustruer / ad hand icke beholt én Søn igien / uden Joahas hans yngste Søn. 18 Oc efter alt det / plagede HErren hannem i hans Jndvol / med Siugdom / som icke kunde lægis. 19 Oc det varede Dag fra Dag / oc der to Aar tjd vare forløbne / da gick hans Jndvol ud af hannem / med hans Siugdom / oc hand døde af onde Siuger : oc hans Folck giorde ingen Brændelse ofver hannem / som de hafde giort Brændelse ofver hans Forfædre. 20 Hand var to oc tredive Aar gammel / der hand blef Konge / oc hand regnerede otte Aar i Jerusalem : oc hand vandrede saa / ad der var ingen (som hafde) behagelighed (til hannem/) oc de begrofve hannem i Davids Stad / men icke iblnt Kongerrnes Grafver.

XXII. Capitel.
OC de som boede i Jerusalem / giorde Ahasia / hans yngste Søn / til Konge i hans sted : Thi det Strjdsfolck / soom kom med de Araber til Belegringen / hafde ihielslaget alle de første : oc Ahasia / Jorams Søn / Blef Konge i Juda. 2 Ahasia var to oc fyrretive Aar gammel / der hand blef Konge / oc hand regnerede et Aar i Jerusalem : Oc hans Moders nafn var Athalia / Omri Datter. 3 Hand vandrede oc i Achabs Huusis Veye : Thi hans Moder raadde hannem / ad giøre ilde. 4 Oc hand giorde ont for HErrens Øyne / lige som Achabs Huus : Thi de vare hans Raadgifvere / efter hans Faders død / oc de fordærfvede hannem. 5 Hand vandrede ocsaa efter deres Raad / oc drog bort med Joram Achabs Jsraels Kongis Søn / i strjd / mod Hasael / Kongen af Syrien / til Ramoth i Gilead : Men de Syrer slog Joram.
6 Oc hand vende sig om / ad lade sig læge i Jesreel / thi hand hafde Saar / som de hafde slaget hannem i Rama / der hand stridde med Hasael / Kongen af Syrien : Oc Asaria Jorams Søn / Juda Konge / drog hen ned / ad bese Joram Achabs søn i Jesreel / thi hand laa siug. 7 Oc Ahasiææ foractelse var af Gud / ad hand kom til Joram : thi der hand kom / da drog hand ud med Joram / imod Jehu Nimst søn / som HErren hafde salvit ad udrydde Achabs Huus. 8 Oc der nu Jehu brugte Straffen imod Achabs huus / da fant hand nogle af de Øfverste af Juda / oc Ahasiæ Brødres Børn / so tiente Ahasia oc hand slog dem ihiel. 9 Siden leete hand efter Ahasia / oc de grebe hannem / (oc hand hafde stiult sig i Samaria/) Oc de førde hannem til Jehu / oc de sloge hannem ihiel / Oc de begrofve hannem / Thi de sagde : Han der Josaphats Søn / som søgte efter HErren i sit gandske Hierte. Oc der var ignen meere af Ahasia Huus / som kunde komme til ad blifve Konge.
10 Der Athalia / Ahasias Moder / saa / ad hendis Søn var død / da giorde hun sig rede / oc omkom ald Kongelig Sæd i Juda huus. 11 Men Josabeath Kongens Syster / tog Joas Ahasias søn / oc stal hannem bort iblant Kongens Børn som blefve ihielslagne / oc skickede hannem henn med sin Amme i Sengeherberget : Saa skiulte Josabeath / Kong Jorams Daatter / Jojada Præstis Hustru / hannem (Thi hun var Ahasia Syster) for Athalia / ad hun slog hannem icke ihiel. 12 Oc hand blef skiult / med dem / i Guds huus / sex Aar / oc Athalia var Dronning i Landet.

XXIII. Capitel.
Men i det sivende Aar tog Jojada et frjt Mood til sig / oc tog de Øfverste ofver hundrede / (som var) Asaria Jerohams søn / oc Jsmael Johanans søn / oc Asaria Obeds søn / Maeseta Adaia søn / oc Elisaphat Sichri søn / med sig i Forbundet. 2 Oc de drog omkring i Juda / oc forsamlede Leviterne tilhobe af alle Juda Stæder / oc de øfverste Fædre iblant Jsrael / oc de komme til Jerusalem. 3 Oc den gandske Meenighed giorde et Forbund med Kongen i Guds Huus : oc hand sagde til dem : see / Kokngens søn skal være Konge / som HErren sagde om Davids Børn. 4 Det er det som j skulle giøre : Tredie Deelen af eder / som gaar ind om Sabbathen / af Præsterne oc Leviterne / skulle være Portnere hos Dørtærskelen / 5 Oc tredje Deelen skullel være i Kongens huus / oc trediedeelen hos Grundens Port : Men alt Folcket skal være i Gaarden for HErrens Huus. 6 Men ad ingen kommer ind i HErrens Huus uden Præsterne oc Levitterne / som der tiene / de skulle gaae ind / thi de ere hellige / Men alt Folcket skal tage vare paa HErrens varetæct. 7 Oc Leviterne skulle give dem trint om Kongen / hver med sit Verge i sin Haand / oc hvo som kommer i Huuset / hand skal døø : Dog værer j os Kongen naar hand gaar ind / oc naar hand gaar ud. 8 Oc Leviterne oc ald Juda giorde efter alt det som Jojada Præsten hafde befalit / oc de toge hver sit Folck / som indkomme om Sabbathen / med dem som udginge om Sabbathen : Thi Jojada Præsten lod icke Skrifterne gaae bort. 9 Oc Jojada Præsten fick de Øfverste ofver hundrede / Spiude soc Skiolde / som hafde været Kong Davids Vaaben / som vare i Guds Huus. 10 Oc hand skickede alt Folcket / oc hver (stood) med sit Vaaben i sin hand / fra den høyre side i Huuset / indtil den venstre side i huuset / mod Alteret / oc mod huuset / hos Kongen trint omkring. 11 Da fræmlede de Kongens Søn / oc sætte Kronen oc Vidnisbyrdet paa hannem / oc giorde hannem til Konge : Oc Jojada oc hans Sønner salvede hannem / oc sagde : kongen skee Lycke.
12 Der Athalia hørde Folckets skrjg / som tilløbe  oc lofvede Kongen / da gick hun til Folcket i HErrens huus. 13 Oc hun saa / oc see / da stood Kongen hos hos sin Støtte i Jndgangen / oc de Øfverste / oc Basuunerne hos Kongen / oc alt Folcket i Landet vare glade  /oc blæste i Basuner / oc Sangerne (vare der) med allehonde Strengeleeg / oc gafve tilkiende / ad mand skulde siunge Lof: Da sønderref Athalia sine Klæder / oc sagde : Oprør / Oprør. 14 Men Jojada Præsten gick ud med de Øfverste ofver hundrede / som vare ofver Hæren / oc sagde til dem : Leder hende uden for ordenen / oc hvo som følger efter hende / den skal døø ved Sverd : Thi Præsten hafde sagt : J skulle icke slaa hende ihiel i HErrens Huus. 15 Oc de lagde Hænder paa hende / oc hun kom til Hesteportens Jndgang hos Kongens Huus / oc de sloge hende der ihiel.
16 Oc Jojada giorde et Forbund imedlem sig / oc alt Focket / oc imedlem Kongen / ad de skulde være HErrens Folck. 17 Siden gick alt Folcket ind i Baals huus /oc brøde det ned / oc de sønderbrøde hans Altere oc hans Billeder : oc ihielsloge Mathan / Baals Præst / for Alteret . 18 Oc Jojada skickede Befalingerne i HErrens huus / ved Præsterne / Leviterne / hvilcke David hafde skiftit til HErrens huus / ad giøre HErren Brændoffer / som skrefvet staar i Mose Lov / med Glæde oc med Sang / som David hafde dietit. 19 Hand skickede oc Portnere i HErrens Huusis Porte / ad ingen i nogen ureen Handel motte komme der ind. 20 Oc  hand tog de Øfverste ofver hundrede / oc de Mæctige / oc Herrerne iblant Folcket / oc alt Folcket af landet / oc førde Kongen hen ned fra HErrens Huus / oc de ginge igiennem den høye Port til Kongens huus : oc de satte Kongen paa Kongestoolen. 21 Oc alt Folcket af Landet vare glade / oc Staden var stille / efter ad de hafde ihielslaget Athalia med Sverd.

XXIV. Capitel.
Joas var siu Aar gammel / der hand blef Konge / oc hand regnerede fyrretive Aar i Jerusalem: Oc hand Moders nafn var Siba af Berseba. 2 Oc Joas giorde ræt for HErrens Øyne / saa længe som Jojada Præsten lefde. 3 Oc Jojada tog hannem to Hustruer: oc hand aulede Sønner oc Døttre.
4 Oc det skeede / der efter hafde Joas i sinde / ad forny HErrens Huus. 5 Oc hand forsamlede Præsterne  oc Leviterne / oc sagde til dem : Drager ud til Juda Stæder / oc forsamler Pendinge af ald Jsrael til ad ferdige eders Guds Huus / Aarlig Aar / oc j skulle skynde eder der til / Men leviterne skyndede dem icke. 6 Da kaldede Kongen Joja den Ypperste / oc sagde til hannem : Hvi hafver du icke act paa Leviterne / ad de indføre af Juda oc Jerusalem / de hielp som Mose / HErrens Teinere / oc Jsraels Meenighed / (skickede) til Vidnisbyrdens Pauluun : 7  Thi den ugudelige Athalia / ja hendis Sønner / hafve nedbrudet Guds Huus / oc alt det som var helliggiort til HErrens Huus / det hafde de bestemt til Baalim. 8 Da befool Kongen / oc de giorde en Kiste / oc sætte den i Porten uden for HErrens Huus. 9 Oc de lode udraabe i Juda oc i Jerusalem / ad mand skulde indføre HErren den Hielp / som blef Jsrael paalagt i Ørcken / af Mose Guds Tienere. 10 Da glædde alel Øfverste oc alt Folcket sig : oc de førde oc kaste i Kjsten / indtil den blef fuld. 11 Oc det skeede / naar det var tjd / ad mand skulde bære Kjsten fræm / efter Kongens Befaling / v ed Leviterne / (oc naar de saae / ad der vare mange Pendinge udi/) da kom Kongens Skrifvere / oc den som hafd Befaling af den ypperste Præst / oc tømde Kjsten /oc bare den saa bort igien / oc satte den i sin sted: Saa giorde de alle Dage / oc de samlede mange Pendinge udi mangfoldighed. 12 Disse gafve Kongen oc Jojada dem som stoode for Arbeydet i HErrens Huus / oc de leyede Steenhuggere oc Tømmermænd / til ad forny HErrens Huus : sampt oc Mestere paa Jern oc Kaabber / til ad ferdige HErrens Huus. 13 Saa giorde de som stode for Arbeydet / ad forbedrngen paa Gierningen gick for sig ved deres Haand : oc de flyde Guds Huus til sin rette skickelse / oc de ferdigede det. 14 Oc der de hafde det fuldgede det. 14 Oc der de hafde det fuldkommet / da førde de Pendinge som ofverblefve / til Kongen oc Jojada / der af giorde mand Redsakab til HErrens Huus / Redskab til Tienisten oc til Offringen / oc Skeeder / oc Guldkar oc Offringen / oc Skeeder / o Guldkar oc sølfkar : oc de offrede Brændoffer i HErrens Huus / jdeligen / alle Jojadæ Dage.
15 Oc Jojada blef gammel /oc vel ved Alder /oc døde : Hand var hundrede oc treive Aar gammel / der hand døde. 16 Oc de begrofve hannem i Davids Stad iblandt Kongerne / fordi ad hand hafde giort vel i Jsrael / baade mod Gud oc hand Huus.
17 Men efter Jojada død komme de Øfverste af Juda / oc tilbade for Kongen : Da lydde Kongen dem ad / 18 Saa forlode de HErren deres Fæ dres Guds Huus / oc tiente Lundene oc Afguder : Da blef der en u Vrede ofver Juda oc Jerusalem / for denne deres Synds skyld. 19 Dog hand sendte Propheter til dem / ad de skulde omvende dem til HErren : De vidnede for dem / Men de vilde det icke høre.
20 Oc Guds Aand iførde Sacharim / Jojada Præstens søn / oc hand traadde op ofver Folcket / oc sagde til dem : Saa sagde Gud : Hvi ofvertræde j HErrens Bud? Derfor skulle j icke faae Lycke : Thi j hafve forladet HErren / oc hand giorde et Forbund imod hannem / oc steenede hannem ihiel / efter Kongens Bud / i Gaarden hos HErrens Huus. 22 Oc Kong Joas tænckte icke paa den Barmhiertighed / som Jojada hans Fader giorde mod hannem / men hand slog hans Søn ihiel. Oc der hand døde / da sagde hand : HErren skal see oc udkræfve (det.)
23 Oc det skeede / der Aaret var omme / da drog den Syrers Hær op / oc de komme i Juda oc Jerusalem / oc fordærfvede af Folcket / alle de Øfverste iblant Folcket : Oc de sendte alt deres Rof til Kongen af Damasco. 24 Enddog de Syrers Mact kom med faa Mænd / dog alligevel gaf HErren en saare stoor Hær i deres Haand / fordi / ad de hafde forladet HErren deres Fædres Gud : Oc de straffede Joas. 25 Oc der de vare dragne fra hannem / (thi de lode hannem i stor Siugdom) giorde hans Tienere et Forbund imod hannem / for Jojada Præstens Børns Blods skyld / oc de sloge hannem ihiel paa hans Seng / ad hand døde : oc de begrofve hannem i Davids Stad / men de begrofve hanem icke iblant Kongernes Grafver. 26 Oc disse vare de / som giorde det Forbund imod hannem / Sabad / Simeaths den Ammonuerskis søn / oc Josabath / Sinriths de Moabiterskis søn. 27 Anlangendis han Sønner / oc Summen / som var forsamlit under hannem / oc Guds Huus Grundvol / See / de ere skrefne i Kongens Bogis Fortegenlse: Oc hans Søn Amazia blef Konge i hans sted.

XXV. Capitel.
Amazia var fem oc tive Aar / der hand blef Konge /oc hand regnerede nj oc tive Aar i Jerusalem : Oc hans moders nafn var Joadan af Jerusalem. 2 Oc hand giorde ræt for HErrens Øyne / dog icke i et fuldkommit Hierte.
3 Oc det skeede / der Kongeriget var stadfæstet hannem / da slog hand sine Svenne ihiel / som hafde slaget Kongen / hans Fader / ihiel : 4 Men hand slog icke deres Børn ihiel / thi (hand giorde) som der staar skrefvet i Loven / i Mose Bog / det som HErren biuder / oc siger : Fædrene skulle icke døe for Børnene / ey heller skulle børnene døe for Fædrene / men hver skal døø for sin Synds skyld.
5 Oc Amazia samlede Juda tilhobe / oc sickede dem / efter deres Fædres Huus / til Øfverster ofver tusinde / oc til Øfverster ofver hundrede / iblant gandske Juda oc BenJamin : oc hand talde dem fra tive Aar gammel / oc der ofver / oc fant iblat dem tre hundrede tusinde udvalde / som kunde fare i Strjd / som kunde føre Spiud oc Skiold. 6 Der til med leyede hand af Jsrael hundrede tusinde stercke Strjdsmænd / for hundrede Centener Sølf.
7 Men der kom en Guds Mand til hannem / oc sagde : Konge / lad icke Jsrels Hær komme med dig : thi HErren er icke med Jsrael / (ey heller med) alle Ephraims Børn. 8 Men om (du vilt endeligen) da kom du / giør det / bestyrcke dig til Strjd : Gud skal lade dig falde for dine Fiender / Thi der er Mact i Gud / ad hielpe / oc ad lade falde. 9 Oc Amazia sagdet til Guds Mand : Hvad skal mand da giøre med de hundrede Centener / som jeg hafver gifvit Strjdsmændene af Jsrael? Oc Guds Mand sagde : HErren hafver ad gifve dig meere end det. 10 Da skilde Amazia det Krjgsfolck ad / som var komme til hannem af Ephraim / ad de skulde gaae hen til deres sted : derfor blefve de saare vrede imod Juda / oc drog hiem igien til deres sted med stoor Vrede.
11 Oc Amazia blef bekræfted / oc førde sit Folck ud / oc drog ud i Saltdalen / oc slog Seirs Børn hj tusinde. 12 Der til med fangede Juda børn tj tusinde lefvende / oc lidde dem ofverst op paa Steenklippen / oc styrte dem ned / øfvers af Klippen / ad de alle brøste sønder.
13 Men de Strjdsmænd som Amazia lod drage tilbage / ad de skulde icke drage til Strjd med hannem / de giorde et Jndfald i Juda Stæder / fra Samaria / oc indtil Beth Horon / oc sloge af dem tre tusinde / oc røfvede meget Rof.
14 Oc det skeede / der Amazia kom igien af Edomiternes Slag / da førde hand Seirs Børn Guder / oc sætte sig dem til Guder / oc tilbade for dem / oc gaf dem Røgelse. 15 Da blev HErrens Vrede grum ofver Amazia / oc hand sende en Prophete til hannem / hvilcken sagde til hannem : Hvorfor søger du det Folcks Guder / som icke kunde hielpe deres Folck af din haand? 16 Oc det skeede / der hand talde til hannem / da sagde hand til hannem: Mon mand hafve sat dig til Kongens Raad? Lad af (dig self til beste/) Hvi skulle de slaa dig? Da lod Propheten af / oc sagde : Jeg formercker vel / ad Gud hafver besluttit ad fordærfve dig / fordi du det giorde / oc icke lydde mit Raad.
17 Oc Amazia / Juda Konge / beraade sig / oc sendte hen til Joas Joachas Søn / Jehu Jsraels Kongis Søns / oc lod hannem sige : Kom / oc lad os besee hver anden. 18 Men Joas / Jsraels konge / sendte til Amazia Juda Konge / oc lod hannem sige : Tornebusken er i Libanon / sendte til Cederen i Libanon / oc lod den sige : Gif din Datter min Søn til Hustru / Men Vildiuerne som ere i Libanon / løbe der ofver  oc nedtraadde Tornebusken. 19 Du tænckte : See / du hafver slaget Edomiterne / oc deit Hierte hofmoder sig / ad rofs : Nu blif i dit Huus / hvorfor staar du efter ulycke / ad du skalt falde  oc Juda med dig? 20 Men Amazia lydde hannem icke ad / Thi (skeede) af Gud / ad hand vilde gifve dennem i (hans) haand: Fori / ad de hafde søgt Edomiternes Guder. 21 Saa drog Joas Jsraels Konge hen op / oc de saae hver anden / hand oc Amazia Juda Konge / i BethSemes / som ligger i Juda.
22 Men Juda blef slagen for Jsrael / oc flydde hver til sin Bolig : 23 Oc Joas Jsreaels Konge / greb Amazia Juda Konge / Joas Søn / Joachas søns i Beth Semes / oc førde hannem til Jerusalem / oc hand nedslog Muren i Jerusalem / fra Ephrais Port til Hiørneporten / fire hundrede Alne langt. 24 Oc hand borttog alt Guld oc Sølf / oc alle Redskabe / som fantis i Guds Huus / hos ObedEdom / oc Liggendefæet i Kongens Huus / oc hand tog Børnen til Gissel : oc hand kom igien til Samaria. 25 Oc amazia Joas Søn / Juda Konge / lefde i femte Aar efter Joas Joachas søns / Jsraels Kongis død. 26 Hvad der er mere ad sige  om Amazia / det første oc det sidste / See / er det icke skrefvet i Juda oc Jsraels Kongers Bog?
27 Oc fra den tjd / ad Amasia gaf sig fra HErren / da giorde de et Forbund imod hannem i Jerusalem / dog hand flydde til Lachis : da sendte de efter hannem til Lachis / oc slog hannem der ihiel. 28 Oc de førde hannem paa Heste / oc begrofve hannem hos sine Fædre i Juda Stad.

XXVI. Capitel.
DA tog andske Juda Folck Usia / (som var nu sexten Aar gammel/) oc giorde hannem til Konge i sin Fader Amazia sted. 2 Hand bygde Cloth / oc kom den til Juda igien / siden Kongen sof hen med sine Gædre. 3 Usia var sexten Aar / der hand blef Konge / oc hand regnerde to oc halftrediesindstive Aar i Jerusalem : Oc hand Moders nafn var Jechalia af Jerusalem. 4 Oc hand giorde ret for HErrens Øyne / efter alt det som Amazia hans Fader giorde. 5 Thi hand søgte Gud / saa længe som Sacharia lefde / som hafde Forstand i Guds Siuner : oc sa længe som hand søgte HErren / da lod Gud hannem hafve Lycke.
6 Thi hand drog ud oc stridde imdo Philisterne / oc nedslog Murene i Gath / oc Muurene i Jabne / oc Murene i Asdod / oc bygde Stæder ved Asdod / oc iblant Philisterne. 7 Oc Gud hialp hannem imod Philisterne / oc imod de Araber / som boede i GurBaal / oc de Meuniter. 8 Oc de Ammoniter gafve Usa Gafver / oc hand blef nafnkundig / indtil mand kommer i Ægypten: Thi hand blef sterck ofver maade.
9 Dertilmed bygde Usa Taarne i Jerusalem / hos Hiørneporten / oc hos Dalporten / oc hos Hiørnet : oc hand befæste dem. 10 Hand bygde oc Taarne i Ørcken / oc grof mange Brønde / Thi hand hafde meget Fæ / baade i Dalene oc paa Slætten / agermænd oc Vjngaardsmænd / ohos Biergene oc hos Charmel : Thi hand hafde lyst til Aggergierning.
11 Fræmdelis hafde Usa en Krjgsmact / som drog i Hæren i Orden / regnerede efter deres Munstring / under Jeiels Skrifveris oc Maeseia Befalingsmands Haand : under Hanania Haand / (een) af Kokngens Øfverster. 32 Det heele tall af de ypperste Fædre af stercke Strjdsmænd / var to tusinde oc sex hundrede. 13 Oc Strjdshæren under deres Haand var tre hundrede tusinde oc siu tusinde oc fem hundrede / skickelige til Strjd / med Hærs Styrcke ad hielpe Kongen imod Fienden. 14 Oc Usa skickede dem for den gandske Hær / Skiolde / oc Spiude / oc Hielme /oc panzer / oc Buer oc Steenslinger. 15 Hand giorde oc kkonstlige Brystvern i Jerusalem / oc skulde være paa Taarnene oc paa Hiørnerne / til ad skiude ud med Pjle oc stoore Steene : Saa kom hans nafn vjt ud : fordi ad hand blef underlig hiulpen / inctil hand blef mæctig.
16 Men der hand var blefven mæctig / da hofmodeis hans hierte / ad fordærfve det : Oc hand forgreb sig paa HErren sin Gud / oc gick ind i HErrens Tempel / ad gifve Røgelse paa Røgalteret. 17 Dog Asaria Præsten gick efter hannem / oc firesindstive HErrens Præster med hannem / duelige Folck / 18 Oc de imodstode Kong Usia / oc sagde til hannem : Usa / det hør dig icke til / ad gifve Røgelse for HErren / men Præsterne Aarons Børn / som ere helliggiorde til ad gifve Røgelse : Gack ud af Helligdommen / thi du forgriber dig / oc (det blifver) dig icke til ære for den HErre Gud.
19 Da blef Usia vred / oc hand hafde et Røgelseskar i Haanden / ad gifve Røgelse : oc som hand var hastig mod Præsterne / da udfor der spedalske i hans Pande / for Præsterne i HErrens Huus / for Røgalteret. 20 Oc Asaria den øfverste Præst saa til hannem / oc alle Præsterne / oc see / da var hand spedanslk i hans Pande / oc de sløtte hannem hastelig der fra / ja hand blef ocsaa selv nødt til ad gaa ud / Thi HErren hafde slagit hannem. 21 Saa blef Kong Usia spedalsk / indtil hans dødsdag / oc hand boode spedalsk udi et særdelis Huus / thi hand var fra skilt fra HErrens Huus : Oc Jotham / Huus for / oc dømte Folcket i Landet. 22 Hvad som meere ad sige om Usia Handel / det første oc det sidste / det hafver Propheten Esais / Amos Søn / beskrefvit.
23 Oc Usia sof hen med sine Fædre / oc de begrofve hannem med sine Fædre / i den Agger som hørde til Kongernes Grafver / Thi de sagde : Hand der spedalsk: Oc Jotham / hans Søn / blev Konge i hans sted.

XXVII. Capitel.
JOtham var fem oc tive Aar gammel / der hand blef Konge / oc hand regnerede sexten Aar i Jerusalem : Oc hans Moders nafn var Jerusa / Zadoks Daatter. 2 Hand giorde ret for HErrens Øyne / efter alt det som Usia hans Fader hafde giort / foruden det / ad hand icke gick i HErrens Tempel : oc Folcket endnu fordærfvede sig.
3 HErrens Huus : hand bygde oc meget paa Ophel Muue. 4 Der til med bygde hand de Stæder paa Juda Bierg : oc i Skofvene bygde hand Slaatte oc Taarne.
5 Hand strjdde oc imod Ammons Børns Konge / oc fick ofverhaand ofver dem / ad Ammons Børn gafve hannem det samem Aar hundrede Centener Sølf / oc tj tsinde Cor Hvede / oc tj tusinde (Cor) Byg : Det gafve Ammons Børn hannem / baade i det andet oc i det tredje Aar.
6 Saa blev Jotham bekræfted / thi hand skickede sine Veye ræt for HErrens sin Guds Aasiun. 7 Hvad meere er ad sige om Jothams handel / oc alle hans Strjder oc hans Veye / see / det er skrefvet i Jsraels oc Juda Kongers Bog. 8 Hand var fem oc tive Aar gammel / der hand blef Konge / oc hand regnerede sexten Aar i Jerusalem. 9 Oc Jotham sof hen med sine Fædre / oc de begrofve hannem i Davids Stad : Oc hans Søn Achas blev Konge i hans sted.

XXVIII. Capitel.
AChas var tive Aar gammel / der hand blev Konge / oc hand regnerede sexten Aar i Jerusalem / oc hand giorde icke ræt for HErrens Øyne / som David hans Fader. 2 Men ahnd vandrede i Jsraels Konges Veye / Der til med giorde hans støbte Billeder for Baalim. 3 Hand gaf os Røgelse i Hinnoms Søns Dal / oc hand brænde sine Sønner i Jlden / efter Hedningernes vederstyggeligehd / hvilcke HErren hafde fordrefvit for Jsraels Børn. 4 Der til med offrede hand oc giorde Røgelse paa Høyene oc paa Tuerne : oc under alle grønne Træer.
5 Derfor gaf HErren hans Gud hannem i Kongens haand af Syrien / ad de sloge hannem / oc førde en stoor hoob af hans / fangne bort / oc førde dem til Damasium. Oc hand blef ocsaa gifvetn udner Kongens Haand af Jsrael / ad hand giorde et stoort Slag paa hannem. 6 Thi Pekah Remalia Søn / slog i Juda hundrede oc tive tusinde paa én Dag / som vare alle stercke Folck / fordi ad de forlode HErren deres Fædres Gud. 7 Oc Sichri / en veldig Mand af Ephraim / slog Maeseia Kongens Søn ihiel / oc Asrikam den Øfverste for Huuset / oc Elkana / den anden efter Kongen.
8 Oc Jsraels Børn førde fangne bort af deres Brødre / to hundrede tusinde / Qvinder / Sønner oc Døttre / oc toge der til med meget Rof fra dem : oc de førde det Rof til Samariam. 9 Oc der var en HErrens Prophete / hvis nafn var Oded / hand gick ud mod samme Hær / som kom til Samariam / oc sagd til dem : See / efterdi HErren eders Fædres Gud er vred ofver Juda / gaf hans dem i eders Hænder : Men j hafve saa grummeligen slaget dem ihiel / ad der recker op i Himmelen. 10 Oc nu tænckte j ad undertrycke eder Juda Børn oc Jerusalem til Svenne oc Tienistepiger: Er der da icke skyld hos eder for HErren eders Gud? 11 Saa lyder mig nu ad / oc fører de Fangne tilbage igien / som j hafve bortført af eders Brødre / Thi HErrens Vrede er grum ofver eder. 12 Da giorde nogle Mænd sig rede iblant de Ypperste af Ephraims Børn / Asaria Johannes Søn / Berechia Messilemoths Søn / oc Jehiskia Sallums Søn / oc Amasa Hadlai Søn / imod dem / som komme af Hæren: 13 Oc de sagde til dem : J skulle icke føre de Fangne her ind til skyld ofver os imod HErren : Tæncker j ad giøre vor Synd oc vor Skyld dis meere : endog vi hafve stoor skyld / oc der er en stoor Vrede ofver Jsrael. 14 Da forlode Strjdsfolcket Fangerne oc Rofvet / for de Øfverste oc ald Meenigheden. 15 Da opstoode de Mænd / som ere næfnde ved nafn / oc toge de Fangne / oc alle som nogne vare af dem / klæde de af Rofvet / oc de klkkædde dem / oc finge dem Skoe paa / oc gafve dem Mad oc gafve dem Dricke / oc salvede dem / oc alle som skrøbelige vare / dem førde de paa Asne / oc førde dem til Jerucho til Palmestaden / hos deres Brødre : Siden komme de tilbage igien til Samarim.
16 Paa den samme Tjd sendte Kong Achas til Kongerne af Assur / ad de skulde hielpe hannem. 17 Derforuden vare oc de Edomiter komne ind igien / oc hafde slaget Juda / oc ført nogle bort. 18 Der til med hafde Philisterne udbrjd sig i Stæderne paa Slætten / oc Synden mod Juda / oc indtaget BethSems / oc Ajalon / oc Gederoth / oc Socho oc dens tilhørige Byer / oc Thimna oc dens tilhørige Byer / oc Gimso oc dens tilhørige Byer / oc boede der. 19 Thi HErren nedtryckte Juda / for Achas Juda Kongis skyld / fordi ad hand giorde Juda bnlot /oc forgreb sig hart imod HErren. 20 Oc Tilgath Pilneser / Kongen af Assur / kom til hannem : dog hand giorde hannem bange / oc styrckede hannem icke. 21 Thi Achas tog en deel af HErrens Huus / oc af Kongens huus / oc de Øfversters : Hvilcket hand gaf Kongen af Assur / men hadn hialp hannem intet. 
22 Ja paa den tjd mand giorde ham bange / da forsaa hand sig end meere imod HErren : det (var) Kong Achas / 23 Thi hand offrede til Guderne i Damasco / som hafde slagee paa hannem / oc sagde : Efterdi de Kongers Guder af Syrien hafde hiulpet dem / da vil jeg offre til dem / ad de (oc) hielpe mig : men de vare hannem til hans fald / oc ald Jsrael. 24 Oc Achas samlede Redskaberne tilhobe i Guds huus / oc sønderslog redskaberne i Guds huus oc luckte Dørrene paa Herrens huus oc hand giorde sig Altere i alle Hiørner i Jerusalem 25 Oc i hver Juda sStad giorde hand Høye / ad gifve andre Guder røgelse : Saa fortørnede hand HErren sinde Fædres Gud. 26 Hvad meere er ad sige om hans Handel / oc alle hans Veye / de første oc de sidste / See / det er skrefvet i Juda oc Jsraels Kongers Bog. 27 Oc Achas sof hen med sine Fædre / oc de begrofve hannem i Staden i Jerusalem : Men de førde hannem icke iblant Jesraels Kongers Grafver : Oc hans Søn Ezechias blef Konge i hans sted.

XXIX. Capitel.
Ezechias var fem oc tive Aar gammel / der hand blef Konge / oc hand regnerede nj oc tive Aar i Jerusalem : Oc hans Moders nafn var Abia Zachariæ Datter. 2 Oc hand giorde ræt for HErrens Øyne / efter alt det som David hans Fader giorde.
3 Hand i sit Kongerigis første Aar / i den første Maaned / oplod Dørrene paa HErrens Huus / oc befæstede dem. 4 Oc førde Præsterne oc Leviterne hen ind / oc forsamlede dem paa den brede Gade / mod Østen / oc sagde til dem: 5 Hører mig j Leviter / helliggiører eder nu / oc helligører HErren eders Fædres Guds Huus / oc bærer den ureenhed udaf Helligdommen. 6 Thi vore Fædre hafve forgrebet dem / oc giort ont for HErrens vor Guds Øyne / oc hafve forladt hannem : Oc de hafve vendt deres Ansict fra HErrens Tabernakckel  oc vendt Ryggen der til. 7 Oc de hafve tilluckt Drrene paa Vaabenhuuset  oc udsluckt Lamperne / oc icke giort Røgelse / oc ey offret Brændoffer i Helligdommen for Jsraels Gud. 8 Der for er HErrens Vrede kommen ofver Juda oc Jerusalem / oc hand hafver gifvit dem til en adspredelse / til en ødeleggelse / oc til en Hvidzel / ligesom j see med eders Øyne. 9 Thi see / derfor ere vore Fædre falne ved Sverd : der til med ere vore Sønner / oc vore Døttre / oc vore Hustruer / (bortførde) i Fængslet. 10 Nu hafver jeg i sinde / ad giøre en Pact med Heren Jsraels Gud : ad hand vil vende sin grumme Vrede fra os. 11 Nu / mine Sønner farer icke vild : thi HErren hafver udvaldt eder / ad j skulle slaae for hannem / ad tiene hannem / oc ad j skulle være hans Tienere / oc gifve Røgelse.
12 Da giorde Leviterne sig rede / Mahath Amasai Søn / oc Joel Asaria søn / af de Kaathiters Børn : Oc af Merai Børn / Kis Abbi søn / oc Asaria Jahaleleel søn : Oc af de Gersoniter / joah Simma søn / oc Eden Joah søn. 13 Oc af Elizaphans Børn / Simri oc Jeiel : Oc af Asaphs Børn / Sacharia oc Mathania. 14 Oc af Emands Børn / Jehiel oc Semei : Oc af Jeduthuns Børn / Semaea oc Usel. 15 Oc de forsamlede deres Brødre / oc helligede sig / oc ginge ind / efter Kongens Befaling / ved HErrens Ord / ad reense HErrens Huus. 16 Oc Præsterne ginge ind i den inderste deel af HErrens Huus / ad reense / oc de baare ald ureenhed (som de funde i HErrens Tempel) udi Gaarden for HErrens Huus : oc Leviterne toge det op / ad bære det hen ud til Kidrons Bæck. 17 Da begynte paa den første Dag i den første Maaned / ad hellige sig / oc paa den ottende Dag i samme Maaned ginge de ind i HErrens Vaabenhuus /oc helliggiorde HErrens Huus iotte Dage /oc fuldkommede det paa den sextende dagi den første Maaned.
18 Siden ginge de hen ind til Kong Ezechia / oc sagde : Vi hafve reenset alt HErrens huus / oc Brændofferets Altere / oc ald dens Redskab /oc Bordet til Skuebrødene / oc alt Redskab der til / 19 Oc alle Redskabe / som Kong Achas hafde kast bort der hand var Konge / der hand syndede / dem hafve vi tilredt oc helliget : oc see / de ere for HErrens Altere. 20 Da giorde Konge Ezechias sig beljligen rede / oc forsamlede de Øfverste i Staden / oc gick op til HErrens huus : 21 Oc de lidde der til siu Øxne / oc siu Vædre / oc siu Lamd / oc siu Gedebucke / til Syndoffer / for Kongeriget / oc for Helligdommen / oc for Juda : oc hand sagde til Aarons Børn / Præsterne / ad de skulde offre paa HErrens Altere. 22 Da Slactede de Øxnene / oc Præsterne toge Bloodet / oc stenckte det paa Alteret : De slactede oc Vædere / oc stenckte Bloodet paa Alteret : i ligemade slactede de Lammene / oc stenckte Bloodet paa Alteret. 23 Der efter lidde de Gedebuckene fræm / til Syndoffer / for Kongen oc Meenigheden : oc de lagde deres Hænder paa dem. 24 Oc Præsterne slactede dem /oc reensede med deres Blood paa Alteret / til ad giøre Forligeste for ald Jsrael : Thi Kongen hafde befalit ald Jsrael / ad giøre Brændoffer oc Syndoffer. 25 Oc hand skickede Leviterne i HErrens Huus / med Cimbler / med Psaltere oc med Harper / ligesom David oc Gad / Kongens Skuere oc Nathan Propheten / hafde befalit det : Thi det var HErrens Bud ved hasn Propheter. 26 Oc Leviterne stoode med Davids Strengeleeg / oc Præsterne med Basunerne. 27 Oc Ezechias bød dem / ad giøre Brændoffer paa Alteret : oc paa den Tjd / der mand begynte Brændoferet / da begyntes oc HErrens Sang / med Basunerne oc med allehonde Davids Jsraels Kongis Strengeleeg. 28 Oc den gandske Meenighed tilbad / naar mand sang Sangene / oc basunede i Basunerne : oc det indtil Brændofferet var fuldkommet / da knælede de / Kongen / oc alle de som fantis hos hannem / oc tilbade. 30 Siden bød Kong Ezechias med de Øfverste / Leviterne / ad lofve HErren / med Davids oc Asaphs den Skueris Diet / oc de lofvede med Glæde / oc bøyede dem oc tilbade.
31 Oc Ezechias svarede oc sagde : J hafve nu opfylt HErren eders Haand / traader hen til / oc bærer hjd Offer oc lofoffer / til HErrens Huus : Oc Meenigheden førde dertil Offer oc lofoffer / oc hver mand Brændoffer / oaf deres frjvillige Hierte. 32 Oc Tallet paa Brændofferet / som Meenigehden baar til / var halffierdesinds tive Øxne / hundrede Vædre / to hundrede Lam / det alt sammen HErren til Brændoffer. 33 Derforuden vare de Ting som vare helliggiorde / sex hundrede Øxne / oc tre  tusinde Faar.
34 Dog Præsterne vare for faae oc kunde icke tage Huderne af alle Brændofferne / derfor hiulpe deres Brødre Leviterne den / indtil den gierning blef fuldkommen / oc indtil Præsterne helliggiorde sig : Thi Leviterne hafde meere villie til ad helliggiøre sig / end Præsterne. 35 Oc Brændofferet var meget / med Tackofferets Fedme / oc med Drickofferet til Brændofferet : Saa blef Embedet bestillet i HErrens huus. 36 Oc Ezechias glædede sig / oc alt Folcket / ofver det som Gud hafde ladit bestille for Folcket : Thi den Handen skeede snarligen.

XXX. Capitel.
SIden sendte Ezechias hen til ald Jsrael oc Juda / oc skref ocsaa B refve til Cphraim Manasse / ad de skulde komme til HErrens huus / i Jerusalem : ad holde HErren jsraels Gud Paaske. 2 Thi Kongen hafde huldit et Raad med sine Førster / oc ald Meenigheden i Jerusalem / ad holde Paaske i den anden Maaned : 3 Thi de kunde icke holde den samme Tjd / fordi Præsterne vare icke nock helliggiorde /oc Folcket var icke heller indnu kommet tilhobe til Jerusalem. 4 Oc dette behagede Kongen oc ald Meenigheden vel. 5 Oc de bestillede ad det blef udraabt ofver ald Jsrael / fra Berseba oc indtil Dan / ad de skulde komme / oc holde HErren Jsraels Gud Paaske i Jerusalem : Thi de hafde icke huldet den i lang tjd / som der staar skrefnet. 6 Oc Løherne ginge hen med Brefve / fra Kongens oc hans Øfverstes Haand / i ald Jsrael oc Juda / oc efter Kongens befaling / oc sagde : J Jsraels Børn / vender eder om til HErren / Abrahams / Jsraels oc Jsraels Gud / saa skal hand vende sig til den som undkomme / som ere eder ofverblefne af Kongens haaand i Assyrien. 7 Oc værer icke som eders Fædre oc som eders Brødre / som forgrebe sig paa HErren eders Fædres Gud : derfor gaf hand dem til en ødeleggelse / som j self see. 8 Saa værer icke nu haardnackede / som eders Forfædre : (Men) gifver HErrens Haand / oc kommer til hans Helligdom / som hand hafver helliggiort ævindelig / oc tiener HErren eders Gud / saa skal hans Bredis Grumhed vendis fra eder. 9 Thi naar j omvende eder til HErren / da skuklle eders Brødre oc eders Børn faae Barmhierrtighed for dem som holde dem fangne / ad de skulle komme igien i dette Land : Thi HErren eders Gud er naadig oc barmhiertig / oc hand skal icke vende sit Ansict fra eder / om j omvende eder til hannem.
10 Oc Løberne ginge fra én Stad til den anden / Ephraim oc Manasse land / oc indtil Sebulon :  Men de forhaanede dem oc bespottede dem. 11 Dog ydmygede nogle dem af Asser / oc Manasse /oc af Sebulon /oc komme til Jerusalem. 12 Guds Haand var oc i Juda / ad hand gaf dem eet Hierte til ad giøre efter Kongens oc de Øfverstes Bud / efter HErrens ord. 13 Oc der kom meget Folck tilsammen i Jerusalem / ad holde det usurede Brøds Høytjd i den anden Maaned / en saare stoor Meenighed.
14 Oc de giorde sig rede / oc de borttoge Allterne som vare i Jerusalem / oc borttoge alle Røgelsekar / oc kaste dem i Kidrons Bæck. 15 Da slactede de Paaske den fiortende Dag i den anden Maaned : Oc Præsterne oc Leviterne skammede sig / oc helliggiorde sig / oc baare Brændoffer til HErrens Huus : 16 Oc de stoode i deres sted / efter deres skick / efter Mose Guds Mands Lov : Præsterne skenckte Bloodet (hvilcket de toge) af Levitternenes Haand : 17 Thi de vare mange i Meenigheden / som icke hafde helliggiort sig : Derfor slactede Leviterne Paaske for alle dem som icke vare reene / ad de kunde hellige (dem) for HErren.
18 Thi der var meget Folck / meget af Ephraim oc Manasse / Jsaschar / oc Sebulon / som icke vare reene / Men aade paaskelammet icke som skrefvet staar : Dog bad Ezechias for dem / oc sagde : HErren som er god / skal giøre Forligelse ofver (den) 19 (Som) hafver skickit alt sit Hierte til ad søge HErren sinde Fædres Gud : endog icke efter Hellighedens Reenhed. 20 Oc HErren bønhørde Ezechiam / oc lægte Folcket. 21 Saa hulde Jsraels Børn / som blefve fundnei Jerusalem / det usurede Brøds høytjd / siu Dage / med stoor Glæde : Oc Præsterne oc Leviterne lofvede HErren Dag efter Dag med HErrens stercke Strengeleeg. 22 Oc Ezechias talde venligen med alle Leviterne / som hafde en god Forstand for HErren : oc de aade Høytjden siu Dage / med en de offrede Tackoffer / oc tackede HErren deres Fædres Gud.
23 Der nu den gandske Meenighed var blefven til sinds / ad holde andre siu dage / hulde de endnu siu Dage med Glæde. 24 Thi Ezechias / Juda Konge / gaf en Løftelse for Meenigheden / tusinde Øxne / oc siu tusinde Faar / oc de Øfverste gafve for Meenigheden en Løftelse / tusinde Øxne / oc tj tusinde Faar : saa helligede mange Præster dem. 25 Oc ald Meenigheden i Juda glædde sig / sampt Præsterne oc Leviterne / oc den gandske Meenighed / som var kommen af Jsrael: oc de Fremmede som vare komne af Jsraels Land / oc de som boede i Juda. 26 Oc der var en stor Glæde i Jerusalem : Thi fra Salomons / Davids Søns / Jsraels Kongis tjd / hafde der icke værit saadant i Jerusalem. 
27 Daa stoode Præsterne oc Leviterne op / oc velsignede Folcket / oc deres Røst blef bønhørt : Thi deres Bøn kom hen ind for hans hellige Bolig i Himmelen.

XXXI. Capitel.
DEr nu alt dette var fuldkommet / da uddroge alle Jsraeliterne som fantes i Juda Stæder / oc søndersloge Støtterne / oc afhugge Lundene / oc afbrøde de Høye oc Alterne af gandske Juda oc BenJamin / oc i Ephraim oc Manasse / indtil de hafde fuldkommet det : Siden droge alle Jsreaels Børn tilbage / hver til sit Gods / til deres Stæder.
2 Oc Ezechias skickede Præsternes oc leviternes Skifter / efter deres Skifter / hver efter sin Tienistis leylighed / Præsterne oc Leviterne / til Brændoffer oc Tackoffer / ad tiene / oc ad tacke oc lofve i HErrens Leyris Porte. 3 Oc Kongen gaf sin deel af sit Gods til Brændoffer / oc Brændoffer om Morgenen oc om Aftenen / oc Brændoffer til Sabbatherne / oc Nymaaneder oc Høytjder : som skrefvet staar i HErrens Lov.
4 Oc hand sagde til Folcket / som boede i Jerusalem / ad de skulde gifve Præsterne oc Leviterne en Deel Paa det ad de kunde holde dis fastere ved HErrens Lov. 5 Der nu det Ord kom ud / gafve Jsraels Børn meget af den første Grøde / af Korn / vjn / Most / oc fersk Olie / oc Daddel / oc allehonde Jndkom af Marcken / oc de indførde megetn Tiende af alt det. 6  Oc Jsrael oc Juda Børn som boede i Juda Stæder / de indførde ocsaa Tiende af Øxne oc Faar / oc Tiende af de hellige Ting / som vare helligede for HErren deres Gud / oc de fræmførde hoob hos hoob. 7 J den tredje Maaned begynte de ad legge det tilhobe : oc i den syvende Maaned fuldkommede de det. 8 Der nu Ezechias oc de Øfverste komme /oc saae Hoobene / da lovede de HErren oc hans Folck Jsrael. 9 Oc Ezechias spurde Præsterne oc Leviterne om hoobene . 10 Oc Asaria / som var den øverste Præst for Zadoks huus / sagde til hannem / oc sagde : Siden den tjd mand begynte ad bære Løftelse til HErrens huus / da hafve vi ædet oc ere blefne mætte / oc der er endnu meget ofvreblefvet : Thi HErren ahfver velsignit sit Folck / saa ad denne hoob er ofverblefven.
11 Da befool Ezechias / ad mand skulde tilrede Kammere i HErrens huus / oc de redde dem til / 12 Der udi lagde de Løftelse oc Tiende / oc det som var helliggiort / troligen : Oc Chananja Levite var skicket til en Fyrste der ofver / od Simei / hans broder /til den anden / 13 MenJehiel / oc Asafla / oc Nahath / oc Asahel / oc Jerimoth / oc Josabath / oc Eliel / oc Jesmachia / oc Mahath oc Benaia / vare Tilsundsmænd / under Chanania / oc Simei hans Broder / efter Kong Ezechiæ befaling / oc Asaria / den Fyrstis i Guds Huus. 14 Oc Core Jemna Søn den levite / Dørvocteren mod Østen / var ofver Guds frjvillige Gafver / ad uddeelte dem / ad gifve HErrens Løftelse / oc det Allerhelligste. 15 Oc hos hans haand vare / Eden / oc Miniamim / oc Jesua / oc Semaia / Amaria / oc Sachania / i Præsternes Stæder / troligen /ad de skulde gifve deres Brødre / i Skrifterne / den mindste lige som den største. 16 (Foruden dem som blefve regnerede i SlectRegister af Mandkiønet / fra tre Aar gamle oc der ofver) Alle som ginge i HErrens huus efter daglig vjs / til deres Embede / i deres Varetæct / efter deres Skrifter. 17 Oc dem som blefve regnede i SlectRegister for Præster i deres Fædres huus / oc Leviterne / fra tive Aar gammel oc der ofver / i ders Varetæct i ders Skifter. 18 Der til med dem som blefve regnede iblant deres Børn / ders Hustruer / oc deres Sønner / oc deres Døttre / iblant den gandske Meenighed / Thi de halligede sig troligen i det Hellige. 19 Der vare oc under Aarons Børn Præsterne paa deres Stæders Forstæders Marck / i alle Stæder / Mænd / som vare næfnte ved Nafn / til ad gifve alt Mandkiøn iblant Præsterne / oc alle dem som blefve regnede iblant Leviterne / Deele.
20 Saa giorde Ezechias i ald Juda : oc hand giorde det som var got / oc ræt oc fant / for HErrens hans Guds Ansict. 21 Oc i ald den Gierning / som hand begynte i Guds Huusis Tieniste / oc i Loven oc i Budet / ad søge hans Gud / det giorde hand i sit gandske Hierte / oc hand hafde Lycke.

XXXII. Capitel.
EFter disse Handle oc den Troskab som blef bevjst i dem / kom Senacherib / Kongen af Assyrien / oc drog ind i Juda / oc leyrede sig mod de falske Stæder / oc tænckte ad rifve dem til sig. 2 Der Ezechias saa / ad Senacherib kom / oc ad hans Ansict stood ad strjde imod Jerusalem / 3 Da blef hand til Raads med sine Øfverster /oc sine Veldige / ad hand vilde tillucke Vandet af Brøndene / som vare uden for Staden: Oc de hiuilpe hannem. 4 Thi meget Folck forsamlede sig til hobe / oc de stoppede igien alle Brønde / oc en Bæck som flød langs hen midt i Landet / oc sagde : Hvorfor skulde Kongerne af Assyri komme / oc finde meget Vand? 5 Oc hand blef bekræfted / oc bygde alle Muure / hvor de vare brødne / oc hand bygde paa dem Taarne / oc en anden Muur der uden for / oc befæstede Millo / Davids Stad / oc giorde mange Vaaben oc Skilde. 6 Oc hand skickede KrjgsØfverster ofver Folcket : oc hand samlede dem til sig paa den brede Gade / hos Stadens Port / oc talde venligen med dem / oc sagde : 7 Værer ved god Trøst / oc frjmodige / frycter eder icke / oc værer icke mistrøstige for Kongen af Assyria / ey heller for ald den hoob som er med hannem : Thi der er en Større med os / end med hannem : 8 Med hannem er en Kiødelig Arm / Men HErren vor Gud er med os / ad hielpe os / oc strjde vor Strjd. Oc Folcket forlod sig paa Ezechiæ / Juda Kongis Ord.
9 Der efter sendte Senacherib / Kongen af Assyrien / sine Tienere til Jerusalem / (Thi hand (laa) for Lachis / oc ald hans Strjdshær med hannem) til Ezechiam Juda Konge / oc til ald Juda / som vare i Jerusalem / oc lod dem sige : 10 Saa sagde Senacherib / Kongen af Assyrien : Hvor på fortrøste j eder / ad j blifve i Fæstningen i Jerusalem? 11 TIlskynder Ezechias icke eder / ad gifve eder til ad døø / ad Hunger oc af Tørst / oc siger : HErren vor Gud skal frj os af Kongens Haand af Assyrien? 12 Er hand ey den Ezechias / som hafver borttagit hans Høye oc Altere / oc sagt tilJud oc tilJerusalem / sigendis : J skulle tilbede for det Altere / oc der paa røge? 13 Vide j icke / vad jeg oc mine FOrfædre hafve giort alle Folck i Landene? Frje deres Land af min Haand? 14 Hvilcken er iblant alle disse Hedningers Guder / hvilcke mine Fædre hafve forbandet / som kunde frj sit Folck af min haand? 15 Saa lader nu Ezechim saa tilskynde eder / oc troer hannem icke. Thi ingen Gud / ingen Folck / eller Kongerige / hafver kundt frj sit FOlck fra min Haand oc mine Fædres haand: Hvo rmeget mindre skulle eders Gud kunde frje eder fra min haand. 16 Der til med talde hans Svenne endnu meere imod Gud HErren / oc imod hans Tienere Ezechiam. 17 Hand skref oc Brefve ad bespotte HErren Jsraels Gud / oc ad tale mod hannem / oc sagde : LIgesom Hedningernes Guder i Landene / icke frjede deres Folck fra min haand / saa skal icke heller Ezechiæ Gud frj hans Folck fra min Haand. 18 Oc de raabtte med høy Røst / paa Jødisk / til Folcket i Jerusalem / som vare paa Muuren / ad giøre dem rædde oc ad forstyrre dem / ad de kunde indtage Staden. 19 Oc de talede imod Jerusalems Gud / ligesom imod Folckenes Guder paa Jorden / (som vare) Menniskenes Hænders Gierning.
20 Men Kong Ezechias oc Esaias Amos søn Propheten / bade der imod / oc de raabte til Himmelen. 21 Oc HErren sendte en Engel / hvilcken ødelagde alle de Veldige i Hæren / oc Fyrsterne oc de Øfverste i Kongens Leyre af Assyrien / ad hand drog hiem igien til sit Land med skamme : Oc der hand gick ind i sin Guds huus / da sloge de som vare komne af hans eget Ljf / hannem der ihiel med Sverd. 22 Saa frelste HErren Exechiam oc dem iJerusalem / af Senacheribs Kongens haand af Assyrien / oc af alles haand : oc hand beskærmede dem trint omkring. 23 Oc mange baare HErren Gafver til Jerusalem / oc Ezechiæ Juda Konge Klenodier / saa hand blef der efter ophøyet for alle Hedningene.
24 Paa den tjd blev Ezechias dødsiug : oc hand bad til HErren : ja hand sagde til hannem / oc gaf hannem et underligt Tegn : 25 Men Ezechias betalde icke efter det som hannem var gifvet / Thi hans Hierte blef hofmodigt : Derfor kom en Vrede mod hannem / oc mod Juda oc Jerusalem. 26 Dog Ezechias ydmygede sig / ad hans Hierte hafde hofmodit sig / hand occ de som boede i Jerusalem : Derfor kom icke HErrens Vrede ofver dem / saa længe som Ezechias lefde.
27 Oc Ezechias hafde saare stoor Rjgdom oc Ære : oc hand giorde sig LIggendefæ af Sølf / oc Guld / oc ædele Steene / oc dyrebare Urter / oc Skiolde / oc allehonde kostelige Ting / 28 Oc Kornhuuse til Kornets indkom / Vjnmost oc Olie / oc Staalde for allehonde Qveg / oc Hiorde til Faarene. 29 Oc hand bygde sig Stæder / oc (hafde) ofverflødig meget Fæ / Faar oc Øxne : Thi Gud gaf hannem gandske meget Gods. 30 Den samme Exechias tilstoppede oc det høye Vandspring i Gihon / oc lidde det hen ned Vesten op til Davids Stad : Thi Ezechias var lycksalig i ald sin Gierning.
31 Men (det skeede) saa / der Fyrsternes Legater af Babylon vare sendte til hannem / ad spørge hannem om den underlige TIng / som var skeet i Landet / da forlod Gud hannem / ad friste hannem / Ad kiende alt det som var i hans Hierte. 32 Hvad meere er ad sige om Ezechiæ Handel / oc hand Miskundhed / See / der er skrefvet i Esaiæ Prophetis / Amos søns Siun / i Juda oc Jsraels kongers Bog.
33 Oc Ezechias sof hen med sine Fædre / oc de begrofve hannem ofver Davids Børns Grafver : Oc gandske Juda / oc de i Jerusalem / giorde hannem Ære i hans død: Oc hans søn Manasses blef Konge i hans sted.

XXXIII. Capitel.
MAnasses var tolf Aar gammel / der hand blef Konge / oc hand regnerede fem oc helftrediesindstive Aar i Jerusalem. 2 Oc hand giorde Ont for HErrens Øyne / efter Hedningenes Vederstyggelighed / som HErren fordref for Jsraels Børn.
3 Thi hand igien opbygde de Høye / som Ezechias hans Fader hafde nedbrudit / oc opreiste Altere til Baalim / oc giorde Lunde / oc tilbad for ald Himmelens HÆr / oc tiente dem. 4 Oc hand bygde Altere i HErrens Huus / om hvilcket  HErren hafde sagt : J Jerusalem skal mit Nafn være ævindelig. 5 Der til med bygde hand Altere til salle Himmelens Hær / i baade HErrens huusis Garde. 6 Oc hand lod sine Sønner gaae igiennem Jlden / i HInnoms Søns Dal / oc hand udvalde Dage / oc gaf Act paa Fugleskrig / oc brugte Toldom /oc stiftede Spaamænd oc Tegnenes udleggere : hand giorde (heel) meget ont for HErrens Øyne / ad operre hannem 7 Hand sætte oc et Afguds Billede / som hand lod giøre / i Guds huus / omhvlcket HErren hafde sagt til David oc til Salomon hans Søn / J dette huus oc i Jerusalem / som jeg hafver udvalt for alle Jsraels Stammer / vil jeg sætte mit Nafn ævindelig. 8 Oc jeg vil icke meere lade Jsraels Food vige af Landet som jeg beskickede deres Fædre / Smaa fræmt som de holde sig / ad giøre alt det som jeg hafver budit dem / efter ald Lov oc Skicke oc Rætte / ved Mose. 9 Men Manasses forførde Juda / oc dem som boede i Jerusalem / ad de giorde verre end Hedningene / som HErren hafde ødelagt for Jsraels Børn.
10 Oc naar HErren lod tale til Manasse oc til hans Folck / da gafve de ingen act der paa. 11 Derfor lod HErren komme ofver dem Krigsfyrster / som vare Kongens af Assyria / hvilcke toge Manassen iblant Tornene / oc bunde hannem med dobbelte Kaabber Kæder / oc førde hannem til Babylon. 12 Oc der hand var i den Angist / da forbad hand HErren sin Gud / oc ydmygede sig meget for sine Fædres Gud. 13 Oc bad til hannem / oc hand bønhørde hannem / oc hørde hans Bøn / oc førde hannem igien tilJerusalem i sit Kongerige : Da kiende Manasses / ad HErren hand (var) Gud.
Oc der efter bygde hand den yderste Muur for Davids Stad / fra Vesten mod Gihon i Dalen / oc som mand gaar ind ad Fistkeporten / oc omkring til Ophel / oc giorde den meget høy / oc hand lagde Høfvezmænd i Juda faste Stæder. 15 Oc hand borttog de Fremmedes Guder / oc Afguderne af HErrens  huus / oc alle Alterne / som hand hafde bygt paa HErrens huusis Bierg / oc i Jerusalem / oc kaste dem uden for Staden. 16 Oc hand tillafvede HErrens Altere / oc offrede der paa / Tackoffer oc lofoffer / oc sagde til Juda / ad de skulde tiene HErren / Jsraels Gud. 17 Dog offrede Folcket endnu paa Høyene / alleniste til HErren deres Gud. 18 Hvad som meere er ad sige om Manasse Handel / oc hans Bøn til hans Gud / oc om de Skueres Tale / som talede med hannem i HErrens Jsraels Guds Nafn / See / de ere iblant Jsraels Kongers Hande. 19 Oc hans Bøn / oc ad hand blef bønhørt / oc ald hans Synd oc hans Ofvertrædelse / oc de Stæder / paa hvilcke hand bygde Høyene / oc stiftede Lunde oc Afguder / før end hand blef ydmyget / see / de ere skrefne iblant Stueres handel.
20 Oc Manasses sof hen med sine Fødre / oc de begrofve hannem i hans huus / oc hans Søn amon blef Konge i hans sted. 21 Amon var to oc tive Aar gammel / der hand blef Konge / oc hand regnerede to Aar i Jerusalem. 22 Oc giorde ont for HErrens Øyne / ligesomManasses hans Fader hafde giort / oc til alle de Billeder / som Manasses hans Fader hafdde giort / offrede Amon / oc tiente dem. 23 Men hand dmygede sig icke for HErren / som hans Fader Manasses ydmygede sig : Thi Amon hand giorde Synd mangfoldig.
24 Oc hans SVenne giorde et Forbund imod hannem / oc sloge hannem ihiel i hans huus. 25 Men Folckene i Landet sloge dem alle ihiel / som giorde det Forbund imod Kong Amon : oc Folcket i Landet giorde Josia / hans Søn / til Konge i hans sted.

XXXIV. Capitel.
JOsias var otte Aar gammel / der hand blef Konge / oc hand regnerede et oc tredive Aar i Jerusalem. 2 Oc hand giorde ræt for HErrens Øyne / oc vandrede i Davids hans Faders veye / oc vigede hvercken til den høyre eller venstre side.
3 Thi i sit ottende Kongerigis Aar / der hand var endnu en Dreng / das begynte hand ad søge sin Faders Davids Gud : Oc i det tolfte Aar begynte hand ad reense Judam oc Jrusalem / af det Høye / oc Lundene / oc Afguderne / oc støbte Billeder. 4 Oc de afbrøde for hannem Baalims Altere / oc hand afhug de Billeder som der vare ofven paa / hand sønderbrød baaade Lundene / oc Afguderne oc Billederne / oc giorde dem til Støf / oc stødde den paa deres Grafver / som hafde offret til dem. 5 Oc hand brænte Præsternes Been paa deres Altere / oc reensede Juda oc Jerusalem. 6 Der til med udi Manasse Stæder / oc Ephraim / oc Simeon / ja indtil Nephthali / i deres Dødelagde Stæder trint omkring. 7 Oc der hand hafde af brødit Alterne oc Lundene / oc sønderstøt Afguderne smaa / oc oafde afhuggit alle Træguder ofver ald Jsraels Land / da kom hand igien til Jerusalem.
8 Oc i sit attende Kongerigis Aar / er hand hafde reensit Landet oc Huuset / da sendte hand Saphan Azalia Søn / oc Maeseia / Stadens Fyrste / oc Joha Joachs Søn / Secretereren / ad førde HErrens sin Guds Huus. 9 Oc de komme til Hilkia den øfverste Præst / oc fnge hannem Pendinge / som vare førde til Guds huus / hvilcke Leviterne / som toge vare paa Dørterskelen / hafde sammensancket af Manasse oc Ephraim / oc af alle som vare igienblefne i Jsrael / oc af ald Juda oc BenJamin / oc de komme tilbage til Jerusalem / 10 De antvordede det udi deres HÆnder / for Arbeydet / som vare skickede ofver HErrens Huus : oc (disse) gafve det dem som stoode for Gierningen / som arbeydede paa HErrens huus / til ad forbedre oc ad færde huuset. 11 Thi de gafve Tømmermænd oc Bygningsmænd det / ad kiøbte hugne Steene / oc Træ til Ljster / oc til ad panele huuusene / som Juda Konger hafde fordærfvet. 12 Oc Mændene arbeydede paa Gierningen troligen. Oc de som vare skickede ofver dem / vare Jahath oc Obadia / Leviterne af Marari børn : Oc Sacharia oc Mesullam af Kaathiternes Børn / ad forfremme Gierningen / oc Leviterne / ja hver den som hafde Forstand paa Strengeleeg. 13 De vare oc ofver Dragerne / oc de som skyndede paa hver den som giorde Gierning i hver bestilling : thi af Leviterne var Skrifvere oc Fogeder / oc Portene. 
14 Oc de udtoge Pendingene / som vare indlagde i HErrens Huus / da fant Hilkia Præsten / HErrens Lovbog / (som var gifven) ved Mose.
15 Oc Hilkia svarede / oc sagde til Saphan Canzleren: JEg hafver fundit Lofbogen i HErrens huus: oc Hilkia fick Saphan Bogen. 16 Oc Saphan baar Bogen til Kongen : Derforuden sagde hand Kongen besteed igien / sigendis: Alt det som er gifvit i dine Tieneres Hænder / det giøre de / 17 Oc de hafve samlet Pendingene sammen / som fantes i HErrens huus / oc gifvet dem som staae for Arbeydet / oc dem som giøre Gierningen. 18 Fræmdelis gaf Saphan Canzleren Kongen tilkiend e/ oc sagd e: Hilkia Præsten fick mig en Bog / oc Saphan læste i den for Kongen. 19 Oc det skeede / der Kongen hørde Lovens Ord / da sønderref hand sine Klæder.
20 Oc Kongen bød Hilkia oc Ahikam Saphans søn / oc Abdon Micha søn / oc Saphan Canzleren / oc Asaia Kongens Svend / oc sagde : 21 Gaar hen / adspørger HErren for mig / oc for det ofverblefvet i Jsrael / oc for Juda / om Bogens Ord som er funden: Thi HErrens Vrede er stoor / som drifver paa os / ad vore Forfædre hafve icke holdet HErrens ord / ad giøre efter alt det / som skrefvet staar i denne Bog. 22 Da gick Hilkia / oc de som vare Kongens hen til Hulda Prophetisse / Sallums Thakesths Søns Hustru / Hasra Klædegemmeris Søns : oc hun boode i Jerusalem i den anden deel / oc talede saadant med hende.
23 Oc hun sagde til dem: Oc hun sagde til dem : Saa sagde HErren Jsraels Gud / Siger den Mand / som sendte eder til mig : 24 Saa sagde HErren: See / Jeg fører ulycke ofver denne sted / oc ofver dens Jndbyggere / alle de Forbandelser / som skrefne staae i Bogen / som mand læste for Juda Konge: 25 Fordi / ad de hafve forladet mig / oc gifvet Røgelse for andre Guder / ad opeere mig med allehonde deres Hænders Gierninger / derfor skal min Vrede udgydis imod denne sted / oc icke udslyckis. 26 Men til Juda Konge / som udsendte eder / ad adspørge HErren / saa skulle j sige til hannem : Saa sagde HErren Jsraels Gud om de Ord som du hørde. 27 Fordi / ad dit Hierte er blefvet bløt / oc du ydmygede dig for Guds Ansict / der du hørde hans Ord / imod denne Stad / oc imod Jndbyggere deri / oc du ydmygede dig for mig / oc sønderref dine Kæder / oc græd for mig / Saa hafver jeg oc hørt dig / siger HErren. 28 See / Jeg viol samle dig til dine Fædre / ad du skalt samlis i din Graf med Fred / ad dine Øyne skulle icke see ald den ulycke / som jeg vil sende ofver denne Sted / oc ofver dens Jndbyggere : Oc de sagde Kongen det igien.
29 Da sendte Kongen hen / oc lod til hobe komme alle Ældste i Juda oc Jerusalem. 30 Oc Kongen gick hen op iHErrens huus / oc alle Juda Mænd oc Jndbyggere i Jerusalem /oc Præsterne oc Leviterne / oc alt Folcket / baade stoore oc smaa : Oc mand læste for deres Ørne alle Pactens Bogs Ord / som var funden i HErren huus. 31 Oc Kongen stood paa sin sted / oc giorde et Forbund for HErrens Ansict / ad vandre efter HErrens Ansict / oc ad holde hans Bud / oc hans Vidnisbyrd / oc hans Skick / i sit gandske Hierte / oc i sin gandske Siæl / ad giøre Pactens Ord / som staae skrefne i denne bog. 32 Oc hand lod staa der alle som blefne fundne i Jerusalem oc i BenJamin: oc Jerusalems Jndbyggere giorde efter HErrens deres Fædres Guds Pact. 33 Oc Josias tog alle Vederstyggeligheder bort af alle Lande som hørde Jsraels Børn til / oc holt dem alle tin Tieniste / som blefve fundne i Jsrael / ad tiene HErren deres Gud.: 34 Saa længe som hand lefde / da vigede de icke fra HErren deres Fædres Gud.

XXXV. Capitel.
DErefter holt Josias HErren Paaske i Jerusalem / oc de slactede Paaske paa den fiortende Dag i den første Maaned. 2 Oc hand skickede Præsterne til deres Varetæct / oc styrckede dem i deres Embede i HErrens Huus. 3 Oc hand sagde til Leviterne / som lærde ald Jsrael / som vare hellige for HErren : Sætter Helligdommens Arck i Huuset / som Salomon Davids Søn / Jsraels Konge / bygde / J skulle icke bære den paa eders Skuldre / Tiener nu HErren eders Gud / oc hans Folck Jsrael. 4 Oc skicker eder efter eders Forfædres huus / efter eders Skifter / som det er bskrefvet af David Jsraels Konge /oc beskrefvet af Solomon hans Søn. 5 Oc staar i Helligdommen efter Fædrenes Huuses Deele / for eders Brødre / som ere Folckens Børn / oc Fædrenes Huuses Skift iblant Leviterne / 6 Oc Slacter eders Brødre til / ad giøre efter HErrens Ord ved Mose. 7 Oc Josias gaf til Løfte for den meenighe Mand / Lam oc Kidde / alt sammen til Paasken / efter alle dem som vare tilstede / i tallet tredive tusinde /oc tre tusinde Øxne / disse vare af Kongens Gods. 8 Oc hans Fyrster gafve frjvillingen til Løftelsen for Folcket / for Præsterne / oc for levitterne / (som var) Hilkia oc Sacharia / oc Jehiel / Fyrster i Guds huus / de gafve Præsterne (smaaQveg) til Paaske / to tusinde oc sex hundrede / oc Øxne tre hundrede. 9 Men Chanania / oc Semaia / oc Nethaneel oc hans Brødre / Hasabia / oc Jeiel / oc Josabad / Leviternes Øfverste / gafve Leviterne til Løftelsen til Paaske / (smaa Qveg) fem tusinde / oc Øxne fem hundrede. 10 Saa blef Tienisten beskicket / oc Præsterne stoode paa deres sted / oc Leviterne i deres Skirfter / efter Kongens Befaling. 11 Siden slactede de Paaske / oc Præsterne stencke (Bloodet) af deres Hænder / oc Leviterne tog Huden af / 12 Oc ad de kunde gifve det iblant deres Fædres Huusis deele / i deres meenige hoob / da borttoge de Brændofferet / ad offre HErren / som der staar skrefvet i Mose Bog / oc saa (giorde de) med Øxnene. 13 Oc tilridde Paaske ved Jlden / som det sig burde : Men det som var helliggiort / det kaagede de i Gryder / oc Kiedle / oc i Pander / oc de giorde det hasteligen for den meenighe hoob. 14 Dernæst tilridde de oc for dem self oc for Præsterne : Thi Præsterne Aarns Børn / hafde ad skaffe med Brændofferet ad opbrænde /oc Fedmen / indtil Natten : Derfor beridde Leviterne for dem self / oc for Præsterne Aarons Børn. 15 Oc Sangerne / Asaphs Børn / stodde id eres sted / efter Davids Bud / oc Asaphs / oc Emas / oc Jeduthuns / Kongens Skueris / oc Portholldere hos hver Port / de motte icke vige fra ders Tieniste / Thi deres Børdr Leviterne ridde til for dem. 16 Saa blef ald HErrens Tieniste bestillet paa den Dag / ad holde Paaske / oc ad opbærnde Brændoffer paa HErrens Altere / efter Kong Josiæ Befaling. 17 Saa hulde Jsrels Børn som fantes tilstede / Paasken paa den tjd / oc den usurede Bræds Høytjd / siu Dage. 18 Oc der var icke huldet nogen Paaske som den i Jsrael / fra Samuelis Prophetens Tjd : oc ingen Konge i Jsrael hafde holdit saadan / Paaske / som Josias holt / med Præsterne oc Leviterne /oc gandske Juda oc Jsrael som Fantis tilstede / oc de som boede i Jerusalem. 19 J det attende Josiæ Kongerigis Aar blef denne Paaske holden.
20 Efter alt dette / da Josias hafde beridt Huuset / drog Necho / Kongen af Ægypten / op ad strjde i Charchemis hos Pharath / oc Josias drog ud imod hannem. 21 Da sendte hand Bud til hannem / oc lod hannem sige / Hvad hafver jeg ad giøre med dig Juda Konge? Jeg kommer icke imod dig / men imod det Huus som strjder imod mig  oc Gud hafver sagt / ad jeg skulde skynde mig : holt op fra Gud som er med mig / ad hand icke fordærfver dig. 22 Dog vende Josias icke sit Ansict fra hannem / men omklædde sig / til ad strjde med hannem / oc lydde icke Necho Ord af Guds Mund : men hand kom ad strjde med hannem paa den slette Marck Megiddo : 23 Oc Kongens Skytter støde Kong josias / da sagde Kongen til sine Svenne : Fører mig hen ofver / thi jeg er svarligen saar.
24 Oc hans Svenne tog hannem af Vognen /oc førde hannem paa sin anden Vogn / oc værde hannem til Jerusalem : oc hand døde oc blef begrafven i sine Faders Grafver : oc Gandske Juda oc Jerusalem sørgede for Josias: 25 Oc Jeremias begræd Josiam / i lige maade talede alel Sangere oc Sangerinder i deres Grædelig Sang om Josia / indtil denne Dag : Oc de giorde en sedvane der af i Jsrael : oc see / det er skrefvet iblant de grædelige Sang. 26 Men hvad der er meeere ad sige om Josia Handel / oc hans Miskundhed / eftersom skrefvet er i HErrens Lov / 27 Oc hans Handel / de første oc de sidste / See /de ere skrefne i Jsraels oc Juda Kongers Bog.

XXXVI. Capitel.
OC Folcket i Landet / toge Joachas Josia Søn / oc giorde hannem til Konge i hans Faders sted i Jerusalem. 2 Joachas var tre oc tive Aar gammel / der hand blef Konge /oc hand regnerede tre maaneder i Jerusalem. 3 Thi Kongen af Ægypten sætte hannem af i Jerusalem / oc straffede Landet paa hundrede Centener Sølf / oc et Centener Guld. 4 Oc Kongen af Ægypten giorde Eliakim hans Broder til Kongen / ofver Juda oc Jerusalem / oc omvende hans Nafn til Jojakim : Men Necho tog hans Broder Joachas / oc førde hannem til Ægypten.
5 Jojachim var fem oc tive Aar gammel der hand blef Konge / oc hand Regnerede ellefve Aar i jerusalem / oc giorde ont for HErren sin Guds Øyne. 6 Nabuchodonofor / Kongen af Babylonien / drog op mod hannem / oc bant hannem med dobbelte Kaabber Lencker / ad føre hannem til Babylonien. 7 Nabuchodonofor førde oc (nogle) af HErrens Huusis Redskab til Babylonien : oc lagde dem i sin Tempel i Babylonien. 8 Hvad meere er ad sige om Jojakoms Handel / oc om hans Vederstyggelighed som hand giorde / oc det som fantis paa hannem / See / det er skrefvet i Jsraels oc Juda Kongers BOg : Oc Jojachim hans Søn blef Konge i hans sted.
9 Jojachim var otte Aar gammel der hand blef Konge / oc hand regnerede tre Maaneder oc tj Dage i Jerusalem / oc hand giorde ont for HErrens Øyne. 10 Men der Aaret var omme / da sendte Nabuchodonofor hen / oc lod hente hannem til Babylonien / med de kostelige Redskabe i HErrens huus / oc giorde Zedechias hans Broder til Konge ofver Juda oc Jerusalem.
11 Zedechias var et oc tive Aar gammel / der hand blef Konge / oc hand regnerede ellefve Aar i Jerusalem. 12 Oc giorde ont for HErrens sin Guds Øyne / hand ydmygede sig icke for Jeremia Propheten / (som talde) af HErrens Mund. 13 Der til med falt hand oc fra Nabuchodonofor / Kongen af Babylonien / som hafde tagit en Eed af hannem / ved Gud / oc hand blef haardnacket / oc forhærdede sit Hierte / ad hand vilde icke omvende sig til HErren Jsraels Gud.
14 Oc alle Fyrsterne iblant Præsterne / oc Folcket / syndede meget / efter alleholde Hedningernes vederstyggelighed / oc besmittede HErrens Huus / som hand hafde helliggiort i Jerusalem. 15 Oc HErren deres Fædres Gud sendte til dem / ved sine Sendebud / tjligen oc jdeligen : Thi hand sparede sit Folck oc sin Bolig. 16 Men de bespottede Guds Sendebud / oc foractede hans Ord / oc forhaanede hans Propheter / indtil HErrens Vrede voxte ofver hans Folck / ad der var ingen helbrede meere.
17 Oc hand førde Kongen af Chaldæen op ofver dem /oc lod ihielslaa deres unge Mandkiøn med SVerd / udi deres Helligdoms Huus / oc hand sparede hvercken unge Drenge eller Jomfruer / hvercken Gamle eller udlefvede : Hand gaf dem alle i hans Haand. 18 Oc alle Redskabe af HErrens Huus / stoore oc smaa / oc Liggendefæet iHErrens Huus / oc Kongens oc hans Fyrsters Liggendefæ / det alt sammen lod hand føre til Babylonien. 19 Oc de opbrændte Guds Huus / oc nedbrøde Muurene om Jerusalem / oc de opbrændt alle Palazer der udi med Jld / ad ald deres kostelige Boskab blef fordærfvet. 20 Oc hand førde bort til Babylonien / dem som vare blefne igien fra Sverdet / oc de blefve hans oc hans Sønners Svenne / indtil det Kongerige af Persen regnerede. 21 Ad HErrens Ord skulde fuldkommis ved Jeremiæ Mund / indtil ad Landet hafde lyst til sine Sabbather : det hvilede den gandske tjd / som ødeleggelsen varede / indtil helfierdesindstive Aar blefve fuldkomne.
22 Men i det første Cyri Kongens Aar af Person / ad HErrens Ord skulde fuldkommis / ved JEremiæ Mund / da opvackte HErren Cyri Aand Kongens af Persen / ad hand lod udraabe ofver sit gandske Kongerige / ja oc ved Skrift / oc sige : 23 Saa siger Cyrus / Kongen i Persen / HErren /Gud af Himmelen / Hafver gifvit mig alleKongeriger i Landene / oc hand hafver befalit mig / ad bygge sig et Huus i Jerusalem / som er udi Juda / Hvo er iblant eder af alle hans Folck / HErrens hans Gud være med hannem / oc hand drage hen op. Ende paa den anden Krøncke Bog.


Esdra Bog.
I. Capitel.
I Det første Cyri Aar / Kongens af Persen / ad HErrens Ord skulelf uldkommis / (som var talt) af Jeremiæ Mund / da opvackte HErren Cyri Aand / Kongen af Persen / oc hand lod udraabe ofver alt sit Kongerige / ocsaa ved Skrifvelse / oc sige : 2 Saa siger Cyrus / Kongen i Persen : HErren Gud af Himmelen hafver gifvit mig alle Kongeriger i Landet / oc hand hafver befalit mig / ad bygge hannem et Huus i Jerusalem / som i Juda. 3 Hvo er iblant eder af alle hans Folck? Hans Gud være hannem / oc hand reyse hen op til Jerusalem / som er i Juda / oc bygge HErrens Jsraels Guds huus / hand er Gud som er i Jerusalem. 4 Oc hver som endnu er igien / af alle Stæder / der som der er fremmed uti / hannem skulle Folckene i den Sted forhielpe / med Sølf oc med Guld / oc med Gods oc med Qveg / med en frj villie / til Guds Huus som er i Jerusalem.
5 Da giorde de øfverste Fædre af Juda oc BenJamin / oc Præsterne oc Leviterne / sig rede / alle de som Guds Aand opvacte til ad drage hen op ad bygge HErrens huus som er i Jerusalem. 6 Oc alle de som varte tring omkring dem / stycrckede deres haand med sølfkar / med Guld / med Gods oc med Fæ / oc med Klenodier / foruden det som de gafve velligen. 7 Oc Kong Cyrus tog HErrens Huusis redskab ud / som Nebuchodonofor hafde tagit af Jerusalem / oc sat i sin Guds huus. 8 Men Cyrus / Kongen i Persen / tog dem ud ved Mithridates Skatmesterens haand / oc hand talde Sesbazar Juda Fyrste dem til. 9 Oc dette er deres tall: Tredive Guldbæcken / tusinde Sølfbæcken / nj oc tive Slacteknifve / 10 Tredive Guldbeggere / andre Sølfbeggere / fire hundree oc tj : andre Redskabe tusinde. 11 Alle Redskabe af Gud oc Sølf / vare som tusinde oc fire hudnrede : Disse alle førde Sesbazar op  med dem som droge op af Fængselet / Fra Babylon til Jerusalem.

II. Capitel.
DJsse ere de Børn af Landet / som droge op af udlendigheds Fængsel / hvilcke Nabuchodonofor / Kongen i Babylon / hafde ført til Babylon / oc som komme igjen til Jerusalem oc Juda / hver til sin Stad. 2 Hvilcke komme med Sorobabel / Jesua / Nehemia / Seraia / Reelia / Mardocai / Bilsan / Mispar / Bigevai / Rehum / Baena. Dette er Tallet paa Mændene / af Jsraels Folck. 3 Pareos Børn / to tusinde / hundrede halffierdesindstive oc to. 4 Sephatia Børn tre hundrede / halfierdesindstive oc to. 5 Arahs Børn / siu hundrede / som oc halfierdesindst tive. 6 Pahath Moabs Børn / iblant Jesua Joabs børn / to tusinde / otte hundrede oc tolf. 7 Elams Børn / tusinde / to hundrede / fire oc halftrediesindstive. 8 Sathu børn / nj hundrede oc fem oc fyrretive. 9 Sacat børn / siu hundrede oc tresinds tive. 10 Bani Børn / sex hundrede to oc fyrretive. 11 Bebi børn /& sex hundrede tre oc tive. 12 Asgads Børn / tusinde / to hundrede to oc tive. 13 Adonikams Børn / sex hundrede / sex oc tresinds tive. 14 Bigevai Børn / to tusinde / sex oc halftrediesinds tive. 15 Adins børn / fire hundrede / fire oc halftrediesinds tive. 16 Aters Børn af Hiskia / otte oc halffemtesinds tive. 17 Bezai Børn / tre hundrede / tre oc tive. 18 Jorahs Børn / hundrede oc tolf. 19 Hasums Børn / to hundre tre oc tive. 20 Gibbars børn / fem oc halffemtesindstive. 21 Bethlehems Børn / hundrede tre oc tive. 22 Netopha Mænd / sex oc halftrediesinds tive. 23 De Mænd af Anathoth / hundrede otte oc tive. 24 Asmaveths Børn / to oc fyrretive. 25 Oc Børn af Kiriath Arim / Caphira oc Beeroth / siu hundrede oc tre oc fyrretive. 26 Oc Børn af Rama oc Gaba / sex hundrede en oc tive. 27 De Mænd af Michmas / hundrede to oc tive. 23 De mænd af BethEl oc Ai / to hundrede tre oc tive. 29 Nebo Børn / to oc halftrediesinds tive. 30 Nebo Børn / to oc halftrediesinds tive. 30 Oc Mænd af Magbis / hundrede sex oc halftrediesinds tiove. 31 Den anden Clams Børn / tusinde / to hundrede fire oc halftredisinds tive. 32 Harims Børn / tre hundrede oc tive. 33 Lod Hadids oc Ono Børn / siu hundrede fem oc tive. 34 Jericho Børn / tre hundrede fem oc fyrretive. 35 Senaa Børn / tre tusinde / oc sex hundrede oc tredive. 36 Præsterne : Jedaia børn / for Jesua huus / nj hundrede / tre oc halfierdesinds tive. 37 Jmmers børn tusinde / to oc halftrediiseinds tive. 38 Pashurs Børn / tusinde / to hundrede siu oc fyrretive. 39 Harims Børn tusinde oc sytten. 40 Leviterne : Jesua oc Kadmiels Børn / for Hodania børn / fire oc halffierdesinds tive. 41 Sangerne : Affaphs Børn / hundrede otte oc tive. 42 Dørvocternes Børn : Sallums børn / Aters børn / Talmons børn / Akubs børn / hatita børn / Sobai Børn / allesammen hundrede nj oc tredive. 43 De Nethuinim ; Siha børn / Hasupha / Tabaoths børn : 44 Keros børn / Sieha Børn / Padons børn / 45 Lebana børn / Hagaba børn / Akubus børn / 46 Hagabs børn / Salai børn / Hanans børn / 47 Giddels børn / Gahars børn / Reaia børn / 48 Refins Børn / Rekoda børn / Gasams Børn / 49 Usa Børn / Passiah børn / Besai Børn / 50 Asna Børn / Mehunims Børn / Nephussims børn / 51 Bakuks Børn / Hakupha Børn / Harhurs børn / 52 Bazeluths børn / Mechida Børn / Harfa Børn / 53 Barkos Børn / Siffera Børn / Thama Børn / 54 Neziah Børn / Hatipha børn. 55 Salomons Tieneris børn: Sotai Børn / Sophereths børn / Pruda Børn / 56 Jaela Børn / Dakons Børn / Guddels børn / 57 Sephatia Børn / Hattils børn / Pochereths børn af Zebaim / Ammi børn. 58 Alle Nethinim oc Salomons Tieneris Børn (vare tilsammen) tre hundrede / to oc halffemtesinds tive. 59 Disse drog oc op af ThelMelah / ThelHarsa / Cherub / addan / Jmmer : dog de kunde icke gifve deres Fædres huus tilkiende / oc deres Sæd / om de (vare) af Jsrael: 60 Delaia Børn / Tobia børn / Nekoda børn / sex hundrede to oc halftrediesinds tive.. 61 Oc af Præsiernes Børn / Habaia Børn / Koz Børn / Barsillai Børn / som tog sig en Hustru af Bersillai Gileaditers Døttre / oc blef næfnt efter deres nafn. 62 Disse leete efter deres Fødsels Register / oc blefve icke fundne (der i/) derfor blefve de afvjste fra Præstedømmit. 63 Oc Thirsatha sagde til dem / Ad de skulde icke æde af de Allerhelligste / før end en Præst stood for Vrim oc for Thumim. 64 Denne gandske Meenighed var til sammen to oc fyrretive tusinde / tre hundrede oc tresinds tive. 65 Foruden deres Svenne oc Tieneistepiger / de vare siu tusinde / tre hundrede oc siu oc tredive : oc de hafde to hundrede Sangere oc Sangersker. 66 Deres Heste vare siu hundrede oc sex oc tredive / Deres Muler to hundrede fem oc fyrretive : 67 Deres Cameeler fire hundrede fem oc tredive : Asnene sex tusinde / siu hundrede oc tive. 
68 Oc (nogle) af de øfverste Fædre / der de komme til H Errens huus som var i Jerusalem / da gafve de frjvilligen til Guds huus / ad man skulle sætte det paa sin Grundvol. 69 De gafve / efter deres Formue / til Gierningens Liggendefæ / en oc tresindstive tusinde Gyldne / oc fem tusinde pund sølf / oc hundrede Præstekiortler. 70 Saa boede Præsterne oc Levitterne / oc Dørvoctere / oc de Nethinimg i deres Stæder / oc ald Jsrael i deres Stæder.

III. Capitel.
OC der den siuende Maaned var kommen / oc Jsraels Børn vare i Stæderne / da kom Folcket til sammen / som een Mand til Jerusalem. 2 Oc Jesua Josedeks Søn / oc hans Brødre Præsterne / giorde dem rede / oc Sorobabel Sealthiels Søn / oc hans Brødre / oc de bygde Jsrels Guds Altere / ti lad offre Brændoffer der paa / som skrefvet er i Mose Guds Mands Lov / 3 Oc de tilridde Alteret paa sine Fundamenter / Men med forfærdelse ( som) var ofver dem for Folcket i Landene : Oc de offrede der paa Brændoffer til HErren / Brændoffer om Morgenen oc om Aftenen.
4 Oc de hulde Løfsalernes Høytjd som skrefvet staar / oc giorde Brændoffer hver Dag / efter Tallei / som det sig burde / hver dags Ting paa sin dag. 5 Der efter oc det daglige Brændoffer / oc i Nymaaneder / oc paa alle HErrens Høytjders hellige (Dage) oc allehonde frjvillige Offer / som de giorde HErren frjvilligen. 6 Paa den første Dag i den sivende Maaned / begynte de ad offre HErren Brændoffer : dog HErrens Tempels Grundvoll var icke lagt. 7 Oc de gafve dem som hugge oc Tømmermændene i Pendinge / oc Mad oc Dricke / oc Olie til dem i Zidon oc Tyru / ad de skulde hente Cedertræ af Libanon / ofver Hafvet mod Japho / efter Cyri / Kongen af Persen / hans tilladelse til dem.
8 J det andet Aar / efter add e vare kone til Guds Huus i Jerusalem / i den anden Maaned / da begyndte Sorobabel Sealthiels Søn / oc Jesua Josedeks Søn / oc de som vare ofverblefne af deres Brødre / præsterne oc Leviterne / oc alle de som vare kmne af Fængslet til Jerusalem : oc de skickede Leviterne til /  fra tive Aar gammel oc der ofver / ad drifve paa HErrens huusis Gierning. 9 Da stood Jesua / hans Sønner oc hans Brødre / (oc) Kadmiel med hans Sønner / Juda Børn / som en (Mand/) til at drifve paa dem / som giorde Gierningen i Guds Huus : med Henadas Børn : deres Børn oc deres Brødre / Leviterne. 10 Der nu BygningsFolcket lagde Grundvolden til HErrens Tempel / da lode de Præsterne staae iførde / med Trommeter / oc Leviterne / Asaphs Børn / med Cimbler / ad lofve HErren / efter Davids / Jsraels Kongis / indstiftelse. 11 Oc de siunge mod hver andre / i det de lofvede oc tackede HErren / ad hand er god / ad hans Miskundhed (varer) ævindelig ofver Jsrael. Oc alt Folcket raabte meget høyt / i det de lofvede HErren / ad Grundvollen paa HErrens Huus var lagt.
12 Men mange af Præsterne oc Leviterne / oc de øfverste Fædre / de gamle / som hafde seet det første Huus / der mand hafde lagt dette Huusis Grundvoll for deres Øyne / græde de høyt : Men mange raabte af stoor Glæde / ad det Raab lydde saare høyt / 13 Saa ad Folcket kunde icke kiende Glædskabens raab / fra Grædens raab / iblant Folcket : thi Folcket raabte meget høyt / ad mand hørde den Liud langt borte.

IV. Capitel.
DEr nu Juda oc BenJamins Modstandere hørde / ad de Børn som vare komne af den ulendighed som de vare henførde udi / bygde Templen for HErren Jsraels Gud : 2 Da komme de til Sorobabel / oc til de øfverste Fædre / oc sagde til dem : Lader os bygge med eder / Thi vi ville adspørge eders Gud / lige som j / oc vi hafve icke offret siden den tjd / ad Car Haddon Kongen af Assyrien / førde os hjd op. 3 Men Sorobabel oc Jesua / oc de andre øfverste Fædre ofver Jsrael / sagde til dem: Det sømmer sig icke / ad j oc vi bygge vor Guds Huus / Men vi ville alleene bygge HErren Jsraels Gud / som Cyrus / Kongen af Persen / bød os.
4 Da forhindrede Folcket i Landet Juda Folckis Haand / oc forstyrrede dem fra bygningen. 5 Oc de tingede Raadgifvere mod dem / ad forhindre deres Raad / saa længe som Cyrus / Kongen af Persen lefde / oc indtil Dartj Kongrerige / Kongens af Persen. 6 Oc Ahasveri Kongerige / i hans Kongeriges begyndelse / strefvede Kæremaal mod dem som boede i Juda oc Jerusalem. 7 Oc i Artaxerses tjd skref Bislam Mithridates / Tabeel / oc de andre af hans Selskab til Artarxerxes Kongen af Persen / oc Brefvet var skrefvet paa Syrisk / oc blef udlagt paa Syrisk. 8 Rehum Rentemester / oc Simsat Skrifvere / skrefve et Bref / imod Jerusalem / til Artaxerxes Kongen / udi denne meening. 9 Rehum (som) da (var) Rentemester / oc Simsai Skrifvere / oc andre af deres Selskab : de af Dina / oc Apharsath / Tarpela / Apharsa / Archena / Bebala / Susuank / Dehava / Elema / 10 Oc de andre Folck / som den mæctieg nafnkundige Mand asnaphar hjd førde / oc satte dem i Samaria Stad : oc de andre ofver Fiorden / oc udi Ceeneth. 11 Denne er en Copj af Brefvet / so de sendte ti hannem / til Kong Artarxerxes: Dine Tienere / de Mænd ofver Floden oc i Ceeneth. 12 Det skal være Kongen vitterlig / ad Jøderne / som ere komne fra dig her op til os til Jerusalem: bygge den oprøriske oc onde Stad / oc fuldkomme Muren / oc føre den op af Grunden. 13 Saa vare det nu Kongen vitterlig / Dersom j den Stad blifver bygd / oc Murene blifve fuldkomne / da skulle de icke ville gifve dig / Told / Skat / oc vaanlige Rente / oc du skalt lide Skade paa Kongernes Jndkom. 14 Nu / efterdi vi aldeelis hafve vor Ophold af Kongens Pallez / oc oc icke bør ad skee paa Kongens foractelse. Derfor hafve vi skicket hen / oc lade Kongen vide det / 15 Ad mand leder i dine Fædre Historie Bog / saa skalt du finde i samme Historie Bog / oc forfare / ad den Stad er gienstridig Stad / oc Kongen oc Landet skadelig oc ad de hafve kommet andre til ad affalde der fra / af gammel tjd : derfor er oc Staden ødelagt. 16 Vi gifve Kongen tilkiende / ad om jo denne Stad blifver bygd / oc dens Mure fuldkomne / da beholder du intet paa denne side ofver Floden. 
17 Oc Kongen sendte Svar igien til Rehum Rentemester / oc SimsaiSkrifveren / oc til de andre af deres Selskab / som boede i Samaria / oc til de andre ofver Floden / Fred oc paa saadan tjd. 18 Det Brefs Jndhold / som j sendte os / er klarligen læst for mig. 19 Oc er af mig befalet / ad mand skulde lede / oc mand hafver fundet / ad denne Stad hafver af gammel tjd opsæt sig imod Kongerne / oc er giort oprør oc Affald derudi. 20 Oc ad der hafve været mæctie Konger i Jerusalem / oc de som haffve regært ofver alt det som er ofver Floden / saa ad den blev gifven Told / Skat / oc Aarlige Renge. 21 Saa giører nu Forbud / ad forhindre de Mænd / ad Staden blifver icke bygd / indtil der blifver gifven Befaling af mig. 22 Saa ser nu flitig til / ad j icke forsee eder her udi: forfor skal den fordærfvelse faa Ofverhaand / Kongernes til skade? 23 Der nu Kong Atarxerxes Bref blef læst for Nehum / oc Simsai Skrifveren / oc deres Selskab / Da droge de hasteligen til Jerusalem til Jdeøderne / oc forhindrede dem med Avm oc Mact. 24 Strax ophiltis den Gierning paa Guds Huus som var i Jerusalem / oc blef efterladt / indtil det andet Darij Riges Aar Kongens i Persen.

V. Capitel.
OC de Propheter / Haggæus Prohpet / oc Sacharias Jddo Søn / Prophpeterede ofver Jøderne / som vare i Judæa oc i Jerusalem / i Jsraels Guds Nafne til dem. 2 Da giorde Sorobabel Sealthiels Søn / oc Jesus Josedeks Søn / dem rede / oc begynte ad bygge Guds Huus som var i Jerusalem / oc Guds Prophpeter med dem / som styrckede dem.
3 Paa den Tjd kom til dem Tathnai / Landsfogeden ofver Floden / oc Sthar Bosnari / oc deres Selskab / oc sagde saa til dem: Hvo hafver befalit eder ad bygge dette Huus / oc giøre disse Mure? 4 Da sagde vi dem saa / hva de Mænd heddee / som befoole denne Bygning.
5 Oc deres Guds Øyne var ofver Jødernes Øldste / oc de forhindrede dem icke / indtil mand lod Sagen komme til Darium / oc de finge Bref tilbage igien der om. 6 En Copie af Brefvit / som Thatnai / Landssoget ofver Floden / oc StharBosnai / oc deres Selskab / af Apharsacha / som vare ofver Floden / sendte til Kong Darium. 7 De sendte Bud til hannem / oc saaledis var der skrefvet udi: Kong Dario / ald Fred. 8 Det skal Kongen vide / ad vi komme til Jødeland / til den stoore Guds Hus / hvilcket mand bygger med stoore Steene / oc legger Bielcker inden til / oc Gierningen gaar fast af sted / oc lyckis i deres Hænder. 9 Da spurde vi de Ældste ad / oc sagde saa til dem: Hvo hafver befalit eder ad bygge dette Huus / oc giøre denne Muur? 10 Vi spurde oc dem ocm deres Nafne / ad vi kunde kundgiøre dig det : Oc vi skrefve de Mænds Nafne / som vare deres Øfverste. 11 Oc de gafve os saadanne Ord for Svar / oc sagde : Vi er Himmelens oc Jordens Guds Tienere / oc vi bygge et Huus / som var før bygt / nu mange Aar siden / Thi den stoore Jsraels Konge hafde bygt det oc fuldkommit det. 12 Men efter ad vore Forfædre hafde fortørnet Gud af Himmelen / gaf hand dem i Nabuchodonosors Haand / Kongens af Babylon den Caldæers / oc hand nedslog dette Huus / oc førde Folcket bort til Babylon. 13 Men i det første Cyri Aar / Kongens af Babylon / da befgool (samme) Kong Cyrus / ad mand skulde bygge dette Guds Huus. 14 Oc de Guds huusis Redskabe / som vare af Guld oc Sølf / com Nabuchodonofor hafde tagit af Templen / som var i Jerusalem / oc ført dem til Tempelen i Babylon / dem tog Kong Cyrus ocsa af Templen i Babylon / oc de blefve gifne een / hvis nafn var Sesbazar / hvilcken hand sætte til Landsfoget. 15 nOc hand sagde til hannem: Tag disse Redskabe / drag bort / før dem i Templen som er i Jerusalem / oc lad Guds huus byggis paa sin sted. 16 Da kom den samme Sesbazar : hand lagde Grundvollen til Guds huus / som er i Jerusalem : Oc siden den tjd oc end til nu / byggis det / oc er icke fuldkommet. 17 Dersom det nu siunis got for Kongen / saa lad leede der i Kongens Liggendefæes Huus / som er i Babylon / om det er befalet af Kong Cyro / ad bygge dette Guds Huus i Jerusalem : Oc ad mand sender os Kongens meening der om.

VI. Capitel.
DA gaf Kong Darius befalling / oc de leete i Canziliet / som var Kongens Liggendefæes huus / i Babylon. 2 Oc der blev funden i Brefkjsten paa Slottet / som ligger i det Land Meden / en Bog / oc der udi var en Optegnelse / saa skrefven : 3 J Kong Cyri først Aar / gaf Kong Cyrus befaling / om Guds huus i Jerusalem / ad Huuset skulde opbyggis / paa den sted som mand offrede Offer / oc ad de skulde lege Grundvolden tresinds tive Alne høy / oc tredsinds tive Alne bred. 4 Tre Vægge af stoore Marorsteen / oc en Væg af nyt Træ : oc ad Kaasten skulde gifvis af Kongens huus. 5 Der til med skulde mand oc gifve igien Guds Huusis Redskab / som var af Guld oc Sølf / som Nabochodonofor hafde udtaget af Templen som var i Jerusalem / oc ført til Babylon / oc ad hvert kunde komme til Templen som var i Jerusalem / til sin sted / oc mand skal føre det ned i Guds Huus.
6 Saa nu / du Thathnai / Landsforget / ofver Floden / duSthar Bosnai / oc eder Selskab af Apharsacha / som ere ofver Floden / holder eder langt der fra. 7 Lader dem arbeyde paa dette Guds huus : ad Jødernes Landsfoget oc Jødernes Ældste / kunde opbygge dette Guds huus paa sin sted. 8 Der er oc gifvet Befaling af mig der til / hva j skulle giøre med disse Jøders Ældste / ad de kunde bygge dette Guds Huus : som er / ad af Kongens Gods / af Tolden ofver Floden / skal der strax udgifvis disse Mænd til bekostning / ad de icke opholdes. 9 Oc hva de hafde fornøden / som Kalfve / eller Vædre / eller Lam / til Brændoffer for Gud af Himmelen / Hveede / Salt / Vjn oc Olie / efter Præsternes Ord / som ere i Jerusalem / ad mand skal dagligen gifve dem det / ad det icke forsømmis. 10 Paa det ad de kunde offre sød Luct for Gud i Himmelen / oc bede for Kongens Ljf oc hans Børns. 11 Fræmdeelis er der skeet Befaling af mig / ad hvert Menniske som forvandler disse Ord / af hans Huus skal tagis en Bielcke / oc opreisis / saa hand skal omkommis der paa : oc hans huus skal blifve en Møgdiungen derfor. 12 Oc Gud / som hafver ladit sit Nafn boo der / hand adsprede hver Konge oc Folck / som udræcker sin Haand / ad forvende det / ad fordærfve dette Guds Huus som er i Jerusalem : Jeg Darius hafver dette befalit / ad det skal skee med hast.
13 Hvorfor Thathnai / Landsforget ofver Floden / Sthar Bosnai / oc deres Selskab / giorde ufortøfvet / efter det som Kong Darius hafde budit / som sagt er. 14 Oc de Ældste af Jøderne bygde / oc det lyckedes dem / efter Haggæi Prophetis / oc Sachariæ Jddo Søns Prophetie : Oc de bygde oc lagde Grundvollen / efter Jsraels Guds befaling / oc efter Cyri / oc Darij / oc Artaxerxes Kongens af Persen befaling. 15 Oc det Huus blef fuldkommet / indtil den tredie Dag i Adar Maaned / som var det siette Kong Darii Kongerigis Aar. 16 Oc Jsraels Børn / Præsterne oc Levitterne / oc de andre Fængsels Børn / hulde dette Guds Huusis Jndvielse med Glæde. 17 Oc de offrede til dette Guds Huusis indvielse / hundrede Kalfve / to hundrede Vædre / fire hundrede Lam / oc Gedebucke / til Syndoffer for ald Jnsrael / tolf / efter Jsraels Stammers tall. 18 Oc de skickede Præsterne i deres Skrifter / oc Leviterne i deres stifter / til Guds tieniste som (huldeis) i Jeruslam / som skrefvet staar i Mose Bog.
19 Oc de udlændigheds Børn hulte Paaske / den fiortende Dag i den første Maaned. 20 Thi Præsterne oc Leviterne vare reensede som een (Mand /) de vare alle reene: Oc de slactede Paaske for alle udlændigheds Børn / oc for Præsterne / deres Brødre / oc for sig self. 21 Saa aade alle Jsraels Børn / som var igienkomne af ulændigheden / samt alle de / som hafde afskilde sig til dem / fra Hedningernes ureenhed i Landet / ad søge HErren Jsrels Gud. 22 Oc de hulde de usurede Brøds Høytjd i siu Dage med Glæde : Thi HErren hafde giort dem glade / oc vendt Kongens Hierte af Assyrien til dem / ad styrcke deres Haand i Guds / ja Jsraels Guds / Huusis Gierning.

VII. Capitel.
EFter disse ting / i Artaxerxes / Konges i Persens Kongerige / var Esdras Seraia Søn / Asaria Søns / Hilkia søns / 2 Sallum søns / Zabok søns / Ahitub søns / 3 Amaria søns / Asaria søns / Meraioth søns / 4 Sacharia søns / Usi søns / Buki  søns / 5 Abisua søns / Phinehes søns / Cleasa søns / Arons søns / den øfverste Præstis : 6 Denne Esdras drog op fra Babylon / oc hand var en knap  Skrifvere i Mose lov / som HErren Jsraels Gud hast gifvit : Oc Kongen gaf hannem / efter HErrens hans Guds Haand som var ofver hannem / alt det hand begærde. 7 Oc eder opdroge (nogle) af Jsraels Børn / oc af Præsterne / oc Levitterne / oc Sangerne / oc Porterne / oc de Nethinim / til Jerusalem / i det sivende Artarxerxes Kongis Aar. 8 Oc hand kom til Jerusalem i den femte Maaned / det var Kongens sivende Aar : 9 Thi paa den første Dag i den maaned / fick hand først i Sinde ad drage op fra Babylon : Oc paa den første dag i den femte Maaned / kom hand til Jerusalem / efter sin Guds gode Haand ofver hannem. 10 Thi Esdras hafde skickit sit Hierte til / ad søge HErrens Lov / oc ad giøre : oc ad lære i Jsrael Skick oc Ræt.
11 Oc denne er nu en Copj af Brefvet / som Kong Artarxerxes gaf Esdræ Præsten den Skriftlærde / som var en Skrifvere i HErrens Budis oc Skictis Ord / ofver Jsrel. 12 Artarxerxes / Kongens Konge : Esdræ Præsten / den Skriftlærde iGuds Lov af Himmelen / Sundhed / oc ofter saadant datum. 13 Det er befalet af mig / ad hver som er velvillig til i mit Rige / af Jsraels Folck / baade Præster der udi oc Leviter / ad drage til Jerusalem / maa fare med dig / 14 Fordi / ad du est sendt af Kongen / oc hans siu Raadsherrer / ad besøge Juda oc Jerusalem / efter din Guds Lov / som er i din Haand. 15 Oc adf du tager med dig Sølf oc Guld / som Kongen oc hans RaadsHerrer frjvilligen offre til Jsraels Gud / hvis Bolig er i Jerusalem. 16 Sampt alt det Sølf oc Guld / com du kand finde i gandske Babylons Land / som Folcket oc Præsterne ville gifve frjvilligen til Guds Huus / som er i Jerusalem 17 Ad du aldeelis ufortøfvet kiøber / for samme Sølf / Øxne / Vædre / Lam / oc deres Madoffer / oc dere Drickoffer / oc ad du offrer dem paa Alteret / som er hos eders Guds Huus / det er i Jerusalem. 18 . Der til mig hva dig oc dine Brødre tyckes / ad mand skal giøre med det Sølf oc Guld som ofverbeviser / det giører ad eders Guds villige. 19 Oc de Redskade som ere gifne dig / til din Guds Huusis tieniste / dem faa fra dig for Gud i Jerusalem. 20 Oc hva som meere giøris behof til din Guds Huus / som dig kommer til ad udgifve / det skalt du  gifve af Kongens Dressel. 21 Oc af mig / jeg som er Kong Artarxerxes er gifvet Befaling til alle Rentemestere / som ere ofver Floden /ad havd som heldst Esdras Præsten / den Skri9ftrlærde i Guds Lov af Himmelen / begærer af eder / det skal skee ufortøfvet: 22 Jndtil hundrede Centener Sølf / oc indtil hundrede Cor Hvede / oc indtil h undrede Bath Vjn / oc indtil hundrede Bath Olie / oc Salt som hand icke skref (maade paa.) 23 Alt det som er efter Guds befaling af Himmelen / skal skee ufortøfvet til Guds Huus af Hiimelen / hvi skulde hans Brede komme ofver Kongens og hans Øbrns Kongerige? 24 Oc det lade vi eder vide om alle Præster / oc Leviter / Sangere / Dørvoctere / Nethinim / oc dette Guds Huusis Tienere / ad j skulle icke hafve mact til / ad legge Skat / Told / eller Aarlige Renge paa dem. 25 Oc du Esdra / efter din Guds Vjsdom som er hos dig / sæt Dommere oc Lovkøne / ad de kunde dømme ofver alt Folcket som er ofver Floden / for alle dem som vide din Guds Love / oc den som det icke veed / skulle j lære. 26 Oc hver den som icke holder din Guds Lov / oc Kongens Lov / lad hannem snart faa sin Dom derfor : enten til Døden / eller til Ælendighed / eller til Straf paa Gods / eller til Fængsel.
27 Lofvet være HErren vore Fædres Gud / som hafver gifvit saadant i Kongens Hierte / ad pryde HErrens Huus / som er i Jerusalem. 28 Oc hafver bøyit sin Miskundhed til mig / for Kongen oc hans Raadsherrer / oc alle Kongens veldige Mænd : Oc jeg blef trøstig efter HErrens min Guds Haand ofver mig / oc forsamlede Hofvederne af Jerael / ad drage op med mig.

VIII. Capitel.
DJsse ere nu deres Fædres Øfverste / oc deres Slects Register / som droge op med mig / i Kong Artarxerxes Kongelige regæring / af Babylon. 2 Af Phinehes Børn / Gersom: Af Jthamars Børn / Daniel : Af Davids Børn / Hattus. 3 Af Sechania Børn / af Pareos Børn / Sacharia: oc med hannem vare regnede i SlectsRegister / hundrede oc halftrediesindstive Mandkiøn. 4 Af Pahaths børn / Moab / Elioenai Serahia Søn / oc med hannem to hundrede Mandspersooner. 5 Af Sechania Børn / Jehasiels Søn / oc med hannem tre hundrede Mandspersoner. 6 Af Adins børn / Ebed Jonathans søn / oc med hannem halftrediesindstive Mandspersooner. 7 Oc af Elams Børn / Jesaia Athalia Søn / oc med hannem halffierdesindstive Mandspersooner. 8 Oc af Sephatia børn / Sabadia Michaels søn / oc med hannem firesindstive Mandspersooner. 9 Af Joabs Børn / Obadia Jehiels Søn / oc med hannem to hundrede oc atten Mandspersooner. 10 Af Selomiths børn / Josiphia søn / oc med hannem hundrede oc tresindstive Mandspersooner. 11 Oc af Bebai børn / Sacharia Bebai Søn / oc med hannem otte oc tive Mandspersooner. 12 Oc af Agads børn / Johanan den yngste Søn / oc med hannem hundrede oc tj Mandspersooner. 13 Oc af Adonikams sidste børn / oc disse vare deres nafne / Eliphelet / Jehiel oc Semaria / oc med de tresindstive Mandspersooner. 14 Oc af Bigevai børn / Uthai oc Sabud / oc med dem halffierdesinds tive Mandspersooner.
15 Oc jeg samlede dem til Floden / som kommer tiol Aava / oc der blefve vi tre Dage / Oc der jeg gaf act paa Folcket oc paa Præsterne / da fant jeg ingen af Levi Børn der. 16 Da sendte jeg hen til Elieser / til Ariel / til Semig / oc til Elnathan / oc til Jarib / oc til Elnathan / oc til Nathan / oc til Sacharia / oc til Mesullam / de Øfverste / oc til Jojarid / oc til Elnathan / som vare forfarne. 17 Oc jeg befalede dem (ad komme) til Jodo / som var Øfverst i Casphia sted / oc jeg lagde Ordene i deres Mund / som de skulde tale med Jddo hans broder (oc) de Nithinim / i Casphia sted / ad de kunde hente os Tienere til vor Guds Huus. 18 Oc de førde os / en klog Mand af Macheli børn / Levi søns / Jsraels søns / oc Serebia / oc hans Sønner oc hans Brødre / atten. 19 Oc Hasabia / oc Jesaia med hannem / af Merari Børn hans Brødre oc deres Børn / tive. 20 Oc af de Nethinim / som David oc Fyrsterne sætte til ad tiene Levitterne / to hundrede oc tive / alle disse vare næfnde ved Nafn.
21 Oc jeg lod der udraabe en Faste hos Aava Flood / ad vi skulde plage os for vor Guds Ansict / ad adspørge en ret Vey af hannem / for os oc vore Børn / oc alt vort Gods. 22 Thi jeg skammede mig / ad begære Folck oc Reysnere af Kongen / til ad beskærme os fra Fienden paa Veyen: Thi vi hafde sagt til Kongen / sigendis : Vor Guds Haand er ofver alle dem som søge hannem til gode / oc hans Styrcke oc hans Vrede er ofver alle som forlade hannem. 23 Saa fastede vi / oc ad spurde saadant hos vor Gud / oc hand bønhørde os.
24 Oc jeg udvaldte tolf af de øfverste Præster / Serebia / Hasabia / oc tj af deres Brødre med dem. 25 Oc jeg neyede dem det Sølf oc Guld / oc Redskab / otil Løftesen i vor Guds Huus / som Kongen oc hans Raadsherrer / oc hans Fyrster / oc ald Jsrael som fandtes / hafde gifvit til Løftelsen. 26 Jeg fick dem i deres Hand / ved Vect / for sex hundrede oc halftrediesindstive Centener Sølf /oc Sølf Redskab hundrede Centener / Guld / hundrede Centener / 27 Oc tive Beggere af Gud / paa tusinde Gylden / oc to kostelige Kaaber Kar / skiønne som Guld. 28 Oc jeg sagde til dem: J ere HErren hellige / oc Redskabene ere hellige / oc Sølfvet / oc Guldet / som er frjviligen gifvet HErren eders Fædres Gud. 29 (Saa) vaager oc bevarer det / indtil ad j veye (det) ud igien / for de øfverste Præster oc Leviter / oc ølfverste Fædre iblant Jsrael / i Jerusalem / udi HErrens Huusis Kammre. 30 Da annammede Præsterne oc Leviterne samlede veyede Sølf / oc Guld / oc Redskab / ad føre (det) til Jerusalem / til vor Guds Huus.
31 Oc vi droge fra Aava Flod paa den tolfte Dag i den første Maaned / ad drage til Jerusalem / Oc vor Guds Haand var ofver os / oc frjde os fra Fiendens Haand / oc Forrædere / paa Veyen. 32 Oc vi komme til Jerusalem / oc blefve der tre Dage. 33 Men paa den fierde Dag blef Sølfvet oc Guldet / oc Redskabet / veyede i vort Guds Huus / ved Meremoth / Vria Præstis søns haand / oc med hannem var Eleasar Phinehas søn / oc med dem Josabad Jhesua søn / oc Noadia Benui søn / Levitterne / 34 Efter Tall / efter ald deres Vect / oc al Vecten blef samme tjd beskreven. 35 (Oc) de udlændigheds Børn som vare komne af Fængslet / offrede Jsraels Gud Brændoffer / Øxne tolf / for ald Jsrael / Vædre / sex oc halffemdesindstive / Lam / siu oc halffierdesindstive / Bucke til Syndoffer / tolf / altsammen til Brændoffer for HErren. 36 Oc de antvorde Kongens Embedsmænd / oc Landsfogeder ofver Floden / Kongens Love / oc de befordrede Folcket oc Guds Huus.

IX. Capitel.
DEr nu dette var fuldkommet / ginge de Øfverste til mig / oc sagde : Jsraels Folck / oc Præsterne / oc Leviterne / ere icke adskilde fra Folckene i Landene / efter deres Vederstyggelighed / som er : Cananiters / Hethiters / Pheresiters / Jebusiters / Ammoniters / Moabiters / Ægypters og Amoriters. 2 Thi de hafde taget dem af deres Døtre oc deres Sønner / ad den  hellige Sæd hafver giort sig almindelig med Folcket i Landene / oc de Øfverste oc Raadsherrerne / vare med i denne første misgierning.
3 Oc der jeg dette hørde / da sønderref jeg mit Klæde oc min Kiortel / oc ref mit Haar af mit Hofvet oc mit Skæg / oc sad forfærdet. 4 Da forsamledis til mig / hver som fryctede for Jsraels Guds Ord /  for udlændighedens Synds skyld / oc jeg sad forfærdet indtil Afftens Madoffer. 5 Oc om Aftenens Madoffers tjd / stood jeg op af min Ælendighed / efterad jeg hafde sønderrefvit mit Klæde oc min Kiortel : oc jeg knælede paa mit Knæ / oc udbridde mine Hænder til HErren min Gud / 6 Oc sagde : Min Gud / jeg skammer mig / oc bluis ved ad opløfte mit Ansict til dig min Gud: Thi vore Synder er blefvne mangfoldige ofver vort Hofved / oc vor Skyld er stoor indtil Himmelen. 7 Fra vore Fædres Tjd hafve vi været i stor skyld indtil denne Dag / oc for vore Misgierningers skyld / ere vi / vore Konger vore Psæster / gifne i Kongens haand i Landene / i Sværd / i Fængsel / oc i rof / oc i vore Ansictes Skam / som paa denne Dag. 8 Men nu er os for en liden tjud skeed naade af HErren vor Gud / ad hand hafver ladit os ( nogle) undkomme / oc gifvit os en Nagle i sin hellige Sted : ad opliuse vore Øyne / O vor Gud / oc ad gifve os et lidt Lefnet / der som vi tiene. 9 Thi vi ere Tienere / dog vor Gud forlod os icke / alligevel ad vi ere Tienere : oc hand hafver vendt Barmhiertighed til os for Kongerne i Persen / ad de lode os lefve / ad ophøye vor Guds Huus / oc oprette dens forstyrrelse / oc ad gifve os et Gierde i Juda oc Jerusalem. 10 Oc nu / hva skulle vi sige / O vor Gud / her efter / Thi vi hafve forladet dine Bud / 11 Som du hafver budit / ved dine Tienere Prohpeterne / oc sagt: Dette Land som j komme ind udi ad arfve / det er et ureent Land / som Folckenes ureenheds skyld i Landene : formedelst deres vederstyggelighed / vor med de hafve giort det fuld baade her oc der med deres ureenhed. 12 Saa skulle j nu icke gifve deres sønner eders Døttre / oc j skulle icke tage deres Døttre til eders Sønner / oc icke søge deres Fred oc deres Gode ævindelig : Paa det/ ad j skulle blifve mæctige / oc æde det gode i Landet / de arfve det for eders Børn ævindelig. 13 Oc efter alt det som er kommet ofver os / for vore onde Gierninger oc for vor stoore Skyld / da hafver du vor Gud sparit vore Misgierninger / oc gifvit os en udfrjelse / som nu er. 14 Skuklde vi da atter ofvertræde dine Bud / oc giøre Fredskab med dette vederstyggelige Folck / Monne du icke skulle blifve vred paa os / indtil ad det er plat ude /ad der bliefver intet ofver igien / eller nogen redning? 15 HErre Jsraels Gud / du est retfærdig / Thi vi ere ofverblefne til ad undkomme / som det er i Dag : See / vi ere for dig i vor Skyld / Thi derfor kand ingen staa for dig.

X. Capitel.
DEr Esdras saa bad: oc der hand bekiende / græd / oc laa for Guds Huus / da samledis tl hannem en saare stoor hoob af Jsrael / af Mænd oc Qvinder oc Børn / Thi Folcket græd saare meget. 2 Oc Sachania Jehiels Søn / af Elams Børn / svarede oc sagde til Esdras: Vi hafve forgrebet os mod vor Gud / oc hafve taget fremmede Hustruer af Landsens Folck : Men nu / der er end haab for Jsrael ofver det. 3 Saa lader os nu giøre et Forbund med vor Gud / ad vi skicke hen ud ad Hustruer / oc de som ere fødde af dem / efter HErrens Raad / oc deres som frycte for vor Guds Bud: oc ad det maa skee efter loven. 4 Stat op / Thi det kommer dig ved / oc vi (ville være) med dig / være ved god trøst oc giør (det.)
5 Da stood Esdras op / oc tog en Eed af de Øfverste af Præsterne / Leviterne / oc ald Jsrael / ad skulde giøre efter dette Ord / oc de soore. 6 Oc Esdras stood op / ræt for Guds Huus / oc gick til Johanan Eliasib søns Kammer / oc der hand kom der ind / da aad hand icke Brød oc drack icke Vand / Thi hand sørgede for deres forseelse af udlændigheden. 7 Oc de lode udraabe i Juda oc Jerusalem / til alle Børn af udlændigheden / ad de skulde forsamle sig til Jerusalem. 8 Oc hvilcken som icke vilde komme inden tre Dage / efter de Øfverstes oc de Ældstes Raad / alt hans Gods skulde være forbandet / oc hand skulde skillis fra Meenigheden af udlændigheden. 9 Oc der forsamledes alle Juda oc BenJamins Mænd til Jerusalem i tre Dage / det (er) den niende Maaned / paa den tivende (dag) i Maaneden / oc alt Folcket sad paa Gaden for Guds huus / som befvede for den Sags skyld / oc for Regnen . 10 Da stood Esdras Præsten op / oc sagde til dem: J hafve forgrebet eder / oc hafve taget fremmede Qvinder / ad giøre Jsraels skyld end større. 11 Saa bekiender det nu for HErren eders Gædres Gud / oc giører det hannem behager / oc stiller eder fra Landsens Folck / oc fra de fremmede Qvinder. 12 Da svarede den gandske Meenighed / oc sagde med høy Røst / Saa skal (det skee) som du hafver sagt ofver os ad (vi skulle) giøre. 13 Men Folcket er meget / oc det er Regnvær / ad mand kand icke staa her ude : Oc der er icke een / ey heller to Dages Gierning / Thi vi hafve giort megen saadan Ofvertrædelse. 14 Kiere / lad vore Øfverster slaae i den gandske Meenighed / oc hver den / som i vore Stæder hafver taget fremmede Hustruer / skal komme paa bestemte tjder / oc med den hver Stads Ældste oc Dommere der udi / indtil ad vor Guds Vredes vendis fra os / for denne Sags skyld. 15 Saa blefve alleenist Jonathan / Asahels søn / oc Jehasia / Tikua søn / skickede ofver dette / Oc Mesullam / oc Sabthai den Levite / hiulpe dem. 16 Oc de af udlændigheden giorde saa / oc der belf veve adskilde / Esdras Præsten (med) de ypperste Fædre iblant deres Fædres Huus / oc alle de ved nafn / oc de sadde paa den første Dag i den tiende Maaned / ad udspørge den Sag. 17 Oc de udrettede det hos alle Mænd som hafde taget fremmede Hustruer / indtil den første Dag i den første Maaned.
18 Oc der blefve fundne af Præstens børn / som hafde indtaget fremmede Hustruer / af Jesua Josedeks Søns Børn / oc hans Brødre / Maeseia oc Elieser / oc Jarib oc Gedalia. 19 Oc de gafve deres Haand (der paa) ad de vilde udstøde deres Hustruer / oc gafve en Væder til deres Skyldoffer / for deres skyld. 20 Oc af Jmmers Børn / Hanani oc Sebadia. 21 Oc af Harims børn / Maeseia oc Elia / oc Semaria / oc Jehiel / oc Usia. 22 Oc af Pashurs Børn / Elioenai / Maeseia / Jsmael / Nethaneel / Josabad oc Eleasa. 23 Oc Leviterne / Josabad / oc Simei oc Kalaia (hand er Klita/) Pethaia / Juda oc Elezer. 24 Oc af Sangerne / Eliakab / oc af Dørvocterne / Sallum / oc Telein oc Uri. 25 Oc af Jsrael / af Pareos Børn / Ramia / oc Jesia / oc Malchia  oc Metamin / oc Eleasar / oc Malchia / oc Benaia. 26 Oc af Elams Børn / Mathania / Sacharia / oc Jehiel / oc Addi / oc Jeremoth oc Elia. 27 Oc af Sathu Børn / Elioenai / Eliakab / Mathania / oc Jeremoth / oc Sabad / oc Asisa. 28 Oc af Bebari Børn / Johanan / Hanania / Sabai / Athlai. 29 Oc af Bani børn / Mesullam / Malluch / oc Adaia / Jasub / oc Seal oc Jeramoth. 30 Oc af Pahath Moabs Børn / Adna / oc Chelal / Benaia / Maeseia / Mathania / Bezaleel / oc Benui oc Manasse. 31 Oc af Harims Børn / Elieser / Jjsia / Malchia / Semaia / Simeon / 32 BenJamin / Balluch / Samaria. 33 Af Hasums Børn / Mathnai / Mathatha / Sabad / Eliphelet / Jeremai / Manasse / Simei. 34 Af Bani Børn / Maedau  / Amram / oc Huel / 35 Benaia / Bedia / Chelui / 36 Bania / Meremoth / Eliasib / Mathania / 37 Mathnai / oc Jaesau / 38 Oc Bani / oc Benni / Simei / 39 Oc Selemia / oc Nathan / oc Adaia / 40 Machnadbai / Safai / Sarai / 41 Asareel / oc Selemia / Samaria / 42 Sallum / amaria / Joseph. 43 Af  Nebo Børn / Jeiel / Mathithia / Sabad / Sebia / Jaddau / oc Joel oc Benaia. 44 Alle disse hafde taget fremmede Hustruer : oc (somme) af dem hafde Qvinder / ved hvilcke hafde Børn.
Ende paa Esdræ Bog.

Nehemiæ Bog.
I. Capitel.
Nehemiæ Hachaliæ Søns Handel. Oc det skeede udi Chislev Maaned / i det tivende Aar / ad jeg var i Susan ( paa) Slottet. 2 Da kom Hanai / een af mine Brødre / hand / oc (nogle) Mænd af Juda / Oc jeg spurde dem ad / om Jøderne / som vare undkomne / som vare ofverblefne af Fængslet / oc om Jerusalem? 3 Oc de sgde mig / De Lefninger som ere ofverblefne af Fængslet / de ere der i Landet udi stoor ulycke oc i Forsmædelse: oc Jerusalems Muure ere nedbrudne / oc dens Porte ere oprændte med Jld.
4 Oc det skeede / der jeg haørde disse Ord / da sad jeg oc græd / oc sørgede (nogle) Dage / oc jeg fastede oc bad for Guds Ansict i Himmelen. 5 Oc sagde: Ah HErre Gud af Himmelen / du stoore oc forfærdelige Gud : (Hand er den som holder Pact oc Barmhiertighed / med dem som hannem elske / oc holde hans Bud:) 6 Lad dog dit Øre mercke der paa / oc dine Øyne være aabne / ad høre paa din Tieneris Bøn / som jeg beder nu for dit Ansict i dag / Dag oc Nat / for Jsraels Børn / dine Tienere: Oc jeg bekiender Jsraels Børns Synder / som vi hafde synded imod dig / baade jeg oc min Faders Huus hafde syndet. 7 Vi hafde jo forseet os mod dig / oc vi hafde icke huldet de Bud / oc de Skicke / oc de Rætte / som du hafver budit Mose din Tienere. 8 Kom dog det Ord i hu / som du bødst Mose din Tienere / oc sagde : J skulle foregribe eder / Jeg skal adsprede eder iblant Folckene . 9 Oc j skulle vende om tl mig / oc hold emind Bud / oc giøre dem / om der endda blifver nogen af eder fordrefven indtil Himmelens ende / da vil jeg dog samle eder der fra / oc føre dem til den sted / som jeg hafver udvald / ad lade mit Nafn boo der. 10 De (ere) dog dine Tienere oc dit Folck / som du hafver igienløst med din stoore Mact / Oc med din veldige Haand. 11 Ah HErre / lad dog dit Øre mercke paa din Tieneris Bøn / oc paa dine Tieneres Bøn / som hafde lyst til ad frycte dit Nafn / oc lad det dog vel lyckis med din Tienere i dag / oc gif hennam miskundhed for denne Mand: Jeg var da Kongens Skenck.

II. Capitel.
OC det skeede i Nisan Maaned / i det tivende Artaxerxes Kongens Aar / (da stood der) Vjn for hannem / Oc jeg tog Vjnen oc gaf Kongen / Oc jeg bleyede icke at see ilde ud for hannem. 2 Da sagde Kongen til mig: Hvi seer du saa ilde ud? Oc du / est du icke siug? Det er icke det / men du est bedrøfvet. Da fryctede jeg saare meget / 3 Oc jeg sagde til Kongen : Kongen lefve ævindelig / skulde jeg icke see ilde ud? Ad den Stad hvilcken mine Fædres Begrafvelsis Huus er / ligger øde / oc dens Porter ere fortærede med Jld. 4 Da sagde Kongen til mig : Hva begærer du da? Da bad jeg til Gud i Himmelen : 5 Oc jeg sagde til Kongen : Behager det Kongen / oc din Tienere er behagelig for dig / Ad du vilt sende mig tilJuda / til mine fædres Begrafvelsis Stad / ad jeg maa bygge den. 6 Da sagde Kongen til mig / oc Dronningen som sad hos hannem : Hvo rlænge skal din Reyse vare? Oc naar vilt du komme igien? Oc det behagede Kongen / oc hand sende mig hen / Oc jeg sætte i hannem en visse Tjd. 7 Oc jeg sagde til Kongen : Behager det Kongen vel / da lad dem gifve mig Brefve til Landsfogederne / ofver Floden / ad de ledsagde hen ofver / indtil jeg kommer til Juda /  8 Oc Brefve til Assaph / som forvarer Kongens Have / ad hand gifver mig Træ til ad fly Porten som Pallazet / som er for Huuset oc for Stadsmuuren / oc for det Huus som jeg skal drage ind udi. Oc Kongen gaf mig efter min Guds gode Haand ofver mig.
9 Da kom jeg til Landsfogederne ofver Floden / oc gaf dem Kongens Brefve : Oc Kongen sendte Høfvezmænd oc Reysnere med mig. 10 Men der Sanneballat den Horoniter / oc den Tienere Tobias den Ammoniter / det hørde / førtrød dem det saare meget / ad der var et Menniske kommet / som søgte Jsraels Børns beste.
11 Oc der jeg kom til Jerusalem / oc hafde der væreit i tre dage / 12 Giorde jeg mig rede om Natten / jeg oc faa Mænd med mig / oc jeg sagde icke eet Menneiske / hva min Gud hafde gifvit i mit Hierte / ad giøre i jerusalem / oc der var intet Diur med mig / uden det Diur som jeg reed paa. 13 Oc jeg reed ud af Dalporten om Natten / oc hos Dragens Brønd / oc til Møgporten / Oc jeg actede paa Jerusalems Muure / som vare sønderrefne / oc Porterne der for / var fortrærede med Jld. 14 Oc jeg gick ofver til Brøndporten oc til Kongens Fiskeparck / oc der var icke rom ad mit Diur kunde gaa hen ofver under mig. 15 Dog drog jeg om Natten hen til Bæcken / oc jeg gaf act paa Muuren / oc jeg vendte om / oc kom ad Dalporten / oc drog tilbage. 16 Oc de Ypperte vidste icke hvort jeg gick / eller hva jeg giorde : Oc for Jøderne oc Præsterne / oc Herrerne oc de Ypperste / oc andre / som arbeydede paa Gierningen / hafde jeg icke endda tilkiendegifvit (det.)
17 Da sagde jeg til dem: J see den ulycke / i hvilcken vi dere / ad Jerusalem ligger øde / oc ad dens Porte ere opbrændte med Jld / Kommer lader os opbygge Jerusalems Muure / ad vi skulle icke meere være en forsmædelse. 18 Oc jeg gaf dem tilkiende min Guds Haand / som var god ofver mig / der til med Kongens Ord / som hand hafde sagt mig : Oc de sagde : Saa lader os giøre rede / oc bygge : Oc de bestyrckede deres Hænder til gode.
19 Men der Saneballet den Horonitter / oc den Tienere Tobia den Ammoniter / oc Gesem den Araber / det hørde / da sporttede de os / oc foractede os / oc sagde : Hva er det som j giøre? Ville j sætte eder op mod Kongen igien? 20 Da svarede jeg dem / oc sagde til dem: Gud i Himmelen hand skal lade det lyckis for os / oc vi ere hans Tienere / vi ville giøre os rede / oc bygge / men je hafve icke Deel eller Ræt / eller Jhukommelse i Jerusalem.

III. Capitel.
OC Eliasib den øfverst Præst / giorde sig rede / oc hans Brødre Præsterne / oc de bygde Faarebporte / de helliggiorde den / oc hengde Porten i den / oc de helliggiorde den til Mea Taarn / (som var) indtil Hananeel Taarn. 2 Oc Jericho Mænd bygde hos hannem / oc Sachur Jmri Søn bygde hos hannem. 3 Men Sebaa Børn bygde Fiskeporten / de flyde den / oc hengde dens Port / dens Laase / oc dens Stenger : 4 Oc Meremoth Uria søn / Hakoz søns / bygde hos dem : Oc Mesullam Berechia søn / Mesesabeel søns / bygde os dem. Oc Zadok Baena søn bygde hos dem. 5 Oc hos dem bygde de af Thakoa : Men deres Velsige vende icke deres Hals til ders Herris Tieniste : 6 Oc den gamle Port bygde Jojada Pasea søn / oc Mesullam Besodia søn: De flytte den / oc de isatte dens Porte / oc dens Laase / oc dens Stenger. 7 Oc Melathia den Gibeoniter / oc Jadon den Meronothiter / bygde hos dem : de Mænd af Gibeon oc Mizpa : indtil Landsfogedens Stool ofver Floden. 8 Hos hannem bygde Usiel / Harhoia søn / (een) af Guldspedene : Oc hos hannem bygde hanania Apotekers søn: Oc de bygde i Jerusalem indtil den breede Muur. 9 Oc hos dem bygde Rephaia / Hurs søn / den hafde deels Øfverste af Jerusalem. 10 Oc hos dem bygde Jedaia Harumaphs søn / oc tvert ofver fra hans Huus : Oc hos hannem bygde Hattus / Hasabenia søn. 11 (Men) Malhia Harims søn / oc Hasub Pahath Moabs søn / bygde det andet Styrcke : dertil med Taarnet hos Oonene. 12 Oc hos hannem bygde Sallum lohes søn / den halfve deels Øfverste i Jerusalem / hand oc hans Døttre. 13 Dalporten færdede Hannem / oc bygde den / oc isatte dens Porte / dens Laase oc dens Stenger / oc tusinde Alne paa Muuren / idet Møgporten. 14 Men Malchia Rechabs søn / Vjngaardens deels Fyrste / færdede Møgporten : Hand bygde den / oc isatte dens Porte / dens laaste oc dens Stenger. 15 Men Brøndporten byggede Sallum Eholhoste Søn / den deels Øferste i Beth-Eherez: Hans bygde den  oc tacte den / oc isatte dens Porte / dens Laase oc dens Stenger : Der til med Muuren hos Selah Fiskedam / mod Kongens Have / oc indtil Trapperne som gaae ned fra Davids Stad. 16 Efter hannem bygde Nehemia Asbuk søn / den halfve deels Øfverste i Bethsur / indtil mod Davids Grafver / oc indtil den Fiskedam som var giort / oc indtil Kæmpernes Huus. 17 Næst h annem bygde leviterne / Rehum Bani søn : Hos hannem bygde Hasabia / den halfve deels Øfverste i Keila / i sin deel. 18 Efter hannem bygde ders Brødre / Bavai Hendads søn / den halfve deels Øfverste i Keila. 19 Oc hos hannem bygde Eser Jesua søn / den Øfverste i Mizpa / det andet stycke / der imod som mand gaar op ti Harniskhuuset Mikzoa. 20 Næst hannem bygde Baruch / Sebai søn / med fyrighed / det andet Stycke fra Mikzoa / indtil Eliasib den øfverste Præstis Huusis Dør. 21 Næst hannem bygde Meremoth Uria søn / Koz søns / det andet stycke fra Eliasibs Huusis Dør / oc indtil enden paa Elasibs huus. 22 Oc efter hannem bygde Præsterne / de Mænd af den slette Egn. 23 Efter hannem bygde BenJamin oc Hasub / tvært ofver fra deres huus. Efter hannem bygde Asaria Maeseia søn / Anania søns / hos sit huus. 24  Efter hannem bygde Benue Henadads søn / det andet stycke fra Asaria huus / indtil Mekzoa / oc indtil Hiørnet. 25 Palai Usai søn / mod Mikzoa oc det høye Taarn / som udgaar fra Kongens huus / som er i fængslets Gaard. Efter hannem (bygde) Padaia Pareos søn. 26 Men de Nethinim boede i Ophel / indtil tvert imod Vandporten mod Østen / oc der som Taarnet gar ud. 27 Efter hannem bygde de af Thekoa det andet stycke / mod det stoore Taarn / som udgaar / oc indtil Ophel Muur. 28 (Men) fra Hesteporten bygde Præsterne / hver mod sit Huus. 29 Efter hannem bygde Zadok Jmmers søn / som sit Huus: Oc efter hannem bygde Semaia / Sachania søn / Portene mod Østen. 30 Efter hannem bygde Hanania / Selamia søn / oc Hanum Zalaphs søn den slette / det andet stycke: Efter hannem bygde Mesullam Berechia søn / mod sit Kammer. 31 Efter hannem bygde Malchia Guldspeds søn / indtil Rethinim huus oc Urtekræmmernes / mod Befalings Porten / oc indtil mand gaar op til Hiørnet. 32 Oc der imedlem som mand gaar op af Hiørnet til Faareporten / bygde Guldsmede oc Urtekræmere.

IV. Capitel.
OC det skeede / der Saneballet høde / ad vi bygde Muuren / da blef hand vred / oc meget forstørned / oc bespottede Jøderne: 2 Oc sagde for sine Brødre / oc de Kjgsfolck i Samaria / oc sagde : Hvad giøre de amæctige Jøder? Skulle mand lade dem bestemme? Skulle de ofre? Skulle de fulkomme det paa denne Tjd? Skulle de giøre Steene lefvende af en hoob Støf / der som de ere forbrændte? 3 Oc Tobia den Ammonitter (var) hos hannem / oc sagde : Om de end skiønt bygge / dog dersom en Ræf drog hen op / da skal den vel nedrifve deres Steenmuur. 4 Hos vor Gud / ad vi ere foractede / oc vendt ders bespottelse paa ders Hofvet / oc gif dem til Rof i Fængsels Land. 5 Oc skiul icke ofver ders Misgierninger / oc lad deres Synd icke udslettis fra deres Misgierninger / oc lad deres Synd icke udslettis fra dit Ansict / Thi de giorde sig unyttige mod dem som bygde. 6 Men vi bygde Muuren / oc Muuren blef aldelis føyed tilsammen / indtil midt der paa / Oc Folcket hafde Hierte til ad giøre det.
7 Oc det skeede / der Saneballat / oc Tobia / oc de Araber / oc de Ammoniter / oc de Asdoditer / hørde / ad Muurene i Jerusalem hafde taget til i længden / ad det som brødet var / var begynt ad luckis til iigien / blefve de meget brede. 8 Oc de giorde alle et Forbund til hobe / ad komme / ad strjde imod Jerusalem / oc giøre en vildfarelse dertil. 9 Men vi bade til vor Gud / oc skickede Vagt ofver dem / dag oc nat for dem. 
10 Da sagde Juda: Deres Mact er for svag som bære Byrden / oc Støfven er saa megen : ad vi kunne icke bygge paa Muuren. 11 Nu hafde vore Modstandere tænckt / De skulle icke vide eller see / før end vi komme midt iblant dem / oc slaa dem ihiel / oc saa ville vi forhindre Giernigen. 12 Oc det skeede / der de Jøder som boede hos dem / komme oc sade os (vel) tj gange / af alle steder / af hvilcke j kunde komme til os igien: 13 Da skickede jeg (Folcket) neden op fra Muuren paa det høyeste sted / ja jeg skickede folcket efter Slecter / med deres Sverd / deres Spiud oc deres Buer. 14 Oc jeg besaa det / oc giorde mig rede / oc sagde til Herrerne / oc til de Øfverste / oc til de andet Folck : Frycter icke for dem / tæncker paa den stoore oc forfærdelige HErre / oc strejder for ederes Brødre / eders Sønner / oc eders Døttre / eders Hustruer oc eders Huus. 15 Oc det skeede / der vore Fiender hørde / ade det var os tilkiendegifvet / da giorde Gud deres Raad til intet : saa vendte vi os alle til Muren igien / hver til sit Arbeyde.
16 Oc det skeede fra den Dag / ad halfdeelen af mine unge Mænd Giorde Arbeydet / oc den (anden) halfvedeel af dem / hulde baade Spiud / Skiolde / oc Buer oc Panzer. Oc de Øfverste stoode bag det gandske Juda Huus / 17 De som bygde paa Muuren / oc droge Byrden / (itim) som lagde paa dem: med én haand giorde de Arbeydet / oc med den anden hulde de Vaabenet. 18 Oc hver som der bygde / hafde sit Sverd bundet ved sine Lender / oc bygde saa / Oc den som blæste i Basunen / var hos mig. 19 Oc jeg sagde til HErren  / oc til de Øfverste / oc til det andet Folck / Gierningen er stoor oc vjd / oc vi ere adspridde paa Muuren / den én langt fra den anden. 20 Paa hvilkcen sted j høre nu Basunen liude / djd forsamler eder til os: Vor Gud skal strjde for os. 21 Saa ville vi arbeyde paa Gierningen. Oc halfdeelen af den holde Spiudene / fra det dagedis / indtil Stierninerne komme fræm. 22 Oc jeg sagde paa den tjd til Folcket: Hver blifve med sin Dreng om Natten i Jerusalem / ad vi tage vare om Natten paa Vacten / oc om Dagen paa Arbeydet. 23 Men Hvercken jeg eller mine Brødre / eller mine Drenge / eller de Mænd paa Vacten / som vare bag mig / Vi førde os icke af vore Klæder : Hver hafde sit Spiud (oc) Vand.

V. Capitel.
OC der var i stoort Skrig af Folcket / oc ders Qvinder / imod ders Brødre Jøderne. 2 Thi der vare nogle / som sagde: Vi / med vore Sønner / oc vore Døttre / ere mange : derfor hafve vi optaget Korn / ad vi mue æde / oc lefve. 3 Der vare oc de som sagde : Vi pantsætte vore Aggre / oc vore Vjngaarde / oc vore Huuse / oc tage Korn (denne) Hunger. 4 Oc der vare de som sagde: Vi laane Pendinge til Kongens Skat / paa vore Aggre oc vore Vjngaarde. 5 Nu er dog vort Ljf som vore Brødrenes Ljf  oc vore Børn som ders Børn / Men see / vi undergifve vore Sønner oc vore Døttre til Trælle / ja der er nogle af vore Døttre undergifvne / oc de er icke i vore Hænders mact: oc vore Aggre oc vore Vjngaarde (komme) under andre.
6 Oc jeg blev meet vred / der jeg hørde deres Skrig / oc disse ord. 7 Oc mit hierte blev til Raads udi mig ad jeg skændte paa Herrerne oc paa de Øfverste / oc sagde til dem: Ville j / den eene optagne Ager af den anden? Oc jeg førde en stoor Meenighed mod dem / 8 Oc jeg sagde til dem: Vi hafde igienkiøbt vore Brødre Jøderne / som vare soldte til Hedningerne / efter vor Formue: Oc j skule oc selske eders Brødre / eller skulle de selges til os? Da tagde de / oc sunde intet ad skige. 9 Fræmdelis sagde jeg : Det er ikke got / som j giøre / skulle j icke vandre i Guds Fryct / for Hedningernes / vore Fienders / forsmædelse skyld? 10 Jeg / mine Brødre / oc mine Drenge / fordre vi oc Pendinge oc Korn af dem? Lader os dog eftergifve denne Ager. 11 Kiere gifver dem igien i dag deres Aggre / deres Vjngaarde / deres Oliegaarde / oc deres Huuse: oc den hundrede part af Pendinge / oc af Kornet / Mosten oc Olien / com j hafe optaget af dem. 12 Da sagde de: Vi ville gifve det igien / oc intet kræfve af dem / vi ville giøre lige som du hafver sagt. Oc jeg kaldede Præsterne / oc tog en Eed af dem / ad de skulde giøre saaledis. 13 Jeg udrystede oc saa min Flige / oc sagde : Saa udryste Gud hver mand fra sit Huus oc fra sit Arbeyde / som icke holder dette Ord / oc hand blifve saa udrystet oc tom: Oc ald Meenigheden sagde: AMEN /Oc de lofvede HErren: Oc Folcket giorde lige saa.
14 Oc fra den tjd / ad (Kongen) befalede mig ad være ders Landsfoged i Juda Land / (som var) fra  det tivende Artaxerxes Kongis Aar / (det er) tolf Aar / (da) aad jeg oc mine Brødre icke Landsfogedens Brød. 15 Oc de forige Landsfogeder / som hafde været for mig / hafde lagt besværing paa Folcket / oc taget Brød oc Vjn fra dem / (oc) der til med fyrretive Seckel Sølf / oc ders Svenne hafde faret med Vold ofver Folcket: Men jeg giorde icke saa / for Guds fryctis skyld. 16 Der til med færdede jeg ocsaa paa denne Muuris Arbeyde / oc vi kiøbte ingen Aggre : oc alle mine Tienere motte komme djd tilholde / til Arbeydet. 17 Der til med vare oc af Jøderne oc de Øfverste / hundrede oc halftredesindstive Mænd / oc de vare komne til mig fra Hedningene / som ere her omkring os / ofver mit Bord. 18 Oc det som blev tilred til én Dag / var en Oxe / sex udvalde Faar / oc Fugle som blefve ridde til mig / oc inden hver tiende Dag / af alle slags Vjn ofverflødig: Dog ofver dette søgte jeg icke Landsfogedens Kraft / Thi Trældommen var svaar paa dette Folck. 19 Min Gud tænck paa mig til det beste / efter alt det som jeg hafver giort ved dette Folck.

VI. Capitel.
OC det skeede / der Saneballat oc Tobia / oc Gesem den Araber / oc de andre vore Fiender / hørde / ad jeg hafde bygt Muurene / oc der var ingen hull derpaa mer (enddog ad jeg hafver icke endda hengt Dørre i Portene.) 2 Da sendte Saneballat oc Gesem til mig / ad lade sige : Kom / oc lad os komme tilsammen i Landsbyerne paa den Marck Ono: Men de tænckte ad giøre mig Ont. 3 Oc jeg sendte Bud til dem / ad lade sige: Jeg hafver en stoor Gierning ad udrette / jeg kand icke komme ned: Hvi skulde Gierningen blifve tilbage / naar jeg forlod den / oc foor ned til eder? 4 Oc de sendte vel fire gange Bud til mig / ved den maade: Oc jeg svarede dem igien i denne maade.
5 Da sendte Saneballat saaledis den femte gang sin Dreng til mig  oc et aabent Bref i hans Haand / 6 Der i var saa skrevet: Det er hørt iblant Heningene / oc Gasmu hafver det sagt / ad du oc Jøderne tænckte ad falde fra / (Oc) derfor bygger du Muurene / oc du vilde være ders Konge i disse Sager: 7 Oc ad du end hafver bestillit Propheter / ocm skulle udraabe dig Jerusalem / oc sige : (Hand er) Konge i Juda. Oc nu skal saadant høris for Kongen / derfor kom nu / oc lad os raade tilsammen. 8 Men jeg sendte til hannem / ad lade sige : Det er icke skeet saaledis / som du siger / Thi du hafver optænckt det af dit Hierte. 9 Thi de vilde alle giøre os rædde / oc tæckte: De skulle tage ders Hænder fra Gierningen / oc det skal icke gaa for sig: Men nu bekræfte mine Hænder.
10 Der jeg nu kommer i Semaia huus Delaia Søns / Mehetabeels Søns / (oc hand hafde luckt sig inde) da sagde hand: Lad os gaa ind til hobe i Guds huus / midt i Tempeln / oc tillukte Tempelens Dør / Thi de skulde komme ad slaa dig ihiel / ja de skule komme om natten ad slaa dig ihiel. 11 Men jeg sagde: Skulde en Mand som jeg / fly? Oc hvilcken (er) som jeg / som skulde gaa i Tempeln / ad lefve? Jeg vil icke gaa der ind. 12 Thi jeg merckte vel / Oc see / Gud hafde icke udsendt hannem: men hand sagde denne Spaadom om mig / fordi saa ad Tobia oc Saneballat hafde de leyet hannem. 13 Derfor var hand leyet / ad jeg skulde frycte / oc giort saa / oc syndet : ad det skulde hafve været dem til et ont Nafn ( om mig/) ad de kunde hafve beskæmmet mig. 14 Min Gud / tænck paa Tobia oc Saneballat / efter disse ders Gierninger / oc end paa den Propheptisfe Noadia / oc paa de andre Propheter / som mig forfærdede. 
15 Oc Muuren blef færdig paa den femte oc tivende (Dag) i Eli (Maaned/) udi to oc halftrediesindstive dage. 16 Oc det skeede / der alle vore Fiender hafde hørt (det/) oc alle Hedningene / som vare trint omkring os / saae (det/) da falt dem deres Mood saare : Thi de kiende / ad denne Gierning var giort af vor Gud. 17 Ja paa den tjd vare der af Juda Øfverster / som skrefve ders mange Brefve / som ginge til Tobiam : Oc (der vare) de som fra Tobia komme til dem. 18 Thi der var mange i Juda / som vare besvorede med hannem / thi hand var Sachania Svoger / Arah søns: oc hans Søn Jonathan hafde tagit Mesullams Berechiæ søns Datter. 19 Oc de talede om hans Fromhed for mig / oc førde mine Ord ud til hannem : (Saa) sendte Tobia Brefve ad forfærde mig.

VII. Capitel.
Fræmdelis skeede det / der Muuren var bygt / ad jeg hengde oc Portene / oc der blefve bestillede Portvoctere / oc Sangere oc Leviter. 2 Oc jeg befool Hanani / min Broder / oc Hanania / Pallazens Fyrste ofver Jerusalem / (thi hand var som en trofast Mand / oc fryctede gud fræm for mange.) 3 Oc jeg sagde til dem: Jerusalems Porter skulle icke oplades før end Solenn blifver heed / oc men de endnu staae (derhos/) da skulle de tillucke Portene / oc befæste dem. Oc ad der bestillis Vact af Jerusalems Borgere / hver paa sin Vact / oc hver mod sit huus. 4 Thi staden var vjd oc stoor / men der var lidet Folck i den / oc Huusene vare icke bygde.
Oc min Gud gaf mig i mit Hierte / ad jeg samlede Raadsherrerne oc de Øfverste / oc Folcket /ad regne dem til Slect: Oc jeg fant et SlectsRegister paa dem / som vare først opkomne (af Fængslet/) oc jeg fant skrefvet der i: 6 Disse er Landsens Børn / som droge op af udlændigheds Fængsel / hvilcke Nabuchodonofor / Kongen af Babylon / hafde bortført / oc (som) vare komne tilbage / til Jerusalem oc til Juda / hver til sin Stad. 7 De som komme med Sorobabel / Jesua / Nehemia / Asaria / Raamia / Nahamani / Mardochai / Bilsan / Misperet / Bigevai / Nehum Baena. (Dette er) Mændenes tall af Jsraels Folck. 8 Pareos Børn to tusinde / hundrede oc halffierdesindstiv oc to. 9 Sephathia børn / tre hundrede halffierdesindstive oc to. 10 Arah børn / sex hundrede / to oc halftrediesinds tive. 11 Pahath Moabs Børn / iblant Jesus oc Joabs Brn / to tusinde oc otte hundrede (oc) atten. 12 Elams børn / tusinde / to hundrede / fire oc halftrediesindstive. 13 Sathu børn / otte hundrede fem oc fyrretive. 14 Sacai Børn / siu hundrede oc tresinds tive. 15 Benui børn / sex hundrede / otte oc fyrretive. 16 Bebai børn / sex hundrede / otte oc fyrretive. 17 Asgads børn/ to tusinde tre hundrede to oc tive. 18 Adonikams børn / sex hundrede siu oc tresinds tive. 18 Adonikams børn / sex hundrede siu oc tresinds tive. 19 Bigevai børn / to tusinde siu oc tresindstive. 20 Adins børn / sex hundrede fem oc halftrediesinds tive. 21 Aters børn / af Hiskia / otte oc halffemtesinds tive. 22 Hasums børn / tre hundrede otte oc tive. 23 Bezai børn / tre hundrede fire oc tive. 24 Hariphs børn / hundrede oc tolf. 25 Gibeons børn / fem oc halffemtesindstive. 26 Mændene af Bethlehem oc Nethpopa / hundrede / firesinds tive oc otte. 27 Mændene af Anathoth / hundrede otte oc tive. 28 Mændene af BethAsmaveth / to oc fyrretive. 29 Mændene af Kiriath Jearim / Caphira oc Beeroth / siu hundrede tre oc fyrretive. 30 Mændene af Rama oc Gaba / sex hundrede én oc tive. 31 Mændene af Michmas / hundrede oc to oc tive. 32. Mændene af Bethel oc Ai / hundrede tre oc tive. 33 Mændene af den anden Rebo / halftrediesinds tive oc to. 34 Den anden Elams børn / tusinde / to hundre halftrediesinds tive oc fire. 35 Harims børn / tre hundrede oc tive. 36 Jerico børn / tre hundrede fem oc fyrretive. 37 Lod hadid oc Ono Børn / siu hundrede oc én oc tive. 38 Senaa børn / tre tusinde nj hundrede oc tredive. 39 Præsterne : Jedaia børn af Jesua Huus / nj hundrede halffierdesinds tive oc tre. 40 Jmmers børn / tusinde halftrediesindstive oc to. 41 Pashurs børn / tusinde to hundrede siu oc fyrretive. 42 Harims børn / tusinde oc sytten. 43 Leviterne: Jesua børn af Kadmiel / blant Hodua børn / halffierdesindstive oc fire. 44 Sangerne : Asaphs børn / hundrede otte oc fyrretive. 45 Dørvocterne: Sallums børn / Aters børn / Talmons børn / Akubs børn / hatita børn / Sobai børn / hundrede otte oc tredive. 46 De nethinim: Ziha børn / hasupha børn / Tabaoths børn / 47 Keors børn / Sia børn / Padons børn / 48 Libana børn / Hagaba børn / Salmai børn / 49 Hanans Børn / Giddels Børn / Gabars børn / 50 Reaia børn / Rezins børn / Necoda børn / 51 Gasams børn / Usa Børn / 52 Passeah Børn / Besai Børn / Meunims børn / Rephussims børn / Nephussims børn / 53 Bakbuks børn / Hakupha børn / harhurs børn / 54 Bazliths børn / Mehida børn / harsa børn / 55 Barkos børn / Sisera børn / Thamah børn / 56 Neziah Børn / Hathipha børn. 57 Salomons Svennes børn / Sotai børn / Sophereths børn / Prida børn / 58 Jalea børn / Darkons børn / Giddels børn / 59 Sephatia børn / Hatils børn / phchereths af Zebaim børn / Amons børn. 60 Alle de Rethinim oc Salomons Svennes børn / Tre hundrede halffemtesinds tive oc to. 61 Oc disse droge op / af ThelMelach / ThelHarsa / Cherub / Addon oc Jmmer / Men de kunde icke kundgiøre ders Fædres Huus eller ders Sæd / om de (vare) af Jsrael. 62 Delaira børn / Tobia børn / Neroda børn / sex hundrede to oc fyrretive. 63 Oc af Præsterne / Habaia børn / Koz børn / Barsillai børn / som tog en Hustru af Barsillai Gileaditers Døttre / oc blef kaldet efter deres Nafn. 64 Disse leete efter deres Fødsels Register / oc det blef icke fundet / oc de blefve afviste fra Præstedømmet. 65 Oc HatThirsatha sagde til dem / Ad de skulde icke æde af det Allerhelligste / før end en Præst stood for Urim og Thumim. 66 Den gandske Meenighed til hobe (var) to oc fyrretive tusinde / tre hundrede oc tresindstive / 67 Foruden ders Svenne oc deres Tinistepiger / de vare siu tusinde / tre hundrede / tredive oc siu / oc (der vare) hos dem Sangere oc Sangersker / to hundrede oc fem oc fyrretive. 68 Deres Heste (vare) siu hundrede sex oc tredive : Ders Muler to hundrede fem oc fyrretive. 69 Kameeler fire hundrede fem oc tredive : Asne / sex tusinde / siu hundrede oc tive.
70 Oc nogle af de øfverste Fædre gafve til Giernigen: HatThirsata gaf til Liggendefæset / tusinde Gyldne / halftrediesinds tive Bæckene / fem hundrede oc tredive Præstekiortle. 71 Oc (andre) af de øfverste Fdre / gafve til Gierningens Liggendefæ / tive tusinde Gyldne / to tusinde oc to hundrede Pund Sølf. 72 Oc det som de andre gafve af Folcket / var tive tusinde Gyldne / oc to tusinde Pund Sølf / oc siu oc tresinds tive PræsteKiortle. 73 Oc Præsterne oc Leviterne / oc Dørvoctere / oc Sangerne / oc (nogle) af Folcket / oc de Nethinim oc ald Jsrael boede i deres Stæder.

VIII. Capitel.
Der nu den sivende Maaned kom / oc Jsrael Børn (vare) i ders Stæder: 2 Da forsamlede det gandske Folck sig / lige som én Mand / paa den brede Gade som er for Vandporten: Oc de sagde til Esdras den Skriftlærde / ad hand skulde hente Mose Lovbog / som HErren hafde budit Jsrel. 3 Oc Esdras Præsten bar Lovbogen for Meenigheden / baade Mænd oc Qvinder / oc alle som kunde forstaae ad høre til / paa den første dag i den sivende Maaned / 4 Oc hand læste i den paa den brede Gade / som er for Vandporten / Fra Lius (Morgen) indtil Middag / for Mand oc Qvinde / oc dem som det kunde forstaae: oc alt Folckets Ørne (vare vende) til Lovbogen. 5 Oc Esdras den Skriftlærde stod paa en høy Stool af Trææ/ som de hafde giort til den bestilling / Oc der stoood hos hannem Mathithia / oc Sema / oc Anaia / oc Uria / oc Hilkia / oc Maeseia / hos hans høyre Haand : Oc hos hans venstre / Pedaja / oc Misael / oc Malchia / oc Hasum / oc Hasbadana / Sacharia (oc) Mesullam. 6 Oc Esdras lod Bogen op for alt Folckets Øyne / Thi hand var ofver alt Folcket : Oc der hand oplod den / da stood alt Folcket. 7 Oc Esdras lofvede HErren den stoore Gud : Oc alt Folcket svarede / Amen / Amen / med deres Hænder oprackte / oc buckede sig / oc tilbade for HErren / med Ansictet til Jorden. 8 Oc Jesua / oc Bani / oc Serebia / Jamin / Akub / Sabthai / Hodia / Maeseia / Klita / Asaria / Jasabad / Hanan / Plaia  / oc Leviterne / komme Folcket til ad mercke paa Loven: Oc Folcket stood paa sin sted. 9 Oc de læste i Bogen / i Guds Lov / klarligen oc forstandeligen / oc (de andre) forstoode dem paa Læsningen. 10 Oc Nehemias (hand er den HatThirsata) oc Esdras Præsten / den Skriftlærde / oc Leviterne som komme Folcket til ad mercke / sagde til alt Folcket : Denne Dag er HErren eders Gud hellig / derfor værer icke bedrøfvede / oc græder icke : Thi alt Folcket græd / der de hørde Lovens Ord. 11 Fræmdelis sagde hand til dem: Gaar bort æder det feede / oc dricker det føde / Oc sender dem oc en deel som intet hafve tilredt / Thi denne Dag er vor HErre hellig : Derfor bekymrer eder icke / Thi HErrens Glæde den er eders Styrcke. 12 12 Oc Leviterne stillede alt Folcket / oc sagde : Værer stille / thi denne dag er hellig / oc bekymrer eder intet. 13 Oc alt Folcket gick bort ad æde oc ad dricke / oc ad sende Deele ud / oc ad giøre et stoort Glædeskab : Thi de hafde forstaaet dem paa de Ord / som mand hafde kundgiort for dem.
14 Oc om anden Dagen samledes de øfverste Fædre iblant alt Folcket / Præsterne oc Leviterne / til Esdras den Skriftlærde / ad faa Forstand paa Lovens Ord. 15 Oc de funde skrefvet i Loven / som HErren hafde budet ved Mose / ad Jsraels Børn skulde boe i Løfsaler / paa Høytjden i den sivende Maaned. 16 Oc ad de skulde det aabenbarligen kundgiøre oc udraabe i alle deres Stæder  oc i Jerusalem / oc sige : Gaar ud paa Bierget / oc henter Oliegreene / oc Balsamgreene / oc Mirtegreen / oc Palmegrene / oc Greene af tætte Træer / ad giøre Løfsaler / som skrefvet staar. 17 Oc Folcket gick hen ud / oc hente / oc giorde dem Løfsaler / hver paa sit Tag / oc deres Gaarde / oc i Gaarden hos Guds Huus / oc paa den brede Gade hos Vandporten / oc paa den brede Gade hos Ephraims Port. 18 Oc den gandske Meenighed af dem / som vare igienkomne af Fængselenn / giorde Løfsaler / oc boede i Løfsalerne . Thi Jsraels børn hafde icke saa giort siden jesus Rnuns Søns tjd / indtil paa denne dag / oc der var megen stoor Glæd. 19 Oc mand læste i Guds Lovbog Dag fra dag / fra den første Dag indtil den sidste Dag / Oc de hulde høytjden i siu Dage : Oc paa den ottende dag / forbuds Dag / efter Skicken.

IX. Capitel.
OC paa den fierde oc tivende Dag i denne Maaned / komme Jsraels Børn tilsammen / med Faste oc med Sæcke oc Jord paa dem / 2 Oc Jsraels Sød adskilde sig / fra alle fremmede Børn / oc de traadde fræm / oc giorde Bekiendelse for eders Synder oc deres Fædres misgierninger. 3 Thi efterad de vare opstandne paa ders sted / da læste de i HErrens deres Guds Lovbog fire Gange om Dagen / oc de bekiende fire gange / oc tilbade for HErren ders Gud. 4 Oc der stood op paa Leviternes Trappe / Jesua / oc Bani / Kadmiel / Gebania / Buni / Serebia / Bani / Chenani / oc de raabte med stoor Røst til HErren deres Gud.
5 Oc de Leviter / Jesua / oc Kadmiel / Bani / Hasabenia / Serebia / Hodia / Sebana / Pethahia / sagde Staar op / lofver HErren eders Gud / fra ævig tjd til ævig tjd : Oc mand lofve din Herligheds Nafn / som er ophøyet ofver ald Velsignelse oc Lof. 6 Du est den HErren / du alleene / du hafver giort Himmelen (ja) alle Himmelens Himle / oc ald deres Hær / Jorden oc alt det som der er paa / Hafvet oc alt det som der er i oc du giør alle disse ting lefvende : oc Himmelens Hær tilbeder dig.
7 Du HErre est den Gud som udvalde Abram  oc førde hannem ud fra Ur i Caldæren / oc kaldede hans nafn Abram / 8 Oc du fandst hans Hierte trofast for dig / oc du giorde en Pact med hannem / ad gifve hans Sæd de Cananiters / Hethiters / Amoriters / oc Pheresters / oc Jebusiters / oc Girgasiters Land / oc du hafver holdet dine Ord / Thi du est refærdig. 9 Oc du skalt vore Fædres Ælendighed i Ægypten: oc hørde deres Raab hos det røde Haf / 10 10 Oc du giorde Tegn oc underlige Gierninger paa Pharao oc pa alle hans Svenne / oc paa alt Folcket i hans Land / Thi du vidste ad de hafde handlet hofmodeligen mod dem: oc du giorde dig til et Nafn som paa denne dag. 11 Oc du aldskilde Hafvet for dem / ad de ginge midt igiennem Hafvet paa det tørre: oc du kaste deres Følgere ned i Dybet / lige som Steene i mæctige Vand. 12 Oc du lidde dem om Dagen ved en Skystøtte / ad liuse dem Veyen som de skulde drage paa. 13 Oc du komst ned ofver Sinai Bierg / oc talde med dem af Himmelen / oc du gafst dem rictige Ræt / oc sande Love / gode Skick oc Biud. 14 Oc du kundgiorde dem din hellige Sabbath / oc bød dem Biud / oc Skicke oc Love / ved Mose din Tienere. 15 Oc du gafft dem Brød af Himmelen / i ders Hunger / oc udførte dem Vand af en Klippe / i ders Tørst ;: oc sagde til dem / ad de skulde gaae ind ad indtage Landet til Arf / ofver hvilcket du opløfte din Haand / du gifve dem (det.)
16 Men de oc vore Fædre blefve hofmodige oc hardnackede / oc de lydde icke dine Bud : 17 Ja de vilde icke høre (dem/) oc de tænckte icke paa dine underlige Ting / som du giorde med dem / men de blefve haardnackede / oc kaste et Hofvet op / ad vende sig tilbage igien til ders Trældom / i deres Gienstridighed : Men du est Forladelsens Gud / Naadig oc Barmhiertighed / Langmodighed / oc meget miskundelig / oc frlodst dem icke. 18 Enddog ad de giorde sig en støbt Kalf / oc sagde : Det er din Gud / som opførde dig af Ægypten / oc giorde stoore Bespottelser : 19 Dog forlodst du dem icke i Ørcken / efter din stoore Barmhiertighed : Den Skystøtte vigede icke fra dem om Dagen / ad lede dem paa Veyen / oc ey heller Jldstøtten om Natten / ad opliuse dem paa Veyen som de skulde drage paa. 20 Oc du gafst dem din gode Aand / ad undervjse dem : oc du vendte icke dit Manna fra deres Munde / oc du gafst dem Vand i deres Tørst. 21 Saa fødde du dem i fyretive Aar i ørcken / ad dem fattedis intet : ders Klæder blefve icke gamle / oc deres Fødder hofnede icke. 22 Oc du gafst dem Kongeriger oc Folckene / oc deelede dem her oc der / oc de eyede Sihols Land / oc Kongens Land i Hesbon / oc Ogs Land / Kongens i Basan. 23 Oc du formeerede deres Børn / ligesom Stierne paa Himmelen / oc du førde dem til det Land / som du hafde tilsagt deres Fædre / ad de skulde drage der  ind / ad indtage det til Arf. 24 Oc Børnene droge djd / oc indtoge Landet / oc de nedtryckte Cananiterne / Landsens Jndbyggere / for dem / oc gafst dem i deres Hænder / oc deres Konger oc Folcket i Landet / ad de giorde med dem efter ders villie. 25 Oc de indtroge faste Stæder / oc et fæt Land / oc eyede Huus fulde af allehonde Guds / udgugne Brønde / Vjngaarde oc Oliegaarde / oc Træer / af hvilcke mand æder ofverflødigen : Oc de aade / oc blefve mætte oc feede / oc lefvede i Vellyst ved din stoore Godhed. 26 Men de blefve ulydige oc gienstridige mod dig / oc kaste din Lov bag dem / oc ihielsloge dine Propheter / som baare Vidnisbyrd for dem / ad vende dem om til dig / oc de giorde stoore bespottelser. 27 Derfor gafst du dem i deres Fienders Hænder / oc de tvingede dem : Men der de raabte til dig ideres Bedrøfvelsis tjd / hørde du dem af Himmelen / oc ved din stoore Barmhiertighed gafst du dem Frelsere / hvilcke frelse dem af ders Fienders Haand. 28 Men der de komme til Rolighed / vende de om / ad giøre ont for dit Ansict: Saa forlodst du dem i ders Fienders Haand / ad de regnerede ofver dem. Naar de da omvendte sig / oc raabte til dig / da hørde du af Himmelen / oc reddede dem efter din stoore Barmhiertighed / mange tjder: 29 Oc du lodst vidne for dem / ad vende dem til din Lov : Men de vare hofmodige / oc lydde icke dine Bud / oc syndede mod din Ræt / (hvilcket et Menniske skal giøre / oc lefve der ved/) Oc blefve haardnackede / oc lydde icke. 30 Dog du holt det ud mange Aar ofver dem / oc lodst vidne for dem med din Aand / ved dine Prophpeter / Men de toge det icke til Ørne / derfor gafst du dem i Folckenes Hænder i Landene. 31 Men efter din stoore Barmhiertighed giorde du dem icke plat til intet / eller forlodst dem / Thi du est en naadig oc barmhiertig Gud.
32 Du vor Gud / du stoore Gud mæctig oc forfærdelig / du som holder  Pcten oc Barmhiertigheden  act icke ringe / ald den Møye / som hafver ramt paa os / vore Konger / vore Frster / oc fore Præster / oc fore Propheter / oc vore Fædre / oc dit gandske Folck / fra Kongens af Assyrine tjd / indtil denne Dag : 33 Dog du est retfærdig i alt det som er kommet ofver os / Thi du giorde ræt / men vi giorde ugudeligen. 34 Oc vore Konger / vore Fyrster / vore Præster / oc vore Fædrde / Hafve icke giort efter din Lov / oc icke heller actet dine Bud oc dine Vidnesbyrd / som du lodst vidne for dem. 35 Thi de tiente dig icke i ders Kongerige / oc i dit megle gode / som du gafst dem 7 oc i det vjde oc feede Land / som du gafst for deres Ansict : oc du vendte dem icke fra ders onde jdrætte. 36 See / vi ere Tienere i Dag : ja det Land som du gafft vore Fædre / ad æde Fruct der af / oc det gode der af / See/ der ere vi Tienere udi. 37 Oc Indkommen der blef formeeret for Kongerne / hvilcke du sætte ofver os / for vore Synders skyld / oc de regnede ofver vore Ljf oc vore Diur / efter ders villie / oc vi (ere) i stoor Nød. 38 Oc i alt dette giøre vi en tro Pact / oc skrifve den : oc til besegling ( ere ofverværendes) vore Fyrster / vore Leviter / vore Præster.

X. Capitel.
OC de som vare ofver Beseglingen / (vare) Nehemia Hath Tirsatha / Hachalia søn / oc Zedekia / 2 Zerata / Asaria / Jeremia / 3 Pashur / Amaria / Malchia / 4 Hattus / Sebania / Malluch / 5 Harim / Meremoth / Obadia / 6 Daniel / Ginthun / Baruch / 7 Mesullam / Abia / Meiamin / 8 Maasia / Bilgai / Semaia / disse (vare) Præsterne. 9 Oc leviterne (vare) Jesus Asania søn / Biuni : iblant Henadads Børn / Radmiel. 10 Oc ders Brødre /  Hanan / 11 Micha / Rehob / Hafabia / 12 Sachur / Serebia / Sebania / 13 Hodia / Bani / Beninu. 14 De fverste af Folcket (vare) Pareos / Pahath / Moab / Elam / Sathu / 15 Bani / Buni Asgad / Bebai / 16 Adonia / Biguai / Adin / 17 Alter / hiskta / Asur / 18 Hodia / Hasum / Bezai / 19 Hariph / Anathoth / Nebai / 10 Magpias / Mesullam / Hesir / 21 Mesesebeel / Zadok / Jaddua / 22 Platia / Hanan / Anaia / 23 Hosea / Hanania / Hasub / 24 Halohes / Pilba / Sobek / 25 Rehum / Hasabna / Maeseia / 26 Oc Ahia / Hanan / Anan / 27 Malluch / Harum / Baena.
28 Oc det andet Folck / Præsterne / Leviterne / Dørvocterne / Sangerne / de Rethinim / oc hver som var adskilt fra Folcket i Landet til Guds Lov / deres Hustruer / deres Sønner oc ders Døtre / hver som kunde forstaa / 29 De huldie sig til ders Brødre / de Ypperste af dem / oc komme i Forbandelsen oc i Eeden / til ad vandre i Guds Lov / som er gifven ved Mose / Guds Tienere : oc ad de skulde holde os giøre alle HErrens vor Guds Bud / oc hans Ræt oc hans Skick. 30 Oc ad vil skulde icke gifve Folckene i Landet vore Døttre / ey heller tage deres Døttre til vore Sønner. 31 Oc naar Folcket i Landet førde Vare / oc alle honde Spjse / ad selge paa Sabbaths Dagen / ad vi skulde icke tage det af dem om Sabbathen / oc paa (andre) hellige Dage. Oc ad vi vilde efterlade det sivende Aar / oc allehonde besværing / 32 Oc legge Bud paa os / ad vi skulde Aarligen gifve en tredje Deel af en Seckel / til vore Guds Huusis (Tieniste/) 33 Til Skuebrød / oc daglig Madoffer / oc til daglige Brændoffer / paa sabbathen / Ny maaneder / til hellige Dage / oc til de hellige Ting / oc til Syndoffer / ad giøre Forligelse ofver Jsrael / oc ald vor Guds Huusis Giernig. 34 Oc vi lode kaste Laader om Verdens Offer / Præsterne / Leviterne / oc Folcket / ad mand skulde føre det til vor Guds Huus / efter vore Fædres Huus / paa bestemte Tjder / Aarlige Aar / til ad brænde paa HErrens vor Guds altere / som der slaar skrefvet i Loven. 35 Oc ad fræmføre vor Landets første Grøde / oc alle Træernes første Fruct / Aarlige Aar / til HErrens Huus / 36 Oc de Førstefødde af vore Sønner / oc af vort Fæ / som der staar skrefvet i Loven / oc vore Førstefødde af vore Øxne oc vore Faar / ad vi skulde føre alt dette til vor Guds Huus. Oc Tiende af vort Land / til Leviterne / oc Leviterne selv skulde tage Tiende / alle vore Aggergiernings Stæder. 38 Oc ad en Præst / Arons Søn / skulde oc være hos Leviterne / naar Leviterne toge Tiende : oc Leviterne skulde opføre Tiende af Tienden / til vor Guds Huus / til Kamrene / til Liggendefæis Huus. 36 Thi ad Jsraels Børn oc Levi Børn / skulle oc opføre Kornets / Vjnmostens oc Oliens Løftelse til Kammerne / fordi ad der er Helligdoms Redskab / oc Præsterne som tiene / oc Dørvocterne oc Sangerne / ad vi skulle icke forlade vor Guds Huus.

XI. Capitel.
OC Folckenes Øfverste boede i Jerusalem : Oc det andet Folck lod kaste Laad der om / ad de skulde lade fræææmkomme én af Tj / ad boe i Jerusalem / i den hellige Stad / ad de nj Deele i Stæderne. 2 Oc Folcket beslignede alle de Mænd / som vare frjvillige til at boe i Jerusalem. 3 Oc disse (ere) de Øfverste af Landet / som boede i Jerusalem: (Men i Juda Stæder boede hver paa sit Gods / i deres Stæder / (som var/) Jsrael / Præsterne og Leviterne / oc de Rethinim / oc Salomons Svenners Børn.) 4 J Jerusalem boede (nogle) af Juda Børn / oc af BenJamins Børn: Af Juda Børn / Athaia Usia Søn / Scharia Søns / Amaria Søns / Sephatia Søns / Mahekaleel Søns / af Parez Børn. 5 Oc Maeseia Baruchs Søn / Chalhose Søns / Hasaia søns / Adaia søns / Joiarid søns / Scharia Søns / Siloni Søns. 6 Alle Parez Børn / som boede i Jerusalem / (vare) fire hindrede otte oc tredsindstive duelige Mænd. 7 Oc disse (vare) BenJamin Børn: Sallu Messullams Søn / Joed Søns / Pedaia søns / Kolaia søns / Maeseia søns / Jthiel søns / Jesata søns. 8 Oc efter hannem Gabai / Sallai : nj hundrede otte oc tive. 9 Oc Joel Sichri Søn / var ders Forstandere : Oc Juda Senua Søn / var den anden ofver Staden. 10 Af Præsterne : Jedaia Joiaribs Søn / Jachim. 11 Saraia Hilkia Søn / Mesullam søns / Zadok søns / Meraioth søns / Ahitud søns / som var) en Fyrste i Guds Huus. 12 Oc deres Børdre / som giorde Gierningen i Huuset / vare otte hundrede to oc tive : Oc Adaia Jereohams søns / Pelaliæ søns / Amzi søns / Sacharia søns / Passhur søns / Malchia søns. 13 Oc hans Brødre / de Øfverste iblant Fædrene / vare to hundre to oc fyrretive: Oc Amassai Asareels søn / Ahsai søns / Mesillemoth søns / Jmmer søns. 14 Oc deres Brødre / duelige Mænd / vare hundrede otte oc tive : oc Gaddiel Edolims søn var ofver dem. 15 Oc af Leviterne : Semaia Hosabs Søn / Asrikam Søns / Hasabia søns / Bunni søns. 16 Oc Sabtbai oc Josabad / af Leviternes Øfverste / vare ofver den udvortis Handel udi Guds Huus. 17 Oc Mathania Micha søn / Sabbi søns / Asaphs søns / en øfverste ad bebynde / giorde Tacksigelse i Bønnen / Oc Bakbukia var den anden af hans Brødre : oc Abda / Sammua søn / Galal søns / Jeduthun søns. 18 Alle Leviterne i den hellige Stad (vare) to hundrede fire oc firesindstive. 19 Oc Dørvocterne / Akub / Almon oc ders Brødre / som toge vare paa Portene / (vare) hundrede to oc halffierdesindstive. 20 Men de andre Jsraels Præster (oc) Leviterne (vare) i alle Juda Stæder / hver i sin Arfvedeel. 21 Oc de Nethinim boede i Ophel : oc Ziha oc Gefpa var ofver de Rethinim. 22 Men den Øfverste ofver Leviterne i Jerusalem / var Usi / Bant søn / Hafabia søns / Mathania søns / Micha søns : Af Asaphs Børn (vare) Sangere evert ofver fra Guds Huusis Gierning. 23 THi der ver i Kongens Befaling ofver dem : oc Sangerne handlede troligen / hver Dags bestilling (skeede) paa sin Dag. 24 Oc Pethahia Mesesabeels Søn af Aerah Børn / Juda Søns / var hos KONgens Haand i ald Bestilling til Folcket.
25 J Landsbyerne paa deres Marck boede (nogle) af Juda Børn i Kiriath-Arba og dens Landsbyer / oc i Dibon oc deres Landsbyer / oc i Jekapzeel oc dens Landsbyer: 26 Oc i Jekapzeel oc dens Landsbyer: 26 Oc i Jesua / oc i Molada / oc i Bethpalet / 27 Oc i Hasasrual / oc i Berseba / oc deres Landsbyer: 28 Oc i Zilag oc i Mechoana / oc dens Landsbyer: 29 Oc i Enrimmon / oc i Zarea / oc i Jarmuth / 30 Sanoah / Abudullam / oc deres Landsbyer / Laches / oc dens Marck / Aseka / oc dens Landsbyer: Oc de leyrede sig fra Berseba / indtil Hinnoms Dal. 31 Men BenJamins Børn af Gaba / (boede) i Michmas / oc Aida / oc BethEl / oc deres Landsbyer: 32 Anathoth / Rom / Anania / 33 Hazor / Rama / Githaim / 34 Hadid / Zeboim / Neballat / 35 Lod / oc Ono / i Handverckmænds Dal. 36 Af Leviterne (boede nogle) i Juda Deele / (oc) i BenJamin.

XII. Capitel.
OC disse ere Præsterne oc Leviterne / som opdroge med Soribabel Seathiels Søn oc Jesusa. Seraia / Jeremia / Efra/ 2 Amaria / Maluch / Hattus / 3 Sechania / Rehum / Meremoth / 4 Jddom / Ginthoi / Abia / 5 Meiamin / Maadia / Bilga / 6 Semaria / oc Joiarib / Jedaia / 7 Sallu / Amok / Hilkia / Jedaia. Disse vare Øfverste iblant Præsterne / oc ederes Brødre i Jesua tjd. 8 Men Leviterne vare / Jesus Benui / Kadniel / Serebia / Juda / Mathani : Hand oc hans Brødre (vare) ofver Tacksigelser. 9 O Bakukia oc Unni deres Brødre / vare tvert ofver Varetætctem.
10 Oc Jesus aulede Jojakim : oc Jojakim aulede Eliasib / oc Eliaib aulede Jojada / 11 Oc Jojada aulede Jonathan: oc Jonathan aulede Jaddua. 12 Oc i Jojakims tjd vare Præster / Fædrenes Øfverster : for Seraia (var) Meraia / for Jeremia / Hanania / 13 For Esra / Mesullam : for Amaria / Jonathan: 14 For Mellucu Jonathan : for sebaia / Joseph : 15 For harim / adna : for mevarioth / Helkai: 16 For Jddo / Sacharia : for Ginthon / Mesullam : 17 For Abia / Sirichri: for Miniamin / for Moadia / Piltai: 18 For Bilga / Sammua : for Semaia / Jonathan: 19 For Jariaib / Mathnai : for Jedadia Usi: 20 For Sallai / Kallai: for Amok / eber. 21 For Hilkia / Hasabia : for Jedaia / Nethaneel. 22 (For) Leveiterne i Eliasibs tjd / vare / Jojada / oc Johanan / oc Jaddua / som vare skrefne Fædrenes Øfverste : oc Præsterne  indtil Dartij den Persers Kongerige. 23 Levi Børn / Fædrenes Øfverster / blefve beskrefne i Krønicken: oc indtil Johanan Eliasib søns tjd.
24 Oc Leviternes Øfverste vare Hasabia / Serebia / oc Jesua Kadmiels søn / oc deres Brødre tvert ofver for dem / ad lofve os ad tacke / dem David Guds Mand hafde budet / den ene Varetææææct mod den anden. 25 Mathania / oc Bakukia / Obadia / Mesullam / Talmon / (oc) Akub / voctede flittig paa Portene / ved Tørtærsklene i Portene. 26 Disse vare i Jojakim Jesua søn tjd / Jozadak søns / oc i Nehemia Landsfogedis tjd / oc i Esdræ Præstis den Skriftlærdis.
27 Oc til Muurens indvielse i Jerusalem / opsøgte de Leveiterne af alle ders Stæder / ad mand skulde føree dem til Jerusalem : ad holde Jndvielsen / med med Glæde / oc med Tacksigelse  oc med Sang / Cimbler / Psaltere oc Harper. 28 Oc Sangenes Børn forsamledes oc / af den slette Egn omkring Jerusalem / oc af Netophati Landsbyer / 29 Oc de Gilgal Huus / oc af Aggrene i Gibea oc Asmaveth : Thi Sangerne hafde bygt dem landsbyer omkring Jesusalem. 30 Oc Præsterne oc Leviterne blefve reensede : siden reensede de Folcket / oc Portene oc Muurene. 31 Da lod jeg Juda Fyrster opstige paa Muurene: oc jeg skickede to stoore Tacksigelsis Chor / oc Omgange /(én) paa den høyre side ofven paa Muren / til Møgporten. 32 Oc Hosaia / oc halfdeelen af Juda Fyrster / ginge efterdem: 33 Oc Asaria / Esa / oc Mesullam / 34 Juda / oc BenJamin / oc Semaia oc JEremia. 35 Oc (nogle) af Præsternes Børn / med Basuner / (som var) Sacharia / Jonathans s’n / Semaia sn / Mathania søns / Michaia søn / Sachur søn / Asaph søns. 36 Oc hans Brødre / Semaia / oc Asareel / Milai / Gilalai / Maai / Rethaneel oc Juda / Hanani / med Davids Guds Mands Strengeleeg : Oc Efra den Skriftlærde (gick) for dem. 37 Oc mod Brøndporten / oc imod dennem / opstigede de paa Trapperne paa Davids Stad paa Muuren hen op til Davids Huus / oc indtil Vandporten / mod Østen. 38 Oc det andet Tacksigelsis Chor gick tvert ofvr fra / oc jeg efter dem / oc halfdeelen af Folcket paa Muuren hen op / til onenes Taarn / oc indtil den brede Muur: 39 Oc fra ofven af Ephraims Port / oc ofven af den gamle Port / oc ofven af Fiskeporten / oc Hananeels Taarn / oc Mea Taarn / indtil Faareporte : Oc de blefve stadendis i Fængselns Port: 40 Oc saa stode de to Tacksigelsis Chor i Guds Huus : oc jeg / oc halfdeelen af de Øfverste med mig. 41 Oc Præsterne / som vare / Eliakim / Maeseia / MinJamin / Michaia / Elioenai / Sacharia / Hanania / Med Basunerne : 42 Oc Maeseia / oc Semaia / oc Elosar / oc Usi / oc Jonathan / oc malchia / oc Elam oc Eser : oc Sangerne siunge høyt / oc Jesrahia var Forstandere. 43 Oc de offrede paa den Dag stoore offer / oc vare glade : Thi Gud hafde glædt dem med en stoor Glæde / oc end Qvinderne oc Børnene glædde dem : saa ad Jerusalems Glæde blev hørt langt borte.
44 Oc paa den Dag blefve der Mænd skickede ofver Liggendefæets Kamre / for Løftelser / for første Fruct / oc for Tienden / ad samle i dem af Agre / om Stæderne /de Deele som ere udi Loven til Præsterne oc Levíterne : Thi Jesu hafde Glæde ofver Præsterne oc ofver Leviterne / som stoode : 45 Oc de toge vare pa ders Guds Varetect / oc paa reenselsens Varetect / oc Sangerne oc Dørvocterne (stoode) efter Davids (oc) hans Søns Salomons Sæt: 46 Thi Davids oc i Asaphs tjd / fra fordum af / (vare skickede) Øfverste for Sangerne / oc Lofsangene oc Tacksigelserne til Gud. 47 Men gandske Jsrael gaf Sangernes oc Dørvocternes Deel i Sorobabels tjd oc Nehemi tjd / hver dag sin Deel / oc de helliggiorde til Leviterne / oc Leviterne helliggiorde til Aarons Børn.

XIII. Capitel
PAa den dag blev læst i Mose Bog for Folckenes Ørne / oc der blev fundet skrefvit udi / ad en Ammonit oc Moabit skulde icke komme i Guds Meenighed ævindelig: 2 Fordi / ad de komme icke imod Jsraels Børn med Brød / oc med Vand / men tingede Bileam mod hannem / ad forbandede hannem / enddog vor Gud vende den Forbandelse om til Velsignelsen. 3 Oc det skeede / der de hørde Loven / da skilde de allehonde blanding fra Jsrael.
4 Oc Elisib Præsten / som var tilforn tilsæt ofver vor Guds Husis Kammer / hand hørde Tobiænær til. 5 Oc hand hafde giort hannem et stoort Kammer / hvor udi de hafde tilforn lagt / Madoffer / Røgelse / oc Redskab / oc Tiende af Kornet / Vjnmosten oc Olien / efter Leviternes / oc Sangernes / oc Dørvocternes befaling / oc der til med Præsternes Løftelse. 6 Men der alt dette skeede / var jeg icke iJerusalem : THi i det andet oc tredivte Atarxerxes Kongis Aar af Babylon / kom jeg til Kongen / oc efter nogle Dage vare ude / begærde jeg (igien) forslof af Kongen / 7 Oc jeg kom til Jerusalem  / oc jeg forstood om det Onde / som Elisib giorde for Tobia / ad hand hafde giort hannem et Kammer i Gaarden / hos Guds Huus. 8 Oc det fortrød mig meget : oc jeg kaste alt Redskabet a Tobia Huus hen ud for Kammeret. 9 Oc bød / ad de skulde reense Kammerne / oc  jeg indførde igien djd hen / Guds Huusis Redskab / Madoffer oc Røgelse.
10 Oc jeg forstood / ad Leviternes deel blef dem icke gifven : Saa ad Leviterne oc Sangerne / som giorde Giernigen / vare bortvigede / hver til sin Agger. 11 Da skaffede jeg de Øfverste / oc sagde : Hvi forlade vi Guds Huus? Dog forsamlede jeg dem / oc skickede dem i ders sted. 12 Da førde ald Juda Tiende af Kornet / oc Vjnmost oc Olie til Liggendefæet. 13 Oc jeg sætte ofver det Liggendefæ / Selemia Præsten / oc Zadok den Skriftlærde /oc Pedaja af Leviterne : oc ved ders Haand : Hanan Sachurs søn / Mathania søns / thi de vare holdne ad være trofaste / oc dem blev befalet / ad uddeele til deres Brødre. 14 Min Gud tænck paa mig der udi / oc udslet icke min Barmhiertighed / som jeg hafver giort mod min Guds Huus / oc paa hans Varetæct.
15 I de same Dage sa jeg i Juda dem som traade erser m Sabbathen / oc indførde Reger / oc ladde paa Asne / baade Vjn / Druer / oc Figen / oc allehonde Byrde / oc baare til Jerusalem / paa Sabbathens dag : Oc jeg vidnede (imod dem) samme dag / da der solde Spjse. 16 Derudi boede oc nogle Tyrer / som førde Fisk oc alle honde Vare / som de paa Sabbathen solde Juda Børn / oc i Jerusalem. 17 Da straffede jeg de Øfverste i Juda / oc sagde til dem : Hvad er dette Onde som j giøre : ad j vanhelligede sabbathens Dag? 18 Giorde ey eders Fædre saa / oc vor Fud førde ald denne ulycke ofver os oc ofver denne Stad? Oc j gioøre Vreden endnu større ofver Jsrael / ad vanhellige Sabbathen? 19 Oc det skeede / der Portene i Jerusalem blefve ofverskyggede for Sabbathen / da bød jeg / oc Portene blefve luckte / oc jeg befol / ad de skulde icke oplade dem / indtil eftre Sabbathen: (Oc) jeg bestillede nogle af min Svenne hos Portene / ad der skulde ingen Byrde komme ind paa Sabbathens dag. 20 Da blefve Kræmmerne oc Kiøbmændene med allehonde Vare / om Natten / uden for Jerusalem / en gang eller to. 21 Da vidnede jeg for dem / oc sagde til dem: Hvi blifve j om Natten for Murene? Giøre j det igien / da skal jeg legge Haand paa eder. Fra den tjd komme de icke om Sabbathen. 22 Oc jeg sagde til Levitterne / ad de skulde være reene / oc komme ad vare paa Portene / ad hellige Sabbathens dag. Min Gud / tænck paa mig oc i det / oc spar mig efter din stoore miskundhed.
23 Jeg saa oc samme tjd / ad jøderne indtoge Hustruer / asdoditiske / Ammonitiske / Moabitiske. 24 Oc deres Børn talede halfdeelen Asdodiske / oc kunde icke tale Jødiske : men efter hvert Folkis Tale. 25 Oc jeg straffede dem oc bandede dem / oc slog nogle Mænd af dem / oc drog haar af dem / oc tog en Eed af dem ved Gud : J skulle icke gifve eders Døttre deres Sønner / eller trage deres Døttre til eders Sønner / eller til eder. 26 Hafver icke Salomon / Jsraels Konge / syndit der udi? endog der var icke en Konge som hand / iblant de mange Hedninge / oc hand var sin Gud kier / oc Gud sætte hannem til Konge ofver ald Jsrael / dog komme de udlændiske Qvinder hannem til ald synd. 27 Hafve j icke det hørt / ad j giøre alt dette stoore Onde / ad forgribe ader paa vor Gud / i det j tage udlændiske Qvinder? 28 Oc én af Jojada Børn / Eliasibs den øfverste Præstis søn / hafde giort Frendskab med Sanneballat den Horoniter : Derfor jagede jeg hannem fra mig. 29 Tænck paa dem / min Gud: fordi de hafde besmittet Præstedømmet / ja Præstedømmene oc Leviternes pact.
30 Saa reensede jeg dem af alle udlændiske : oc jeg skickede Præsterne oc Leviterne Varetæct / hver til sin Gierning / 31 Oc til ad offre Ueden i beskickede tjder / oc første Fructer. Tænck paa mig / min Gud / til gode. Ende paa Nehemiæ Bog.

Esther Bog.
I. Capitel.
OC det skeede i Asveri Tjd / (hand er den Asveruis/ som regnerede fra Jndia oc indtil Morland / (ofver) hundrede oc siu oc tive Lande.) 2 J de Dage som Kong Asverus sad paa sit Kongerigis Stool / som var i Susan / Hofvedstaden: 3 J det tredje hans Kongerigies Aar / giorde hand alle sine Fyrster / oc sine Svenne / et Gæstebud : de mæctige af Persen oc Meden / Landsfogederne oc Fyrsterne i Landene (stoode) for hannem: 4 Der hand lod dem see sit Kongerigis herlige Rjgdom oc Ære / sin Majestetis Pact / mange Dage (som vare) hundrede oc firesindstive Dage.
5 Oc der de Dage var ude / giorde Kongen alle FOlck / som vare i Sisan Hofvedstaden / baade stoore oc smaa / et Giestebud / i siu Dage / i Urtegaarden hos Kongens huus. 6 Der hengde hvide / grøne oc fiolblaae (Tapeter/) tilsammen bundne / med dyrebare linnede oc Skarlagens Snorer i Sølf-Ringe / oc paa Malmerstøtter : Bænckene vare af Gud oc Sølf / paa Gulfvet Porphrite / oc Marmorsteen / oc Paristeen / oc Fiolblaa Steen. 7 Oc mand gaf dem ad dricke i Guldkar / oc altjd i andre oc andre Kar / oc Kongelig Vjn ofverflødig nock / som Kongen formotte. 8 Oc mand drack efter Loven / der nødde icke nogen (den anden/) thi saa hafde Kongen befalit alle sine Forstandere i sit Huus / ad mand skulde giøre efter som hver vel behagede.
9 Oc Usthi / Dronningen / giorde oc et Gæstebud for Qvinderne / i det Kongelige Huus / som var Kong Asveri.
10 Paa den sivende Dag / der Kongens Hierte var glad af Vjn / da sagde hand til Meumam / Bistha / Harbona / Bigtha / Abagtha / Sethar oc Charces / de siu Kammersvenne / som tiente for Kong Asverus / 11 Ad de skulde hente Dronning Asverus / 11 Ad de skulde hente Dronning Vasthi ind for Kongen / med sin Kongeriges Krone / ad lade Folcket oc Fyrsterne see hendis deylighed / Thi hun var deylig. 12 Men Dronning Basthi veyrede sig ad komme / efter Kongens Ord / som skeede ved hans Kammersvenne: Da blef Kongen saare vred / oc hans hastighed brænte i hannem.
13 Oc Kongen sagde til de Vjse / som forstoode sig paa Leiligheden / (Thi saa skulde Kongens Sager skee for oalle Forstandige paa Lov oc Ræt / 14 Oc de næste hos hannem vare / Charsena / Sethar / Admatha / Tharsis / Meres / Marsena / Memuchan / de siu Fyrster af Persen oc Meden / som saae Kongens Ansict / som sadde øfverst i Kongeriget) 15 Hvad skal kand / efter Loven / giøre med Dronning Vasthi / fordi / ad hun hafde icke giort efter Kongens Ord / ved Kammersvennene. 16 Oc Memuchan sagde for KONgen oc Fyrsterne: Dronning Vasthi hafver icke alleniste giort ilde imod Kongen / men imod alle Fyrsterne / oc imod alt Folcket som er i alle Kong Asveri Lande. 17 Thi denne Dronnings Gierning skal udkomme til alle Qvinder / saa ad de foracte deres Mænd for deres Øyne / naar de sige : Kong Asverus bød Dronning Vasthi ad komme for sig / oc hun kom icke. 18 Oc paa denne Dag skulle Forstinderne i Persen oc Meden ocsaa (li9gesaa) sige til alle Kongens Fyrster / naar de hafve hørt  denne Dronnings gierning : oc saa skal der komme Foractelse oc Vrede nock. 19 Behager det Kongen / saa lade mand et Kongeligt Bud udgaa fra hannem / oc skrifve blant de Persers oc Meders Lov / saa det icke ofvertrædes / Ad Vasthi skal icke meere komme for Kong Asverus / Oc Kongen gifve hendis Næste / som er bedre end hun / hendis Kongerige. 20 Naar Kongens Befaling / som hand skal g9iøre i hans gandske Rige / (Thi det er stoort) skal hørios : Da skulle alle Qvinder holde deres Mæænd i ære / baade stoore oc smaa. 21 Oc dette behagede Kongen oc Fyrsterne vel / oc Kongen giorde efter Memuchans Ord.
22 Oc hand udsendte Brefve til alle Kongens Lande / i hvert Land efter sin Skrift / oc til hvert Folck efter sit Tungemaal: Ad hver Mand skal være Ofverherre i sit Huus : oc tale efter sit Folckis Tungemaal.

II. Capitel.
EFter disse Gierninger / der Kong Asveri Vrede var stillet / tænckte hand paa Vasthi / oc hvad hun hafde giort / oc hvad det var besluttet ofver hende. 2 Da sagde Kongens Svenne / som tiente hannem: Mand oplede Kongen unge deylige Jomfruer. 3 Oc Kongen udsendtre Befalingsmænd i alle sit Kongerigis Lande / ad de til hobe førde allehonde unge deylige Jomfruer / til Susan Hofvedstaden / i Frier Stuen / under Hege / Kongens Kammersvends Haand / som tog vare paa Qvindfolckene / oc fick dem de Ting de skulde reense sig med. 4 Oc hvilcken Pige som Kongen behagede / hun skulde være Dronning i Vasthi sted. Dette behagede Kongen vel / oc hand giorde saa.
5 Der var en Jødisk Mand i Sisan / Hofvedstaden / hvis Nafn var Mardochæus / Jairs Søn / Simeri søns / Kis søns /  en Jemini Mand / 6 Hvilcken var bortført af Jerusalem / med den fangne hoob som blef vortført / med Jechonia Juda Konge / hvilcken Nabuchodonofor / Kongen af Babylon / lod bortføre. 7 Oc hand opfostrede Adfasfa / (hun er Esther / hans Faders Broders Datter) Thi hun hafde hvercken Fader eler Moder : oc hun var en deylig oc skøn Pige / oc der hendis Fader oc hendis Moder døde / da tog Mardochæus hende sig til Datter. 8 Oc det skeede / der Kongens Ord oc hans Lov blef hørt / oc der mange Piger blefve førde til hobe til SUsan Hofvedstaden / til Hege haand / blef oc Esther tagen til Kongens Huus / til Hege Haand / som var Qvindernes Voctere. 9 Oc Pigen behagede hannem vel / oc hun fant Barmhiertighed for hannem : Derfor skyndede hand med de TIng hun skulde reense sig med / oc med hendis Deel at gifve hende / oc siu skøne Piger / ad gifve hende af Kongens Huus : oc hand omskifte hende med hendis Piger / til den beste (sted) i Fruerstuen. 10 Esther hafde icke kundgiort sit Folck sin Slect: Thi Mardochæus hafde befalit hende / ad hun skulde icke gifve det tilkiende. 11 Oc Mardochæus gick dagligen for Gaarden hos Jomfru Kammeret / ad hand kunde forfare om det gick Esther vel / oc hvad hende skulde skee. 12 Der nu hver Piges Orden kom an / ad hun skulde gaa ind til Kong Asverus / efter ad tolf Maaneder vare ude med hende / efter Qvindernes Lov / (Thi deres Reenselses Dage skulde saa fuldkommes: ( som var) sex Maaneder med dyrebare urter / oc (andre) Qvindernes Reenselser.) 13 Der med kom da Pigen til Kongen : Alt hvad hun sagde / blef hende gifvet / ad hun der med gick fra JomfruKammeret til Kongens Hus. 14 Hun gick der ind om Aftenen / oc om Morgen gick hun ud igien i den anden Fruerstue / til Saasgas Haand / Kongens Kammersvends / som Nmedhnustruernes Voctere: HUn motte icke komme meere til Kongen / uden Kongen hafde lyst til hende / oc hun blev kaldit ved nafn.
15 Oc der Esther / Abihails Mardochæi Fader Broders Daatters Orden kom an / (som hand hafde tagit sig til Daatter/) ad hun skulde komme til Kongen / da begærede hun intet / uden hvad som Hege / Kongens Kammersvend / Qvindernes Voctere sagde : Oc Esther fant Naade for alle dem som hende saae. 16 Saaledis blef Esther tagen til Kong Asverus / i hans Kongelige Huus / i den tiende Maaned / det er Tebeth Maaned / i hans Kongerigis sivende Aar. 17 Oc Kongen hafde Esther kier fræm for alle Qvinder / oc hun fick Naade oc Barmhiertighed for hannem / fræm for alle Jomfruer / oc hand sætte den Kongelige Krone paa hendis Hofvet / oc giorde hende til Dronning i Vasthi sted. 18 Oc Kongen giorde alle sine Fyrster oc sine Tienere et stoort Gæstebud / (det var) Esthers Gæstebud: Oc hand lod Landene hvile / oc udgaf Kongelige Gafver. 19 Der Jomfruerne forsamledes anden gang / da sad Mardochæus i Kongens Port. 20 Esther hafde icke endnu gifvit hendis Slect / oc ey heller hendis Folck tilkiende / lige som Mardocæus hafde befalit hende : Thi Esther giorde efter Mardochæi Ord / lige som den tjd hun blef opfød hos hannem.
21 I de Dage / som Mardochæus sad i Kongens Port / blefve to Kongens Kammersvenne / begthan oc Theres / af dem som varede næst paa Døren / vrede / oc søgte efter ad legge Haand paa Kong Asverus. 22 Oc det blef Mardochæo kundgjort / oc hand gaf Dronning Esther det tilkiende : oc Esther sagde Kongen det i Mardochæi nafn. 23 Oc der blev randsagit efter saadant / oc det blev befundet / Oc de blefve baade hengde paa et Træ : Oc det blef skrefvet i Krønicken for Kongen.

III. Capitel.
DEr dette var skeet / giorde Kong Asverus / Aman HamMadatha Søn den Agagither / stoor / oc opbøyede hannem / oc sætte hans Stool ofver alle Fyrster / som vare hos hanne. 2 Oc alle Kongens Tienere / som vare i Kongens Port / bøyede Knæ oc tilbade for Aman / thi Kongen hafde saa budit om hannem : Men Mardochæus bøyede icke Knæ / oc ey heller tilbad. 3 Da sagde Kongens Svenne / som vare i Kongens Port / til Mardochæum : Hvorfor ofvertræder du Kongens Bud? 4 Oc det skeede / der de sagde det dagligen til hannem / oc hand vilde icke lyde dem ad / da gafve de Aman det tilkiende / ad de kunde see om Mardochæi Ord blefve bestandige / thi hand hafde sagt dem ad hand var en Jøde.
5 Der Aman saa / ad Mardochæus bøyede icke Knæ / ad tilbad for hannem / da blef Aman fuld af hastighed. 6 Der Aman saa / ad Mardochæus bøyede icke knæ / eller tilbad for hannem / da blef Aman fuld af hastighed. 6 Dog hand lod haant om / ad legge Haand paa Mardochæum alleene / (Thi de hafde gifvit hannem Mardochæt Folck tilkiende) men Aman stood efter ad ødelegge alle Jøderne / som vare i gandske Kong Asveri Rige / (nemlig) Mardochæi Folck. 7 J den første Maaned / (det er Nisan Maaned/) i det tolfte Kong Asveri Aar / lod Aman kaste Pur (det er Laadet) for sig / fra dag til dag / oc fra Maaned til den tolfte Maaned / det er Adar Maaned. 8 Thi Aman hafde sagt til Kong Asverus : Her er et Folck udsprjt / oc deelt iblant Folckene i alle dine Kongerigers Lande : oc deres Lov er anderledis / end alle Folckes (Lov:) de giøre oc icke efter Kongens Lov / derfor staar icke Kongen til ad lide / ad lade dem saa blifve. 9 Behager det Kongen vel / saa skrifvis / ad mand omkommer dem: saa vil jeg veye tj tusinde Centener Sølf / i deres Haand som giøre Gierningen / ad mand fører det ind udi Kongens Skatkammer.
10 Da tog Kongen sin Ring af sin Haand / oc gaf Alman HamMedatha søn den Agagither / Jødernes Fiende / den. 11 Oc Kongen sagde til Aman : Det Sølf skal være dig gifvet : Folcket oc / ad giøre der med som dig got Siunis. 12 Da blefve Kongens Skrifvere kaldede / i den første Maaned / paa den trettende Dag i den / oc der blef skrefvet efter alt det som Aman befalede / til Kongens Fyrster oc til Landsfogederne / som var her oc der ofver Landet / oc til hvert Folckis Fyrster / efter hvert Lands Skrift / oc efter hvert Folcks Tungemaal : i Kong Asveri nafn blef det skrefvet / oc beseglet med Kongens Ring. 13 Brefvene blefve sendte ved Løbere / til alle Kongens Lande / ad mand skulde ødelegge / ihieslaa / oc omkomme / alle Jøderne / baade unge oc gamle / Børn oc Qvinder / aa én Dag / (som var) paa den tolfte Maanedis trettende Dag / det er Adar Maaned / oc ad mand skulde røfve deres Gods. 14 (Denne var) en Copj af Skriften / Ad én Befaling skulde gifvis i hvert Land / offentlig for alle Folck / ad de skulde være beridde til den samme Dag. 15 Løberne ginge hasteligen ud / efter Kongens befaling / oc den Befaling blef gifven i Susan / Hofvedstaden : Oc Kongen oc Aman sadde ad dricke / dog Susan Stad blef selsom.

IV. Capitel.
DEr Mardochæus forstood alt det som skeet var / da sønderref Mardochæus sine Klæder / oc førde sig i en Sæck oc Aske: oc hand gick ud / midt i Staden / oc raabte med et stoort oc bitter Skrig: 2 Oc hand kom for Kongens Port : Thi mand motte icke gaa ind ad Kongens Port / med en Sæck paa. 3 Oc i hvert Land (oc) sted / som Kongens Ord / oc hans befaling / ankom / var der en stoor Sorrig iblant Jøderne / oc Faste / oc Graad / oc Væmodighed : der lagdes Sæcke oc Aske paa mange.
4 Da komme Esthers Piger i oc hendis Kammersvenne / oc gafve hende det tilkiende : Oc Dronningen blef meget sorrigfuld : Oc hun sendte Klæder / ad lade Mardochæum føre udi / oc tage hans Sæck fra hannem / men hand tog (dem) icke. 5 Da kaldede Esther Hathah / (én) af Kongens Kammersvenne / som hand lod staa for hende / oc hun gaf hannem befaling til Mardochæum / ad vide / hvad det (var/) oc hvorfor det skeede?) 6 Da gick Harhach ud til Mardochæum paa Gaden i Staden / som var for Kongens Port. 7 Oc Mardochæus gaf hannem tilkiende / alt hvad hannem skeet var / oc den Sum sølf / som Aman hafde sagft / ad hand vilde veye ind i Kongens Skatkammer / for Jødernes skyld / ad ødelægge dem. 8 Oc Hand fikc hannem en Copj af den skrefne Befaling / som var gifvet i Susan / ad lade ødelegge dem / ad vise Esther / oc ad kundgiøre hende / oc biude ofver hende / ad gaa ind til Kongen: oc bede hannem oc ad besøge hannem for hendis Folck.
9 Oc Hathach kom / oc gaf Esther Mardochjæi Ord tilkiende / 10 Da sagde Esther til Hathah / oc gaf hennem befaling til Mardochæum: 11 Alle Kongens Tienere / oc Folcket i Kongens Lande / vide / Ad hver Mand eller Qvinde / som gaar ind til Kongen i den inderste Gaard / som icke blifver kaldit / da er der en Lov ofver hannem / ad mand skal slaa (hannem ihiel/) (uden saa er/ ad Kongen recker GUldspjret mod hannem / ad hand maa lefve.) Jeg er icke kaldet / ad komme ind til Kongen /nu i tredive Dage. 12 Oc mand forkyndede Mardochæo Esthers Ord : 13 Da sagde Mardochæus / ad de skulde svare Esther igien : Tænck icke i dit SInd ad redde dig i Kongens Huus fræm for alle Jøder. 14 Thi dersom du jo tier paa denne Tjd / da skal Jøderne skee en bestandig vederqvegelse oc redning af en anden sted / oc du oc din Faders Huus skulle omkomme : Oc hvo veed / om du (icke) est lige til denne tjd / kommen an til Kongeriget? 15 Da sagde Sther / Ad mand skulde svare Mardochæo / 16 Gack / samle alle Jøderne / som findes i Susan / oc faster for mig / oc j skulle icke æde ey heller dricke / i tre Dage / Nat eller Dag / oc jeg oc mine Piger ville ligesaa faste. Oc saaledis vil jeg gaa ind til Kongen / hvilcket icke er efter Loven / oc kommer jeg da saa om / saa maa jeg omkomme. 17 Oc Mardochæus gick hen oc giorde efter alt det som Esther befalede hannem.

V. Capitel.
OC det skeede paa den tredje Dag / da iførde Esther sig Kongelige (klæder/) oc stood i Gaarden hos Kongens Huus / inden til mod Kongens Huus: Oc Kongen sad paa sin Kongelige Stool / si ist Kongelige Huus / mod Dørren paa Huuset. 2 Oc det skeede / der Kongen saa Esther / Dronningen / staa i Gaarden / fick hun Naade for hans Øyne / oc Kongen udracte til Esther Guldspjret som var i hans Haand : Da traadde Esther fræm / oc rørde ved det øfverste paa Spjret. 3 Da sagde Kongen til hende : Hvad skader dig / Dronning Esther? Oc hvad er din begæring? (var det) indtil halfdeelen af Kongeriget / da skulde det gifvis dig. 4 Oc Esther sagde : Behager det Kongen vel / saa komme Kongen oc Aman i Dag til det Gæstebud / som jeg hafver tilridt for Hannem . 5 Oc Kongen sagde : Lader Aman skynde sig / ad giøre som Esther hafver sagt . Oc Kongen skom / oc Aman / til Gæstebudet / som Esther hafve tilridt. 6 Da sagde Kongen til Esther i Gæstebudet ofver Vjnen : Hvad er din Bøn? Oc den skal gifvis dig / Oc hvad er din begæring? (Var det) end halfdeelen af Kongeriget / da skal det skee. 7 Da svarede Esther / oc sagde : Min Bøn oc min Begæring (er:) 8 Hafver jeg fundit Naade for Kongens Øyne / oc om det behager Kongen vel / ad vide mi9g min Bøn / oc ad giøre min begæring / saa komme Kongen oc aman til det Gæstebud / som jeg vil rede til dem: Saa vil jeg giøre i Morgen som Kongen hafver sagt.
9 Da gik Aman den dag ud / gald oc med et got Mood. Oc som Aman saa Mardochæum i Kongens Port / ad hand stood icke op / ey heller rørde sig for hannem / da blev Aman fuld af Vrede paa Mardochæum: 10 Dog Aman holt sig : Oc der hand kom hiem / da sendte hand hen oc lod hente sine Venner / oc Seres sin Hustru: 11 Oc Aman opreegnede for dem sin Rjgdoms Herlighed / oc sine mange Børn / oc alt sammen / hvorlunde Kongen hafde giort hannem saa stoor / oc ad hand hafde ophøyit hannem ofver Fyrsterne oc Kongens Tienere. 12 Aman sagde ocsaa / oc Dronning Esther lod ingen komme med Kongen til det Gæstebud / som hun beridde / uden mig / oc jeg er ocsaa bøden til hende i Morgen med Kongen. 13 Men jeg er icke fornøyet med alt dette / ald den tjd jeg seer mardochæum den Jøde sidde hos Kongens Port. 14 Da sagde Seres / hans Hustru / oc alle hans Venner / til hannem : Lad dem giøre et Træ halftredisinds tive Alne høyt / oc sjg i morgen til Kongen / ad de henge Mardochæum der paa / oc kom glad til Gæstebudet med Kongen. Dette behagede Aman vel / oc hand lod tilrede Træet.

VI. Capitel.
PAa den samme Nat kunde Kongen icke sofve: Oc hand bød ad hente Krønicke-Bogen / oc de blefve læste for Kongen. 2 Oc der fants skrefvet / Ad Mardochæus hafde tilkiendegifvit / om Bigthana oc Theres / to Kongens Kammersvenne / af dem som varede paa Dørtærsklen / som søgte efter / ad legge Haanden paa Kong Asverus. 3 Oc Kongen sagde : Hvad Ære oc Herlighed er skeet mardochæo for det? Da sagde Kongens Drenge som tiente hannem : Hannem er intet skeet.
4 Da sagde Kongen : Hvo er i Gaarden? (Oc Aman var kommen i Gaarden / uden for Kongens huus / ad skige Kongen / ad de motte henge Mardochæum / paa det Træ / som hand hafde ladit berede til hannem.) 5 Oc Kongens Drenge sagde til hannem : See / Aman staar i Gaarden. Oc Kongen sagde : Lader hannem gaa ind. 6 Der Aman kom ind / sagde Kongen til hannem : hvad skal mand giøre den Mand / som Kongen gierne vil ære? Oc Aman tænckte i sit Hierte : Hvem skulde Konge meere vilde ære / end mig? 7 Derfor sagde Aman til Kongen : Den Mand som Kongen gierne vil ære / 8 (Hannem) skal mand hjdføre Kongelige Klæder / som Kongen pleyer ad bære / os den Hest som Kongen rider paa / oc ad mand sætter den Kongelige Krone paa hans Hofvet. 9 Oc mand skal faa saadanne Klæder oc Hest / udi en af Kongens Fyrsters Haand / oc mand skal føre den Mand i / som Kongen vil gierne ære : oc føre hannem paa Hesten om i Stadens Gader / oc lade udraabe for hannem / Saa skal mand giøre den Mand / som Kongen gierne vil ære.
10 Da sagde Kongen til Aman . Skynd dig / tag Klæderne oc Hesten / som du hafver talet / oc giør lige saa med Mardochæo den Jøde / som sidder i Kongens Port / oc lad intet fattis / af alt det som du hafver talt. 11 Da tog Aman Klæderne oc Hesten / oc iførde Mardochæum / oc førde hannem paa Stadens Gader / oc raabte for hannem : Saa skal mand giøre den Mand som Kongen vil gierne ære. 12 Oc Mardochæus kom igien til Kongens Port. Men Aman skyndede sig til sit Huus / sørgendis / oc med et skiult Hofvet.
13 Oc Aman fortalde Seres sin Hustru / oc alle sine Venner / alt det som hannem var vederfarit. Da sagde hans Vjuse oc Seres hans Hustru til hannem : Er Mardochæus af JødeSæd / for hvilcken du hafver begynt ad falde / da formaar du intet mod hannem / men du maat aldeelis foralde for hannem. 14 Der de endnu talede med hannem / da komme Kongens Kammersvenne der til / oc hastede / ad føre Aman til Giestebudet som Esther hafde beridt.

VII. Capitel.
DEr Kongen var kommen oc Aman til Gæstebud / med Dronning Esther : 2 Da sagde Kongen til Esther / ocsaa om anden Dagen / der hand hafde druckit Vjn : Hvad beder du Dronning Estyher / oc det skal gifvis dig / oc hvad er din begæring? (Var det) end det halfve Kongerige / da skal det skee. 3 Dronning Esther svarede oc sagde : Hafver jeg fundit Naade for dine øyne / O Konge / oc behager det Kongen vel / da gifvis mig mit Ljf for min Børns skyld / oc mit Folck for min begærings skyld. 4 Thi vi ere solde / jeg oc mit Folck / ad ødeleggis / ad ihielslaaes oc ad omkommes. Oc om vi motte selges til Trelle oc Tiniestepiger / saa vilde jeg hafde tagd / enddog Fienden kunde icke oprette Kongen den skade.
5 Da svarede Kong Asverus / oc sagde til Dronning Esther: Hvo er den? Eller hvor er hand / som torde tage det i sit Sind / ad giøre saa? 6 Oc Esther sagde : Den Fiende oc uven / er denne onde Aman : Oc Aman blef forfærdet for Kongen oc Dronningen. 7 Oc Kongen stood op i sin hastighed fra Giestebudet / ofver Vjnen / oc gick i Haven hos Huuset : Oc Aman stood op / ad bede for sit Ljf / af Dronning Esther : Thi hand saa / ad der var allerede besluttet en ulycke ofver sig / af Kongen.
8 Der Kongen kom ind igien af Haven hos Huuset / i Huuset som hand hafde druckit Vjn / da laa Aman ofver Bencken / som Esther sad paa : Da sagde Kongen : Vil hand oc giøre Kongen: Vil hand oc giøre Dronning Vold hos mig i Huuset? Der det Ord udgick af Kongens Mund / de skulde de Amans Ansict?
9 Oc Harbona / én af Kammersvennene / sagde til Kongen : See / der staar ocsaa Træet / som Aman giorde til Marbochæum / som talde got for Kongen i Amans Gaard / halftredisindstive Alne høyt. Da sagde Kongen : Henger hannem der paa. 10 Saa hengde de Aman paa Træet / som hand hafde aldit berede til Mardochæum / oc Kongens Vrede stilledis.

VIII. Capitel.
Paa den samme Dag gaf Kong Asverus Dronning Esther / Amans Huus / som var Jødernes Fiende. Oc Mardochæus kom til Kongen / Thi Esther gaf tilkiende / hvor nær hand hørte hende til. 2 Oc Kongen tog sin Finger Ring af / som hand hafde tagit af Aman / oc gaf Mardochæo den / oc Esther sætte Mardochæum ofver Amans Huus.
3 Oc Esther talde end ydermeere til Kongen / oc falt hannem til Fode / oc græd oc bad hannem / ad hand vilde borttage Amans den Agagiters Ondskab / oc hans Anslag / som hand hafde optænckt imod Jøderne. 4 Saa racter Kongen Guldspjret til Esther : Oc Esther stood op / oc stood for Kongen: 5 Oc hun sagde : Behager det Kongen vel / oc hafver jeg fundit Naade for hannem / oc det Kongen beleyligt / oc jeg behager hannem / saa skrifve mand / Ad igienkalde Amans Medatha søns / den Agagiters Anslags / Bref / Som hand hafver skrefvit / ad komkomme Jøderne / som (vare) i alle Kongens Lande. 6 Thi hvorledis kand jeg lide oc see paa det Onde som skulde ramme mit Folck? Oc hvorledis kand jeg lide oc see paa min Slecits ødeleggelse? 7 Da sagde Kong Asverus til Dronning Esther / oc til Mardochæum den Jøde : See / Jeg hafver gifvit Esther Amans Huus / oc hannem hafve de engt paa Træet / fordi / hand lagde sin Haand paa Jøderne. 8 Saa skrifver nu j for Jøderne / som eder got siunis / i Kongens Nafn / oc besegler det med Kongens Ring / Thi den Skrift som skrifvit i Kongens Nafn / oc bliver besegligt med Kongens Ring / den er icke ad igienkalde.
9 Saa blefve Kongens Skrifvere aldede paa den samme tjd / i den tredje Maaned / det er Sivan Maaned / paa den tredje oc tivende Dag i den samme / oc der blef skrefvet / efter alt det som Mardochæus befool / til Jøderne / oc til Statholderne / oc Landserrerne oc Fyrsterne i Landene / (som var) fra Jndia / oc indtil Morland / hundrede oc siu oc tive Lande / efter hvert Lands Skrift / oc hvert Folckis Tungemaal / oc til Jøderne efter deres Skrift oc efter deres Tungemaal. 10 Oc hand skref i Kong Asveri Nafn / oc beseglede med Kongens Ring / oc hand sendte Brefvene ved Postbud paa Heste / ja ved dem som rede paa Veyløbere / som vare Muuler / der vare fødde af Hopper. 11 Ad Kongen gaf Jøderne (lof) som vare i hver Stad / ad forsamle sig oc verie for ders Ljf / ad ødelegge / ad ihielslaae / oc ad omkomme / alt Folckets oc Landets mact / som plagede dem / Børn oc Hustruer / oc ad rfve deres Gods / 12 Paa én dag / i alle Kong Asveri Lande / (som var) paa den trettende (Dag) i den tolfte Maaned / det er Adar Maaned. 13 Skriftens Jndhold var / ad en Befaling var gifven i alle Land / aabenbarlig for alle Folck / ad Jøderne skulde være rede paa den Dag / ad hefne dem paa ders Fiender. 14 De ridende Postbud paa Veyløbere / (som vare) de Muuler / droge snarligen ud / oc skyndede dem / efter Kongens Ord / oc den Befaling blev gifven i Susan Hofvedstaden.
15 Oc Mardochæus gick ud fra Kongen i Kongelige Klæder / i blaat oc hvit / oc med en stoor Guldkrone / oc en kostelig Linnet Kaabe / oc Purpur / oc Susan Stad frydede sig oc var glad. 16 Der var kommit et Lius oc Glæde til Jøderne / oc Fryd oc Ære. 17 Oc i hvert Land / oc her Stad / til hvilcken sled Kongens Ord oc hans Befaling ankom / var Glæde oc Fryd iblant Jøderne / Gæstebud oc gode Dage / ad mange af Folckene i Landet / blefve Jøder / Thi Jødernes Fryct kom ofver dem.

IX. Capitel.
OC i den tolfte Maaned / det er Adar Maaned / paa den trettende dag i den samme (Maaned/) der Kongens Ord oc hans Befaling kom an / ad det skulde skee paa den dag / som Jøderns Fiender haabede / ad ofvervelde demm / da vendte det sig om / ad Jøderne / de self ofverveldede deres Fiender. 2 Da forsamlede Jøderne dem i deres Stæder / i alle Kong Asveri Lande / ad legge Haand paa dem / som dem vilde ont. Oc ingen kunde slaa dem imod / thi ders Fryct var kommen ofver alt Folcket. 3 Oc alle Fyrster i Landet / oc Statholdere / oc Landsherrer / oc Kongens Befalingsmænd / ophøyede Jøderne / thi Mardochæi Fryct kom ofver dem / 4 Fordi ad Mardochæus var stoor i Kongens Huus / oc hans Rycte kom ud ialle Land / Thi Manden Mardochæus tog til / oc blef mæctig.
5 Saa sloge Jøderne paa alle deres Fiender med Sverdsalg / oc ihielsloge oc omkomme (dem/) oc giorde efter deres villie / imod dem som vare ders Fiender. 6 Oc i Susan Hofvedstaden / ihielsloge Jøderne / oc omkomme fem hundrede Mænd. 7 Oc Parsandatha / oc Dalphon / oc Afpatha / 8 Oc Poratha / oc Adaila / oc Aridatha / 9 Oc Parmastha / oc Arissai / oc Aridai / oc Vajesatha / 10 Tj Amans Sønner / som var Medatha søn / Jødernes Fiendis / sloge de ihiel. Men de lagde icke deres Haand paa Rofvet. 11 Paa den samme Dag kom de Ihielslagens tall i Susan Hofvetstad for Kungen. 12 Oc Kongen sagde til Dronning Esther : Jøderne hafde ihielslaget oc omkommet fem hundrede Mænd / oc tj Amans SØnner / i Susan Hofedstaden / hvad hafde de giort i de andre Kongers Lande? Oc hvad beder nu / oc det skal gifvis dig? Oc hvad begærer du meere / oc det skal skee. 13 Oc esther sagde : Behager det Kongen vel / da gifves ocksaa i morgen Jøderne (lof) som ere i Susan / ad giøre efter denne Dags befaling / oc ad de henge Amans tj sønner paa Træet. 14 Oc Kongen befalede ad giøre saa / oc der blef gifven Befaling i Susan / oc de hengde Amans tj Sønner. 15 Oc Jøderne forsamlede sig / som vare i Susan / ocsaa paa den fiortende Dag i Adar Maaned / de ihielsloge i Susan tre hundrede Mænd / men de lagde icke deres haand paa godzet.
16 Men de andre Jødern / som (vare) i Kongens Land / komme til hobe / oc beskærmede deres Ljf / oc finge Roo for deres u-venner / oc ihielsloge deres Fiender / fem oc halfierdesindstive tusinde / men de lagde icke deres Haand paa Rofvet.
17 (Det skeede) paa den trettende Dag i Adar Maaned / oc de hvilede dem paa den fiortende Dag i den samme: Oc giorde den til Gæstebuds oc Fryds Dag. 18 Men Jøderne som vare i Susan / vare komne til hobe / baade paa den trettende i den samme / oc paa den fiortende (dag) i den samme / oc paa den fiortende (dag) i den samme / oc de hvilede paa den femtende Dag i den samme / oc den giorde de til Giestebuds oc til Frydsdag. 19 Derfor giorde Jøderne paa Landsbyer / som boede udi obne Byer / den fiortende dag i Adar Maaned / til Gæstebuds oc Fryds oc en lystig Dag / oc paa hvilcken den eene skulde sende den anden Skenck. 20 Oc Mardochæus bestre disse ting / oc sende Bref til alle Jøderne ( som vare) i alle Kong Asveri Lande / baade nær oc langt fra / 21 Ad giøre dem en Skick / ad ede skulde holde den fiortende Dag i Adar Maaned / som den femtende i den samme / i hvert Aar / 22 Efter de Dage / paa hvilcke Jøderne hafde Roo for deres Fiender / oc den Maaned / som var omvendt for dem / fra bedrøfvelse til glæde / oc fra Sorg til en lystig tjd / ad de skulde holde dem for Gæstebuds oc Fryds Dage / paa hvilcke den ene skulde sende den anden Skenck / oc Gafver til de Fattige. 23 Oc (hver af) Jøderne toge samptlig ved det som de hafde begynt ad giøre / oc som Marbochæus skref dem til. 24 Thi Aman Medatha Søn den Agagither / alle Jødernes Fiende / hafde tænckt mod Jøderne ad omkomme dem / oc hafde Ladet kaste Pur / det er Laaddet / ad fordærfve oc ad omkomme dem. 25 Oc der hun var gaaen til Kongen / hafde hand befalit ved Brefve / ad hans onde Anslag / som hand hafde optænckt mod Jøderne / skulde komme tilbage paa hans Hofvet : oc de skulde ophenge hannem / oc hans Sønner / paa Træet. 26 Derfor kaldede de de Dage Purim / efter det Purs nafn : for den Sags skyld / efter alle det Brefs Ord  : Oc hvad de hafde seet derhos / ov hvad dem var hendit / 27 Optoge Jøderne / oc vedtoge det paa sig / oc paa deres Sæd / oc paa alle dem som gafve sig til dem : ad ingen maatte ofvertræde det / ad de jo hulde disse to Dage / eftersom de blefve skrefne / oc efter deres tjd / hvert Aar. 28 Ad de Dage skulde blifve ihukomne / oc hulte af hvert Slect / Frændskab / hvert Land oc hver Stad : oc ad de Purims dage skulde icke forgaae iblant Jøderne / oc ad deres ihukommelses skulde icke ophøre fra deres Sæd.
29 Oc Dronning Esther / Abihabs Datter / oc Mardocæus den Jøde / skrefve heel krafteligen /ad stadfæste dette Purims Bref anden gang. 30 Oc hand sendte Bref til alle Jøderne / til hundrede oc siu oc tive Lande / i Asveri Kongerige / med kierlige oc trofaste ord. 31 Ad stadfæste de Purims Dage / paa deres Tjder / eftersom Marbochæus den Jøde / oc Dronning Esther / hafde stadfæstet ofver dem / oc eftersom de hafde stadæfstet ofver dem self / oc ofver deres Sæd. 32 Fastens oc deres Raabs Handel. Oc Esthers ord stadfæstede de Purims handel / oc det blef skrefvet i Bogen.

X. Capitel.
DEr efter lagde Kong Asverus Skat paa Landet / oc Øerne i Hafvet: 2 Men ald hans Veldis oc hans mactis gierning / oc bestreed paa Mardochæi Mæctighed / hed hvilcken Kongen hafde giort hannem mæctig / er det icke skrefvet i Kongernes Krønicke / af Meden oc Persien? Thi Mardochæus den Jøde var den anden efter Kong Asverus / oc mæctig for Jøderne / oc behagelig for hans Brødres mangfoldighed / som søgte sit Folckes beste / oc talde vel for ald sin Sæd.
Ende paa Esther Bog.

Jobs Bog.
I. Cap.
DEr var en Mand i Uz land / hand hed Job / oc den samme Mand var heel from oc oprictig / oc fryctede Gud / oc flydde det onde. 2 Oc hannem blkefve fødde siu Sønner / oc tre Døttre / 3 Oc hans Qveg var siu tusinde Faar / oc tre tusinde Kamel / oc fem hundrede par Øyen / oc fem hundrede Aseninder / oc gantske mange Tiunde: Oc den samme Mand var mæctigere / end alle de som boode mod Østen. 4 Oc hans Sønner ginge hen oc giorde Gæstebud / hver i sit Huus paa sin Dag / oc de sende hen / oc bade deres tre Søstre / ad æde oc ad dricke med dem. 5 Oc edet skeede / naar Gæstebuds Dagene var omme / da sende Job hen oc hellkigede dem /Oc hand giorde sig aarle om Morgenen rede / oc offrede brendoffer / (efter) alles deres Tal: Thi Job tænckte / : Kand skee / mine Sønner hafve syndet / oc signet Gud i deres Hierte / saa giorde Job alle Dage.
6 Oc det hende sig paa en Dag / der Guds Børn komme ade traadde frem for HErren / Da komocsaa Satan iblant dem. 7 Da sagde HErren til Satan : Hvor fra kommer du? Oc Satan svarede HErren / oc sagde : Fra / ad hafve draget om i Landet / oc vandrit derudi. 8 Oc HErren sagde til Satan: Hafver du gifvit god Act paa min Tienere Job? Thi hans lige er icke i Landet / en Mand som er heel from oc oprictig / som frycter Gud / oc flyer det onde. 9 Men Satan svarede HErren / oc sagde : Mon Job frycte Gud forgefvis? 10 Hafver du ey sag Gierde om hannem /oc om hans Huus / oc om alt det hand hafver / trint omkring? Du hafver velsignit hans Hænders Gierning / oc hans Qveg hafver meget (i Mangfoldighed) udbrydt sig i Landet. 11 Men udreck nu din Haand / oc rør ved alt det soom hand hafver /(Hvad gielder det/) om hand skal icke signe dig i dit Ansict? 12 Oc HErren sagde til Satan: See / alt det hand hafver / (være) i din Haand / alleeniste leg icke din Haand paa hannem (self:) Da gick Satan ud fra HErrens Ansict. 13 Oc det skeede / en Dag som hans Sønner oc hans Døttre oode de drucke Vjn i de Førstefødde Broders Huus: 14 Da kom et Bud til Job / oc sagde : Øxene pløyede / oc Aseninderne ginge i Græsset hos dem. 15 Da fulde de ud af Seba / oc toge dem / oc sloge Drengene med skarpe Svær : oc jeg er alleniste undkommen / jeg alene / ad gifve dig dette tilkiende. 16 Der hand endnu talede / da kom en anden / oc sagde Guds Jld falt fra Himmelen / oc blef optænd paa Faarene oc paa Drengene / oc fordærede dem: Oc jeg er alleniste undkommen / jeg alene / ad gifve dig dette tilkiende. 17 Der hand endnu talede / da kom en anden oc sagde : Caldæerne giorde tre Hoobe / oc ofverfulde Kamelene / oc toge dem / oc sloge Drengene med Skarpe Sverd : Oc jeg er allenist undkommen / jeg alleene / ad gifve dig dette tilkiende. 18 Men der hand endnu talede / da kom en anden / oc sagde : Dine Sønner oc dine Døttre oode oc drucke Vjn i deres Førstefødde Brødres Huus: 19 Oc see / der kom et stor Vær af Ørcken her ofver / oc støtte paa Huusens fire Hiørner / ad det falt paa Drengene / oc de døøde : Oc jeg er alleniste undkommen / jeg alleene / ad gifve dig det tilkiende.
20 Da opstod Job / oc sønderref sin Kaabe / oc klippede sit hofved / oc falt paa Jorden / oc tilbad: 21 Oc sagde : Nøgen udkom jeg af min Moders Lif / oc nøgen skal jeg fare derhen igien: HErren gaf / oc HErren tog : HErrens Nafn være lofvet. 22 J alt dette / syndede Job icke /oc talede intet uskickeligt om Gud.

II. Cap.
DEt hende sig atter en Dag / der Guds Børn komme / ad traadde frem for HErren /da kom ocsaa Satan mit iblant dem / ad traadde frem for HErren. 2 Da sagde HErren til Satan : Hvor fra kommer du ? Oc Satan svarede HErren / oc sagde : Fra / ad hafve dragit om i Landet oc vandrit deri. 3 Oc HErren sagde til Satan : hafver du gifvit gode act paa min Tienere Job? Thi hans lige er icke i Landet/ en Mand ( som er) heel som oc oprictig / som frycter Gud / oc flyer det onde : oc hand holder end nu fast ved sin Fromhed / Men du hafver oprørt mig mod hannem / ad forderfve hannem uden Sag. 4 Da svarede Satan HErren / oc sagde : Huud for Huud / oc alt det en Mand hafver / skal hand vel gifve for sit Ljf. 5 Men udreckt nu din Haand / oc rør ved hans Been oc ved hans Kiød / (hvad gielder) om hand icke skal signe dig i dit Ansict? 6 Oc HErren sagde til Satan : See / hand være i din Haand / dog var hans Ljf. 7 Da foor Satan ud fra HErrens Ansict / oc sloo Job med onde Bulder / fra hans Fodsaal oc indtil hans Jsse. Oc hand tog sig et Skaar / ad skrabe sig der ved: oc hand sad midt i Asken.
9 Oc hans Hustru sagde til hannem: Holder du endnu fast ved din Fromhed? Signe Gud oc døø 10 Men hand sagde til hende : Du taler lige som en af de daarlige (Qvinder) taler / skulle vi annamme det gode af Gud / oc skulle vi icke anamme det onde? J alt dette syndede Job icke mod sine Læber.
11 Oc der tre Jobs Venne hørde all denne ulycke / som var kommen ofver hannem / da komme de / hver af sin Sted / Eliphas den Themani9ter / oc Bildad den Suhiter / oc Zophar den Naamanither / Oc de blefve eens / ad komme ad halve Medynck ofver hannem / oc ad trøste hannem. 12 Oc der de opløfte deres Øyen langt fra / da kiende de hannem icke oc de opløfte deres røst / oc græde / oc hver ref sin Kaabe sønder / oc de stødde Støf paa deres hofveder mod Himmelen. 13 Oc sade med hannem paa JOrden / siu Dage oc siu Nætter / oc der talede ingen til hannem et Ord / Thi de saae / ad Pjnen var blefven saare stoor.

III. Cap.
DEr efter oplod Job sin Mund / oc forbandede sin Dag : Oc Job svarede / oc sagde : 3 Fortabt vorde den Dag / paa hvilcken jeg er fød : oc den Nat / der mand sagde : En Dreng er undfangen. 4 Den samme Dag maa være heel mørck /( Gud skal her ofven ned icke spøre efter den / intet Skjn skal skinne ofver den. 5 Mørckhed oc døds Skugge skulle vanhellige den / en Sky skal blifve ofver den / Dagens bitter Heede forfærde den. 6 Mørckhed skal indtage den samme Nat / ad den skal icke glæde sig iblant Aarens Dage / ad den skal icke komme i Maanedernes Tall. 7 See / den samme Nat skal være eenlig / ad der skal ingen Fryd være paa den. 8 Ad de forbande den som forbande Dagen / de som ere rede til ad opvæcke Levitan. 9 Stierne i dens Tuzmørcke skulle vorde mørcke / den skal haabis til Lius / Oc det skal icke (komme/) oc den skal icke see paa Morgenrødis Øynbryn. 10 For den icke tillucte mit Lifvis Dørre / oc skiulte icke Drøfvelse for mine Øyen.
11 Hvorfor blef jeg icke døød af Moders Ljf? (Hvorfor) udkom jeg af Lifvet / oc icke (strax) udgaf min Aand? 12 Hvorfor komme Knæ fo rmig? Oc hvorfor Bryste ad jeg skulde dj? 13 Thi (da) skulle jeg nu ligge oc være stille : Jeg skulde sofve oc hast Hvile / 14 Med Kongerne oc Raadsherrerne paa Jorden / som bygde sig de øde (Stæder:) 15 Eller med Førsterne som hafve Guld / som fylde deres Huus med Sølf: 16 Eller ade jeg hafde icke værit (til) som et skiult utjidigt Foster / som de unge Børn (der) icke hafve seet Liuset. 16 Der hafve de Ugudelige afladet ad forfærde (andre/) oc her hvile de som ere blefne Krafteløse. 18 (Der) hafve Fangerne Fred tillige : de haøre icke Trængerens Røst. 19 Der er (baade) liden oc stoor / oc Svenden frj fra sin HErre.
20 Hvorfor gifver hand den Usle Liuset / oc Ljfvet de Bedrøfved af Hiertet? 21 (Dem som bie efter Døøden / men den kommer icke / oc grafve efter den / heller end efter de skiulte Liggendefæ. 22 De som glæde sig / saa de springe / de skulle fryde sig / naar de finde Grafven.) 23 Den Mand hves Vey er skiult / oc Gud lucte til omkring hannem? 24 Thi naar jeg skal æde / da kommer min Suck : oc min hylen far ud som Vand. 25 Thi jeg fryctede saare / oc det kom ofver mig : oc det jeg reddis for / det hende mig. 26 Jeg var icke roolig / Jeg var ey heller stille / oc jeg hvilede icke / Oc der kom Forfærdelse.

IV. Cap.
DA svarede Eliphas den Themaniter / oc sagde : 2 Om vi vilde forsøge  ad tale til dig / Skulde det fortryde dig? Men hvo kand holde sig ad tale? 3 See / du hafver undervjst mange : oc styrckit de trætte Hænder. 4 Din Tale hafver opret den Faldne / oc du hafver styrckit de bøfvede Knæ. 5 Men nu det kommer til dig / da fortryder det dig : det hafver rammit paa dig / oc du est forfærdet. 6 Var icke din (Guds) Fryct / dit Haab ? oc dine Veyes Fromhed / din Forhaabning?
7 Kiere / tænck dig om / hvilcken Uskyldig er omkommen? Eller hvor ere de Oprictige ødelagde? 8 (Men) som jeg hafver seet / de som pløyede Ondskab / oc de som saade Møye / de maae høste det samme. 9 De skulle omkomme for Guds Aande / oc ødeleggis af hans Vredis Aande. 10 Løvens Skraal / oc den grumme Løvis Røst (er hørt/) oc de unge Løvers Tænder ere udbrødne. 11 Den stærcke Løve er omkommen / foruden Rof / oc den gamle Løvis Unger ere bortspredde.
12 Oc det Ord sagd mig hemmeligen / oc mit Øre fatte noget lidet der af. 13 J Tancker af Siun om Natten / naar en dyb Søfn falder paa Folck. 14 Da kom der Fryct oc Befvelse paa mig / oc forskreckede meget mine Been. 15 Oc en Aand / gick frem for mig : der styrlede Haarene paa mit Ljf. 16 Den stood / oc jeg kunde icke kiende dens Skickelse / (der var) et Billede for mine Øyne / det var stille / oc jeg hørde en Røst / (sigendis: ) 17 Mon et Menniske kand holdis retfærdigere / end Gud? Monne en Mand være reenere / end den hannem giorde? 18 See / hand kunde icke forlade sig paa sine Tienere : oc motte legge Daarlighed paa sine Bud. 19 Hvor meget meere (ere de saadanne) som boo i Leerhus / hvilckes Grundvold er i Støf : Mand skulle støde dem smaa for Møl fra Morgenen indtil Aftenen / skulle de stødis smaa / for der er ingen som legger ( det paa Hiertet) skulle de forderfves ævindeligen. 20 Far deres Værdighed icke bort med dem? Ja de skulle døøe / men icke udi Vjsdom.

V. Cap.
RAab nu / mon der er nogen som svarer dig? Oc til hvem af de Hellige vilt du see hen? 2 Thi Vrede skal sla en Daare ihiel / oc Nidkierhed skal myrde en Gieck. 3 Jeg saa en Daare roodfest / dog jeg forbandede hans Huus strax. 4 Hans børn skulle være langt fra Salighed : oc de skulle sønderslaes : Porten / oc der skal ingen Hielpere være 5 Den Hungrige skal æde hans Høst / oc skal tage den ind af Torne / oc hver af de Tørstige skulle uddricke (saadanne) deres Kraft. 6 Thi Ondskaf kommer icke udaf Støf / oc Møye kand icke voxe op af Jorden. 7 Men eet Menniske er født til Møye / lige som Gister flye høyt op.
8 Jeg vilde dog søge efter Gud / oc stille min Tale til Gud. 9 Den som giør stoore Ting / hvilcke mand kand icke ransage : Underlige Ting / saa de icke staae til ad tælle. 10 Den som gifver Regn paa Jorderjge / oc lader vand komme paa Gaderne. 11 Ad sætte de Ringe høyt op : ad de som sørgede / ved Frelse ophøyes. 12 Som giør de Fredskis Anslag til intet / ad deres Hænder kunde icke giøre det / de tage sig for. 13 Som grjber de Vjse i deres Tedskhed; ad de Arriges Raad omstyrtes. 14 Om Dagen skulle de løbe an i Mørcket : oc træfve om Middagen / som om Natten. 15 Men hand frelste den Fattige fra Sverd oc fra deres / Mund / oc fra den Stærckes Haand. 16 Oc den Ringe hafde Haab / oc Ondskaf motte holde sin Mund tilsammen.
17 See / Saligt er et Menniske / som Gud straffer : Derfor skalt du icke foracte den Allmæctiges Refselse. 18 Thi hand monne saargiøre / at forblinde / hand monne sla igiennem / Oc hans Hænder læge. 19 Hand skal frelse dig i sex Bedrøfvelser: oc i den sivende skal intet ont røre dig. 20 J Hunger skal hand befrje dig fra Døøden : oc i Strjd fra Sverds Vold. 21 Du skalt skiulis for Tungers Svøbe: oc du skalt icke frycte for Ødeleggelse naar den kommer. 22 Du skalt lee ad Ødeleggelse oc stoor Hunger : Oc du skalt icke frycte for vilde Diur i Landet. 23 Thi dit Forbund (skal være) med Steenene paa Marcken / oc de vilde Diur skulle holde Fred med dig. 24 Oc du skalt fornemme / ad dit Pauluun hafver Fred / oc du skalt besøge din Boolig / oc icke synde. 25 Oc du skalt forfare / ad din Sæd (skal blifve) mangfoldig / oc din Afkomme som Græz paa Jorden. 26 Du skalt komme til Grafven i God Alderdom / ligesom en Ræg optagis i sin Tjd. 27 See / det hafve vi forfaret / saa er det : hør det oc forstaa du det for dig.

VI. Cap.
MEn Job svarede / oc sagde : 2 Gifver min Klagemaal motte jo veyes / oc mand vilde ophefve min ulycke tilsammen i Veyskaaler. 3 Thi den skulde nu blifve svaarere end Sand i Hafvet / derfor ere mine Ord opslugede. 4 Thi den Almæctigftis Pjle (ere) i  mig hves Forgift min Aand dricker. Guds Forfærdelser ere stillede mod mig. 5 Mon en Skovæsel skrjge ofver Græz : skulde en Oxe bøge ofver sit Foder? 6 Mon det uvelsmagende kand ædis uden Salt? Eller er der Smag i det hvide om (Æge) Blommen? 7 De Ting min siæl fortrød ad røre / de ere som usunde ting i min Mad.
8 O ad min Bøn motte komme / oc Gud vilde gifve mig / det jeg haabis 9 Oc ad Gud vilde slaa mig smaa: hand vilde lade sin Haand løs / oc ophugge mig. 10 Da hafde jeg endnu min Trøst / oc motte blifve haarførd i Smerte / (naar) hand icke vilde spare : Thi jeg hafver dog icke skiult den Helligis TRale. 11 Hvad er min Mact / ad jeg kand haabe? Oc hvad er min Ende / ad jeg skulde forlænge mit Ljf? 12 Er min Mact ( da) Mact af Steen / eller mit Kiød af Kaaber?
13 Er der ingen HIelp i mig / oc er bestandighed jagit fra mig? 14 Skulde den som slar sig fra sin Næste (bevisis) Barmhiertighed / oc som vilde forlade den Almæctigstis Fryct? 15 Mine Brødre hafve skuffet som en Bæck: som en Strøm i Bøcke (der) farer frem. 16 De Bøcke som ere sorte af Jis / Snee skal skiulis paa dem 17 Paa den Tjd / de skulde optøes / da skulle de blifve borte: naar det blifver heet / da skulle de forgaa af deres Stæd. 18 De skulle vjge ud paa deres Veyes Stjer : de skulle fare op til intet / oc omkomme 19 De see op ad Veyene til Thema : de forvente sig ad vandre til Seba. 20 De blefve til Skamme / ad (de) forloode sig der paa: De komme der hen oc skammede sig. 21 Thi i ere nu intet / i skule see Jammer / oc frycte. 22 Hafver jeg da sagt : henter mig hid / oc Skæncker for mig af eders Formue: 23 Eller redder mig af Fiendens Haand / oc forløser mig af Tyranners Haand?
24 Lærer mig / oc jeg vil tie : oc undervjser mi9g / det jeg farer vil udi. 25 Oc hvad ere de Oprictige Tale bekræftelse? Men hvad skal den Straf udrette / som kommer fra eder? 26 Skulle J ad straffe optæncke ord? oc (slaa) den Miztrøstigis Tale i Veyret? 27 Ja vilde i Kaste eder ofver den Faderløse / oc grafve imod eders Næste. 28 Oc nu om i ville / da seer paa mig / oc (lader det komme) for eders Ansict / om jeg vilde liuge. 29 Omvender eder nu / oc lader Uretfærdighed fare. Ja omvender eder endnu min Retfærdighed er der: 30 Men min Tunge hafve uræt? Mon min Mund icke skulde forstaa sig paa Ondskab.

VII. Cap.
ER et Menniske icke i Krjg paa Jorden? Oc ere hans Dage icke som en Dagløners Dage? 2 Som en Svend monne længes efter Skugge: Oc som en Daglønere maa forvente sin Løn. 3 Saa hafver jeg faaet Forfængeligheds Maaneder mig til Arfvedeel / oc de hafve kald mig ælendige Nætter til. 4 Naar jeg lagde mig / da sagde jeg : Naar skal jeg staa op? Oc (siden) regnede (mit Hierte / naar det vilde blifve) Aften / oc jeg blev mæt af Møysomhed / indtil Tuzmørcke. 5 Mit Kiød er beklædt med Orme oc Skarn af Støf / Min Huud er sprucken / oc afskalled. 6 Mine Dage er lettere henfløyne / end Bæfveris skytte / oc ere fremfarne / saa ad all Haab hafver en Ende. 7 Tænck ad mit Lefnet er et Væjr : mit Øyne skal icke komme igien ad see got. 8 Den hand Øyne som (nu) seer mig / skal icke beskue mig : Dine Øyne skulle (see) efter mig / Men jeg skal icke findis. 9 En Sky forgaar oc far bort : lige saa den der far ned til Helfvede / skal icke komme op igien. 10 Hand skal icke komme igien meere til sit Huus: Oc hans sted skal icke kiende hannem meere. 11 Saa vil jeg icke forhindre min Mund / jeg vil tale i mit Aand Angist : jeg vil klage i min Siæls Bittrerhed. 12 Er jeg et Haf / eller en Hvalfisk / ad du vilt sætte Voct ofver mig? 13 Naar jeg tænckte : Min Seng skal trøste mig / min Leye skal forlette noget af min klage: 14 Da forfærder du mig i Drømme : oc i siun komst du mig til ad grue. 15 Ad min Siæl ynker ad være qvald: ja Døden heller end mine Been : 16 Jeg kædis / jeg skal icke lefve ævindeligen : Lad af fra mig / thi mine Dage ere Forfængelighed. 17 Hvad er et Menniske / ad du vilde acte hennem stoort? Oc ad du vilde ligge dig hannem paa Hierte? Oc ad du vilde besøge hannem hver Morgen / ad du vilde prøfve hannem alle Øyeblick. 19 Hvor længe vilt du icke vige fra mig? vilt du icke lade mig være / indtil jeg nedsiuncker med Spot? 20 Hafver jeg syndet / hvad skal jeg da giøre dig / O du Menniskenes Voctere? Hvorfor hafver du sat mig / dig til Stød / ad jeg er mig self til en Byrde? 21 Oc hvorfor vilt du icke borttage mine Mizgerninger / oc lade min Ondskab fare bort? Thi jeg motte nu lagd mig i Støf : oc naar du søgte mig om morgenen / da skulde jeg icke (findes.)

VIII. Cap.
DA svarede Bildad den Suhiter / oc sagde: 2 Hvor længe vilt du tale dette? 2 Oc (hvor længe skulde) din Munds Ord (være) et stærckt Væjr? 3 Mon Gud skulde forvende Rætten? oc mon den Almæctigste skulde forvende Rætferdighed? 4 Hafve dine Sønner syndet for hannem / da hafver hand oc forkast dem for deres Mizgierniners skyld. 5 Men om du gifver dig betjltgee til Gud / oc giør Formaning til den Allmæctigste / 6 (Oc) Est du ickun reen oc oprictig : da skal hand opvæcke (noget andet) ofver dig / oc lycksalig giøre din Rætferigheds Bolig. 7 Hvad du hafde før / skal vel være lidet / Men det du skalt hafve her efter / skal voxe saare.
8 Thi kiere / spør den fremfarne Slect ad : oc beskick dig til det / som deres Forfædre hafve udspurt. 9 Thi vi blefve (til) i gaar / oc vide intet : thi vore Dage ere en Skygge paa Jorden. 10 Skulle de icke lære dig / ja sige dig / Oc fremføre Tale af deres Hierte? 11 Kand oc et Siff opvoxe / uden Dynd? Kand Eng gro foruden vand? 12 Naar det endnu staar grønt / (enddog) det icke ophuggis / skal der dog visne for alle Urter. 13 Saa gaar det med alle dem / som forglemme Gud : oc en Øyenskalckis Haab skal fortabis. 14 Thi hans Haab skal blifve hennem kædsommelig : oc hans Forhaabning (er) en Spindelvæf. 15 Hvand skal forlade sig paa sit Huus / oc det skal dog icke bestaa: Hand skal færde paa det / Men det skal icke blifve staaende. 16 Hand er veeg for Solen : Oc hans Pode skal voxe i hans Have. 17 Hans Røder skulle gro i hver andre hos en Kilde / hand skal see paa et Huus af Steen: 18 Men naar (Gud) opsluger hannem af sin Sted / da skal den benecte hannem / (oc sige: ) Jeg saa dig icke. 19 See / det er hans Vey7s glæde : oc der skulle andre opvoxe af en anden Støf.
20 See / Gud forkaster icke den Fromme / oc hand tager icke i den Ondis Haand. 21 Jndti9l hand opfylder din Mund med Ladder : oc dine læber med Fryd. 22 De som dig hade / skulle slet beskæmmis : oc de Ugudeligis Pauluun skal icke (meere findis.)

IX. Cap.
MEn Job svarede / oc sagde: 2 Ja / jeg veed vel / ad (det er) saa / oc hvad skulde et Menniske rætferdige sig for Gud? 3 Om hand vil trætte med hannem / saa kand hand icke svare hannem et af tuisinde. 4 Hand er saare vjs oc mæctig stærck / hvor forhærdede sig mod hannem / oc hafde Lycke ? 5 Hand som fløtter Biergene / ad de blifve det icke var / som omkaster dem i sine Vrede. 6 Som røster Jorden af sin sted / ad dens Piller maa blifve. 7 Som taler til Solen / oc den kand icke komme op / oc kand besegle ofver stiernerne. 8 Som udbreder Himmelen alleene / oc traader paa Hafsens Bølger. 9 Som giør ad Urcturus Orion oc Regne stierner komme her for / oc de skiulte Stierner imod Synden. 10 Som giør stoore Ting / saa de icke staa til ad randsage : oc underlige Ting / saa der er icke Tal paa. 11 See / hand gaar ofver for mig / oc jeg seer (hannem dog ) icke : oc hand gaar forbj / oc jeg (dog) icke kiender hannem. 12 See / naar hand vil tage / hvo kand komme hannem til ad gifve igien Hvo vil sige til hannem / hvad giør du?
13 See / naar hand gaar ofver for mig / oc jeg seer (hannem dog) icke: oc hand gaar forbj / oc jeg (dog) icke kiender hannem. 12 See / naar hand vil tage / hvo kand komme hannem til ad gifve igien Hvo vil sige til hannem / hvad giør du?
13 SAee / naar hand vil tage / hvo kand komme hannem til ad gifve igien Hvo vil sige til hannem / Hvad giør du?
13 Gud afvender icke sin Vrede: de bøyede sig under hannem / som vilde hielpe (andre) af Hofmod. 14 Langt minder skulde jeg kunde svare hannem / oc udvelle mine Ord (som jeg kunde tale) med hannem? 15 Om jeg end var rætferdig / kand jeg icke svare : jeg maa bede om Naade / for den som lader dømme mig. 16 Om jeg end raabte / oc hand svarede mig / da kunde jeg icke troo / ad hand hører min Røst. 17 Thi hand knuser mig med en Hværvelvind / oc giør mig mange Saar foruden / Sag. 18 Hand tilsteder mig icke / ad drage min Aande. men hand mætter mig med Bitterhed. 19 Om jeg (vilde fly) til Mact / see / da er hand stærck: eller oc til Ræt / hvo vilde komme mig i Tale med hannem? 20 Om jeg vilde retferdige mig / saa skullde min Mund fordømme mig : Er jeg from / da kand hand dog giøre mig ad være forvend. 21 Var jeg from / saa kunde jeg icke kiende mig selv : men jeg skulle fortryde ad lefve.
22 Det er et / derfor sagde jeg : Hand omkommer den Fromme oc Ugudelige. 23 Om hand vilde huudflenge nogen til Døde / da kunde hand lee ad de uskyldiges / Fristelser. 24 Landet blifver gifvit i den ugudeliges Haand / hand skiuler dens Dommeres Ansict : Giør hand det icke ? Hvor (oc) hvo er den (der giør det?) 25 Oc mine Dage hafve været snarere end en Løbere: de flyde bort / de hafve icke seet got / 26 De ere hensatte / med jlendis Skib / som en Ørn der vil flye efter Føde.
27 Naar jeg tæncker ad jeg vil glemme min Klage / jeg vil lade mine Facter henfare / oc vederqvege mig : 28 Da maa jeg frycte for alle mine Pjne : efterdi jeg veed /ad du lader mig icke være uskyldig. 29 Jeg maa være ugudelig : hvorfor vil jeg nu plage mig forgæfvis? 30 Om jeg end toede mig med Sneevand / oc rensede mine HÆnder med Søbe : 31 Da dypper du mig dog ned i Pytten : oc mine Klæder skulde hafve Vederstyggelighed til mig. 32 Thi hand er icke en Mand som jeg / ad jeg kunde svare hannem / ad vi kunde gaa tilsammen for Dommen. 33 Der er ingen / som kand skielne medlem os / som kand legge sin Haand paa os baade. 34 Ad hand tager sit Rjs fra mig : oc ad hans Redsel forfærder mig icke. 35 Da vilde jeg tale oc icke frycte for hannem : Thi i saadanne maade er jeg icke hos mig self.

X. Cap.
MJn Siæl kædis ved mit Ljf / jeg vil lad emin Klage henfare ofver mig / jeg vil tale i min Siæls Bitterhed. 2 Jeg vil sige til Gud : Fordøm mig icke / lad mig vide / hvor om du trætter med mig? 3 Mon det behage dig / ad du giør Vold / ad du bortkaster dine HÆnders Arbeyde / oc liuser ofver de Ugudeliges Raad? 4 Hafver du da kiødeligere Øyne / eller vilt du see som et Menniske seer? 5 Ere dine Dage som et Menniskis Dage? 6 Ere dine Aar som en Mands Dage? Ad du spør efter min Mizgierning / oc du søger efter min Synd. 7 Du veedst / ad jeg hafver icke handlit ugudelig : Dog er der ingen / som kand reddee af din Haand. 8 Dine HÆnder hafver forarbeydet mig / oc giort mig tillige trint omkring / dog ville du opsluge mig. 9 Tænck dog / ad du giorde mig som Leer / oc ad du vilt giøre mig til Støf igien. 10 Hafver du ey udgydit mig som Melck / Oc løbt mig til hobe som Ost? 11 Hafver du icke klædt mig med Huud oc Kiød / oc betænckt mmig med Been oc Sener. 12 Du gafst mig Ljf oc Naade : oc din Tilsiun bevarer min Aand.
13 Men dette hafde du dog skiult i dit Hierte / jeg veed / ad det var hos dig. 14 Om jeg syndede / saa varede du paa mig / oc lod mig icke være uskyldig for min Mizgierning. 15 Hafver jeg giort Ugudelig / da vee mig / Oc var jeg rætferdig / da vilde jeg dog icke opløfte mit Hofvet / Jeg er mæt af Forsmædelse / oc see min Ælendighed. 16 Oc den formeeris : Ja du jager mig som en Løve / som kommer igien / ja er underlig mod mig. 17 Du former dine Vidne imod mig / oc din Vrede blifver megen mod mig : der ere Skrifter oc Strjd mod mig.
18 Oc hvorfor udførde du mig af Moders Ljf? (Gud gifve) jeg hafde udgifvit min Aand / ad intet Øyne hafde seet mig. 19 Jeg motte hafve værit som jeg icke hafde værit til : værit baaren til Grafven af (Moders) Ljf. 20 Ere mine Dage icke saa? holt op : lad af fra mig / ad jeg mig lidet vederqvæger 21 Før jeg gaar bort (at kommer icke igien/) til Mørckheds oc Dødsens Skugges Land. 22 Er mørcke Land / som Dødsens skugges Mørckhed / oc hvor ingen Skicke er / oc hvor det gliser som Mørckhed.

XI. Cap.
DU svarede Zophar den Naematiter / oc sagde : 2 Skal der icke svares til mange Ord ? Oc mon en mundkaad Mand skal hafve Ræt? Skulle din Sladder komme Folck til ad tie? skulde du bespotte / oc ingen beskæmme (dig?) 4 Thi du sagde : Min Lærdom er reen / oc jeg er klar for dine Øyne. 5 Men sandelig / Ah ad Gud vilde tale / oc oplade sine LÆbe mod dig. 6 Oc kundgiøre dig Vjsdoms hemmelige Ting / Thi der er dubbelt saa meget som ellers siunis ad være : Derfor vjd / ad Gud skiuler noget for dig for din Ondskabs skyld. 7 Meent du / ad du kandst finde det Gud hafver randsagit / Mon du vilt ramme paa den Allmæctigis Fuldkommenhed? (Den er) saa høy som Himmelen / hvad vilt du giøre? Den er dybere end Helfvede / hvad kand vide? 9 Maalet paa den er længere end Jorden / oc Bredhed (bredere) end Hafvet. 10 Om hand ophugger oc indelucker / eller kaster i en Hoob / hvo vil formene hannem det? 11 THi hand kiender de forfængelige Folck: oc hand seer udyd / skulde hand da icke acte det? 12 Oc mon en uforstandig Mand skal blifve vjs / oc et Skovæsels Føll fødis et Menniske?
13 Om du bereder dit Hierte / oc udbreder dine Hænder til hannem? 14 Er der udyd i din Haand / da kast den langt bort / oc lad icke boo uræt i dine Bolige. 15 Thi da mot du opløfte dit Ansict / straffelig / oc blifve fast oc icke frycte. 16 Thi du skalt forglemme Møye /& (oc saa lidet) tæncke paa dem / som det Vand der er fremløbit. 17 Oc din (Lifvit) Tjd skal opgaa / høyere end Middag / du skalt gljse / du skalt vorde som Morgenstund. 18 Du skalt trøste dig / thi der er Haab (paa færde/) Oc du skalt grafve oc sofve med Roo. 19 Oc du skalt legge dig / oc ingen skal forfærde dig : oc mange skulle bede for dit Ansict. 20 Men de ugudeliges Øyne skulle falme / oc deres Tilfluct skal forgaa fra dem : Thi deres Haab skal være som naar en udgifver sin Aand.

XII. Cap.
MEn Job ssvarede / oc sagde : 2 (J meene) jo / ad J ere alleene Folck / oc ad med eder skal Vjsdom døø. 3 Jeg hafver saa vel et Hierte som J / jeg er icke ringere end i / Oc hvo er den / som icke saadant veed? 4 Jeg er som den der blifver bespottit af sin Næste / men som raaber paa Gud / oc hand skal svare hannem : Den Retfærdige / den Fromme maa alt bespottis. 5 Hand er en foractet Lampe efter den Hofmodiges Tancke : hand er beride til fald. 6 Røfveres Bolige ere roolige / oc de som operre Gud / ere frjmodige / ja hver som meen / hand hafver saait Gud i sin Haand. 7 Oc kiere / spør dog Diuerne ad / oc (hvert af dem) skal lære dig det : Oc Himmelens Fulgle de skulle forkynde dig det. 8 Eller tal til Jorden / oc den skal lære dig det / oc Fiskene i Hafvet skulle fortælle dig det. 9 Hvo veed icke alt saadant / ad HErrens Haand hafver giort det? 10 Ad i hans Haand ere alt deres Siele som lefve / oc alt Kiødets Aand / hvert for sig? 11 Prøfver ey  Øret Talen? Oc Munden sinager den sig (ey) Maden? 12 J de udeblefvede er Vjsdom / oc forstand i de Gamle.
13 Hos hannem er Vjsdom oc Mact / hannem hør Raad oc Forstand til. 14 See / hand nedbryder / oc det skal icke byggis : Hand lucker til for én / oc der kand icke luckis op. 15 See / hand opholder Vandet / oc (alle ting) blifve tørre: oc udlader det / oc det vender Landet om. 16 Hos hannem er styrcke oc Varactighed / hans er den som far vild / oc som forvilder. 17 Hand lader de Kloge berøfves : Oc giør Dommerne galne. 18 Hand opløfter Kongernes Baand : Oc hindrer et Belte om deres Lender (igien.) 19 Hand lader Præsterne berøfves / oc omkaster de Stærcke. 20 Hand tager Munden fra de Sandrue: oc hand borttager de Gamles Forstand. 21 Hand udgyder Foractelse paa Førsterne : oc svæcker de Stærckes Kraft. 22 Hand obenbarer de dybe Ting af Mørcket / Oc fører Dødsens Skugge til Liuset. 23 Hand formeerer Folckene / oc omkommer dem (igien) Hand udbreder Folckene / oc drifver dem (sammen) igien. 24 Hand bortatager Mod fra Folckets Høfdinger i Landet / oc lader dem fare vild i det øde / som (som) icke (er) vey. 25 Ad de skulle trefve i Mørcke / hvor intet Lius er: oc hand giør ad de fare vild / som en Drucken.

XIII. Cap.
SEe/ (dette) hafver mit Øye seet alt sammen / mine Ørne hafver hørt / oc forstaait sig der paa. 2 Lige som i vide / ved jeg ocsaa / jeg er icke ringere end J. 3 Dog vilde jeg gierne tale med den Allmæctigste / oc jeg vilde gierne gaa i rætte med Gud. 4 Thi i lege det jo falskeligen sammen / J (ere) alle unyttige Læger. 5 Gud i vilde slet tie / det skulde vorde eder til Vjsdom. 6 Hører dog min Bevizning / oc mercker paa de Sager / som jeg taler om. 7 Ville J svare for Gud med uræt / oc tale Trædskhed for hannem ? 8 Ville i ansee hans Person ? Eller ville i trætte med Gud? Skal det blifve got / ad hand skal randsage eder? Meene i / ad J skulle skuffe hannem / lige som mand skuffer et Menniske? 10 Hand skal visseligen straffe eder / om J see til personerne i Løndom. 11 Skal icke hans Høyhed forfærde eder? Oc hans Rødsel falde ofver eder? 12 Eders Jhukommelse skulle være Snack om Aske / eders Rygge skulle blifve som en Leer Hoob.
13 Tier for mig / ad jeg maa tale / oc der ofvergaa mig hvad der vil. 14 Hvorfor skal jeg tage mit Kiød i mine Tæncer / eller legge min Siæl i min Haand? 15 See / vil hand sla mig ihiel / skulde jeg dog icke haabe? Dog vil jeg bevjse mine Vey : for hans Ansict. 16 Hand skal jo være mig til Salighed: men der skal ingen Øyenskalcke komme for hans Ansict. 17 Hører dog flittig min Tale / oc det jeg fortæller for eders Øren. 18 See / Jeg hafver nu beskickit Dom / jeg veed / ad jeg skal blifve rætferdig. 19 Hvo er den som vil gaa i Rætte med mig? Men nu maa jeg tie oc forsmæcte. 20 Dog giør icke to TIng mod mig: da vil jeg cike skiule mig for dit Ansict. 21 Lad din Haand være langt fra mig: oc din Forskræckelse icke forfærde mig. 22 Kald saa ad mig / oc jeg vil svare : Eller jeg vil tale / oc svar du mig. 23 Hvor mange ere mine Mizgierninger oc Synder? Lad mig vide min Ofvertrædelse oc min Synd.
24 Hvorfor skiuler du dit Ansict / oc holder mig for din Fiende? 25 Vilt du saa knuse et forfløyet Blad / oc forfølge et tørt Straa? 26 Thi du skrifver Bitterhed op mod mig : oc du lader mig faa min ungdoms Synder til Arf. 27 Du hafver lagt mine Fødder i Stocken / Oc tager vare paa alle mine Fodstj: du trycker dig ofver alle mine Kongler. 28 Oc hand (som er der udi) sønderrifves som Røde : Oc som et Klæde der Møl opæder.

XIV. Cap.
ET Menniske fød af en Qvinde / lefver en stacket Tjd / oc er fuld af uro. 2 Hand gaar op / som et Blomster / oc afhuggis : Hand flyer som en Skygge / oc blifver icke besttandig. 3 Dog lader du sine Øyne ocsaa op ofver saadan een? Oc du drager mig til Dom med dig. 4 Hvo vil gifve en Reen af den Besmittede? Jcke én 5 Hafver hand bestemte Dage? Er hans Maaneds tall hos dig? Hafver du sæt hans Maal / ad hand kand icke ofvergaa det? 6 Da vjg fra hannem / indtil hand lader af (ad lefve) indtil hand lader af (ad lefve) indtil hand faar Lyst til sin Dag / som en Daglønere. 7 Thi et Træ hafver Haab / naar det er end afhugget / oc det kand endnu fornyis: oc en n Qvist der af / lader icke af. 8 Om rooden deraf blifver (end) gammel i JOrden / oc Stuibben døør hen i Støfvet: 9 Saa grønis det dog igien af Vandens Luct / oc skiuder Greene som en Plante. 10 Men en Mand døør / oc sveckis / oc et Menniske forsmæcter / oc hvoor er hand (meerr?) 11 (Som Vand udløber af en Søe oc som en Flod sigis bort oc tørris: 12 (Saa) er et Menniske naar hand legger sig / hand skal icke opstaa / oc icke opvogne / ind til Himlene ere icke meere / oc icke heller opvæckis af sin Søfn.
13 Ah / hafde du skiult mig i grafve / ja skiult mig indtil ad din Vrede vente om : ad du hafde sæt mig et Maal oc du om : ad du hafde sæt mig et Maal oc du vilde tæncke paa mig. 14 Naar en Mand døer / mon hand skal lefve igien? Jeg vil bie alle mine Strjds Dage / indtil min Omstiftelse kommer. 15 Ad du vilde kalde ad mig / oc jeg motte svare dig / ad du vilde hafve Lyst til dine Hænders Gierning.
16 Thu nu tæller du mine Gange : du bevarer ( mig) icke for min Synds skyul.d 17 Min Ofvertrædelse er beseglet i et Knippe / oc du syer sammen om mine Bizgierninger. 18 Oc sandelig et Bierg som falder / kand adspredis: oc en Steenklioppe kand flytis af sin Sted. 19 Vandet toer Steenene bort / oc Draaberne der af tilsammen henskylle Jordens Støf : saa forderfver du et Menniskis Forhaabning. 20 Du blifver hannem for stærck aldelis / oc hand far hen / du forvender hans Ansict / oc lader hannem fare. 21 Ere hans Børn i Ære / da veed hand det icke / Eller om de ere ringe / da blifver hand dem icke var. 22 Dog hans Kiød (saa længe det er) paa hannem / maa ljde Pjne / Oc hans Siæl / (saa længe den er) hos hannem / maa bære Sorg.

XV. Cap.
DU svarede Eliphas den Themaniter / oc sagde : 2 
Skal en vjs Mand tale saadan opblæst forstand / oc fylde sin Buug med Østen Vind? 3 Ad bevjse med Ord kand icke hielpe / oc med Tale som mand kand icke hafve Hielp udaf. 4 Ja den lader (Guds) Fryct fare / oc formindsker Bønnen (som skulde skee) for Gud. 5 Thi din Mizgierning lærer din Mund saa / oc du udvælder de Skalckactiges Tunge. 6 Din Mund ofvervinder dig / oc icke jeg / oc dine LÆge bære Vidne mod dig.
7 Mon du være fød det første Menniske? Oc est du danned før end Høyene? 8 Mon du hafve hørt paa Guds hemmelige Raad? Oc Vjsdom være dragit ind til dig? 9 Hvad veedst du / som vi skulle icke vide? Hvad forstaar du / som icke skulde være hos os?10 Der er baade graa oc gammle (Mænd) iblant os / som længer hafve lefvet end din Fader.
11 Skulde Guds Trøst saa ringe gielde for dig? Oc er der noget lønligt hos dig? 12 Hvi betager dit Hierte dig? Oc hvi blunce dine Øyne? 13 Ad din Aand hafver svarit mod Gud : oc du hafver ladit (saadane) ord komme af din Mund? 14 Hvad er et Menniske / ad det skulde være reent : eller ade den skulde være retferdig / som er født af en Qvinde? 15 See / hand kand icke forlade sig paa sine Hellige: oc Himlene ere icke reene for hans Øyne. 16 Hvor meget meere er vederstyggelig oc stinckende (for samme) den som dricker uretferdighed som Vand /.
17 Jeg vil vjse dig det / hør mig: thi jeg hafver seet det / oc vil fortælle (det) 18 Det de Vjse hafve kundgiort : oc icke skiult (siden de fick det) af deres Forfædre. 19 Dem alleene blef Landet gifvit : ad der ofvergick icke nogen Fremmed blant dem. 20 Den ugudelige hand  plager sig bitterlig alle dage : oc en Tyrans Aars Tall er skiult. 21 Hvad hand hører / det forfærder hannem: J Fred /frycter hand sig) ad en Fordærfvere skal komme ofver hannem. 22 Hand kand icke troo / ad hand skulde komme af Mørcke : Oc hand sees af Sverdet. 23 Hand far efter Brød hvor det er: hannem tyckis altjd ad Mørckheds Dage er tilrede i hans Haand. 24 Angist oc nød skulle fordærfve hannem / de skulle ofvervælde hannem som en Konge der er rystet til Strjd. 25 Thi hand hafver udract sin Haand imod UGd / oc styrckit sig imod den Allmæctigste. 26 Hand skal løbe med Hofvedet mod hannem / med sine tycke oc brede Skiolde. 27 Thi hand hafver skiult sit Ansict med sin Fædrene / oc giørt Folder paa sin Buug. 28 Oc hand boode i Stæder som vare forstyrrede / oc hafde Huuse som mand icke boode udi / som vare ferdige ad falde i hoob. 29 Hand skal icke blifve rjg / oc hans Gods skal icke bestaa: oc hvad saadanne hafve fuldkommet / skal icke udbredis i Landet. 30 Hand skal icke komme af Mørcke : Der skal en Lue tørre hans unge Qvist: oc hand skal bortdrifves ved sin Munds Aande. 31 Hand skulde icke kunde forlade sig paa Løgnen / hvor ved hand er forførdet : Men Løgnen skal vorde hans Omskriftelse. 32 Førend hans Tjd kommer / skal den fuldendis: oc hans Green skal icke grønis. 33 Hand Skal fælde som en Vjntræ sine suure Druer: oc kaste / som en Olietræ sit Blomster. 34 Thi Ad Øyenskalckens Forsamling skal blifve eenlig : oc Jld skal fortære de Boliger / som (ere bygde) af Skenck. 35 De undfanger Møye / oc føder Løgn / oc deres Buug skal berede Svjg.

XVI. Cap.
DA svarede Jog / oc sagde: 2 Jeg hafver hørt meget som dette: J ere alle sammen kædsommelige Trøstere. 3 Skulle de løse Ord icke faa Ende? Eller hvad fryckter dig / ad du svarer (saaledis?) 4 Jeg kunde oc vel tale som J / vilde Gud ad eders Siæle vare i min Siæls sted / jeg vilde oc sætte mig imod eder med Ord / oc skulde ofver eder / med mit Hofvet. 5 Jeg vilde styrcke eder med min Mund : oc mine Læbers Rørelse skulde forhindre (eders Smerte.)
6 Men om jeg end taler / da forhindris (dog) min Pjne mig icke : oc lader jeg af / hvad skal vjge fra mig? 7 Men nu giør hand mig trøt : du forstyrrede all min Forsamling. Ad du hafver giort mig Ryncker / det vidner mod mig: oc min Magerhed ophøyer sig imod mig / oc vidner imod mig / 9 Hans Vrede hafver refvit / oc hand er min Fiende : hand skeer ofver mig med sine Tænder : min Modstanderer stirer med sine Øyen paa mig. 10 De gabte med deres Munde ofver mig / de sloge mine Kindbeen haanligen : de opfyltes til haabe mod mig. 11 Gud gaf mig under den uretferdige : oc lood mig komme i de ugudeliges Hænder. 12 Jeg var roolig / men hand hafver støt mig smaa / oc hand greb mig paa min Hals / oc ref mig sønder : oc hand opreyste mig sit til et Maal. 13 Hans skytter bespende mig / hand hafver sønderrefvit mine Nyre / oc vilde icke spare : hand hafver udgydit min Galde paa Jorden. 14 Hand giorde mig det eene Saar paa det andet : hand hafver løbit imod mig som en Kæmpe. 15 Jeg syede en Sæck omkring min Huud / oc sølede mie Hofvet i Støf. 16 Mit Ansict er saare skidet af Graad / oc Dødsens Skugge er ofver mine Øjenbryne.
17 Alligevel ad der er ingen Fortrædelighed i mine Hænder oc min Bøn er reen. 18 Ad du Jord ad du skulde icke skiule mit Blood : oc der  skulde icke være Ruum fo rmit raab. 19 Ja nu see / min Vidne er i Himmelen /oc den mig ræt kiender / i det høye. 20 Mine Venner ere mine Bespottere : mit Øye græder taare til Gud. 21 Kunde mand gaa til Rætte med Gud / som er Menniskis Barn med sin Næste. 22 Thi de bestemte Aar skulle komme / oc jeg gaar bort den stj / ad hvilcken jeg kommer icke igien.

XVII. Cap.
MJn Aand er skrøbelig / mine dage er forsteckede / Grafve (ere) mig (der.) 2 Vare der icke Bespottere mod mig / da skulde mit Øye icke ligge vaagen om Natten / naar de hafve operret (mig.)
3 Kiere / sat Borgen medlem mig oc dig : hvo er den / lad hannem slaa i min Haand? 4 Thi du hafver skiult deres Hierte for Forstand : derfor skalt du icke ophøye (dem) 5 (Naar) én vil smigre for Venner / da skulle hans Børns Øyne fortæres. 6 Ja hand hafver stillig mig til et Sprock iblant Folcket : oc jeg maa være en Spot iblant dem. 7 Derfor er mit Øyne blefvet mørck af Drøfvelse : oc alle mine Tancker ere lige som en Skygge. 8 Derofver skulle de Oprictige forskreckes : oc den uskyldige skal opvæckes ofver en Øyenskalck. 9 Oc den Rætferdige skal holde ved sin Vey: oc den som hafver reene Hænder / skal saa mere Styrcke. 10 Nu vel / saa vender eder alle om / oc kommer nu : thi jeg finder icke én Vjs iblant eder.
11 Mine Dage ere fremfarne / mine Anslag ere oprycte / som besade mit Hierte. 12 De giøre Nat til Dag / oc (sige:) Liuset er nær fra Mørcke. 13 Om jeg vilde forvente / ad Grafven skulde vorde mit Huus: skal jeg rede min Seng i Mørcket. 14 Jeg sagd til Grafven : Du est min Fader : til Ormen / min Moder oc min Søster. 15 Hvor skulde nu mit Haab (være?) Oc hvo acter mit Haab? 16 De skulle nedfare til Herlfvedis Pillere / eftersom der skal være Roo tillige i Støfvet.

XVIII. Cap.
DA svarede Biladad den Suhiter / oc sagde : 2 Naar ville J giøre Ende paa Tale ? Marcker dog / oc siden ville vi tale. 3 Hvi blifve vi actede som Beester / ere ureene for eders Øyne? 4f nDu est den der slider sig selv i sin Harm : Meent du / ad Jorden skal forladis for din skyld /oc ad en Klippe skal flyttis af sin sted?
5 Ja den Ugudeligis Lius skal udflyckis / oc hans Jlds Gnist skal icke liuse. 6 Liuset skal blifve mørckt i hans Pauluun / oc hans Lycke skal udslyckis ofver hannem. 7 Hans styrckis gange skulle blifve snæfre : oc hans Anslag skulle udkaste hannem. 8 Thi hand er ført i Snaren ved sine Fødder / oc skal vandre i Garn. 9 Snaren skal holde hans Hæle : Røfveren skal grjpe hennem 10 Hans Snare er skiult i Jorden : oc hans Felde er paa en Stj 11 Fryct skal forfærde hannem trint omkring : oc de skulle forjage hannem naar hand flyer. 12 Hans Kraft skal vansmæctis af Hunger : oc Ulycke skal være beridt til hans Sjde. 13 Hans Huud skal fortære hans Lemmer / dødsens Førstefødde skal fortære hans Lemmer. 14 Hans Haab skal opryckis af hans Pauluun : oc mand skal drifve hennem til Forskreckelsers konge. 15 Den skal boo i hans Pauluun / thi den hør hannem icke til : der skal Svoft strøis ofver hans Boolig. 16 Hans Rødder skulle borttøris neden til / oc ofven til skal hans Høst afskæris. 17 Hans Jhukommelse skal forgaa af Landet : oc hand skal intet Nafn hafve paa Gaderne. 18 De skulle fordrifve hannem fra Lius til Mørcke / oc de skulle bortstødde hannem af Jorderjge. 19 Hand skal icke hafve en Søn / oc ey en Sønne-Søn iblant sit Folck : der skal ingen blifve igien i hans Boolige.
20 De som komme efter hannem / skulle forundre sig ofver hans Dag / oc de som ere for hannem / skulle forskreckis 21 / Saa ere disse den urætferdiges Boolige / oc denne (hans) Sted / (som) icke kiende Gud.

XIX. Cap.
MEn Job svarde / oc sagde: 2 Hvor længe ville J plage min Siæl / oc sønderstøde mig med ord? 3 J hafve nu ti gange forhaanet mig : J skamme eder icke / ad J ere saa forhærdede mod mig. 4 Oc om jeg end hafver farit vild: da motte min Vildfarelse blifve hos mig. 5 Men om i vilde giøre eder stoore ofver mig / da motte J bevjse min Spot ofver mig.
6 Mercker nu / ad Gud omkaster mig / oc hafver ladit sit Garn komme omkring mig. 7 See / om jeg end roder ofver uræt / saa blifver jeg dog icke bønhørt : jeg raaber / oc der er ingen Ræt.
8 Hand gærde min Vey / ad jeg kand icke gaa hen ofver : oc hand sætte Mørckhed paa min Stj. 9 Hand førde mig af min Ære / oc tog Krunen af mit Hofvet. 10 Hand brød mig sønder trint omkring  oc lod mig gaa / hand lod mit haab henfare som et træ. 11 Oc hand lodsin Vrede være grum ofver mig / och and acter mig for sig som sine Fiender. 12 Hans Krjgsfolck komme sammen / oc baanede deres Vey mod mig : oc leirede dem omkring mit Pauluun. 13 Hand skilde mine Brødre langt fra mig : oc mine Kyndinge ere end ocsasa blefne fremmede for mig. 14 Mine Næste blefve borte : oc mine Venner forglemte mig. 15 Mit Husfolck oc mine Tienistepiger actede mig som en Fremmed : Jeg er blefven ukient for deres Øyne. 16 Jeg kallede ad min Svend / oc hand svarde icke / Jeg motte bede til hannem med min egen Mund. 17 Min Aand var fremmed for min Hustru: Jeg motte bede til mit Lifvit Børn. 18 De unge Børn skøtte hellerintet om mig : jeg stood op / oc de talede mod mig. 19 Alle mine hemmelige Raadgifvere hafve Bederstyggelihed til mig : oc de som jeg elskte / ere vende imod mig. 20 Mine Been hænge ved min huud / oc ved mit Kiød : oc jeg hafver intet til beste uden mine Tænders Huud.
21 Forbarmer eder ofver mig / Forbarmer eder ofver mig / J mine Venner / thi Guds Haand rørde ved mig. 22 Hvi forfølge J mig / som Gud / oc kunde icke mættis af mit Kiød? 23 Ah / ad mine Tale motte oc nu blifve beskrefne / Ah / ad de kunde indtryckis i en Bog. 24 Ad de motte udhuggis med en Jernstjl / oc med Bly/ i en Klippe til ævig Tjd.
25 Thi jeg veed ad min Frelsere lefver / oc hand skal her efter staa paa Jorden. 26 Oc efter ad de hafve igiennemstucket denne min Huud / skal jeg see Gud af mit Kiød. 27 Hvilcken jeg skal beskue for mig / oc mine Øyne skulle see / oc icke en Fremmed : (Dog) mine Nyrer ere fortærede i mit skiød. 28 Sandelig J skulle sige : Hvi forfølge vi hannem? Thi en Rood til Handelen er funden i mig.
29 Frycter eder for Sverdet : thi der kommer Vrede af urætferdighed / som fortiener Sverd : ad J skulle kiende /ad der er Ræt til.

XX. Cap.
Du svarede Zophar den Naamathither / oc sagde : 2 Derfor kommer mine Tancker mig til ad svare igien: oc derfor er min sands udi mig. 3 Jeg hafver min Sands udi ig / jeg hører min Forsmedelsis Straf : Men min Forstands Aand skal svare for mig.
4 Veedst du icke det / (ad det hafver altjd gaaet saa til/) af Evighed / siden der blef sat Menniske paa Jorden : 5 Ad de Ugudeliges Roos kommer snart / oc ad Øyenskalckes Glæde varer et Øyeblick? 6 Om hans høyhed racte op til Himmelen / oc hans Hofvet kunde røre paa Skyen: 7 Saa skal hand dog omkomme paa det sidste som hans Skarn : De / som saae hennem / skulle sige : Hvor er hand? 8 Ligesom en Drøm skal hand bortskue / ad mand skal icke finde hannem: Oc hand skal forjagis som en Siun om Natten. 9 Det Øye som hafver seet hannem / skal icke giøre det meere / hans stred skal icke skue hannem meere.
10 Hans Børn skulle holde sig til Tiggere : Oc hans Hænder skulle igien gifve det hand hafver røfvit. 11 Hans Been er fulde af hans hemmelige Synder : oc de skulle ligge i Støf med hannem. 12 Der som Ondskaf end smager vel i hans Mund /(om) hand vilde skiule den under sin Tugne. 13 Vilde spare der ofver / oc icke forlade den /oc vilde holden inde midt i sin Mund / 14 Saa skal dog hans Brød omvendis i hans Ljf : der er ØgleGalde inden i hannem. 15 Hand slugede stort Gods / men hand skal udspye det : Gud skal drifve det af hans Buug. 16 Hand skal sue Øglers Gift : Otterslangens Tunge skal dræbe hannem. 17 Hand skal icke see paa Strømme / Folder / vandbæcke / (som flyde) med Hunnig oc Smør. 18 Hand skal igiengifve det hand hafver haft umag for / oc nyde det icke : LIge som hand vexlede Guds / oc han skalcke glædis. 19 Thi hand undertryckte / hand forlod de Fattige / hand ref Huuset til sig / som hand hafde icke bygd. 20 Thi hand finder sig icke roolig i sin Buug / : hand skal icke undkomme for sit kosteligt Gods skyld. 21 Der skal intet være til ofvers som hand kand æde : Derfor skal hans gode Lefnet hafve ingen Bestand. 22 Naar hand hafver opfylt sin Ofverflødighed / skal hand dog hafve Trang : hver den Mødiges haand / skal komme ofver hannem. 23 Hand skal vel hafve ad fylde sin Buug med / Men (Gud) skal sende sin Vredis grumhed ofver hannem / oc hand skal lade regne ofver hannem i hans Kiød. 24 Hand skal fly for Jernvaaben / en Koderbue skal fordrifve hannem. 25 Der uddrog / een enPijl) oc den gick ud af hans Ljf / oc en Straale skal komme til hans Galde: Forfærdelser skulle være ofver hannem. 16 All mørckhed er skiulti hans hemmelige Ting : Der skal en Jld fortære hannem som icke er opblæst : det skal gaa dem ilde som er ofverblefven i hans Pauluun. 27 Himmelen skal aabenbare hans / Mizgierning / oc JOrden skal opsætte sig imod hannem. 28 Hans Huuses Fryuct skal flytte bort : Hans Gods skulle flyde bort paa hans Vredis Dag. 29 Denne er et ugudelige Menniskis Deel af Gud / oc hans Talis Arf af Gud.

XXI. Cap.
MEn Job svarede / oc sagde: 2 Hører flittig min Tale : oc lader det være eders Huusvalelser. 3 Lider mig / oc jeg vil tale : oc naar jeg hafver talet / da mot du spotte. 4 Mon jeg (fører) min Klage for et Menniske : oc om saa er / hvi skulde jeg icke da vorde bedrøfvet? 5 Vender Eder til mig / oc blifver forskreckede : oc legger Haanden paa (eders) Mund. 6 Oc om jeg tæncker mig om / da er jeg forskrecket / oc Befvelse betager mit Kiød.
7 Hvi lefde de Ugudelige / blifve gamle / ja faae meget Gods? Deres Sæd er stadfest for dem med dem / oc deres Grøde er for deres øjne. 9 Deres Huus hafver Fred uden Fryct / oc Guds Rjs er icke ofver dem. 10 Hans Tiur giør Fryct / oc forklaste det icke / hans Ko skal kælfve / oc icke være ufructsommelig. 11 De skulle udlade deres unge Børn / som en Hiord / oc deres Børn skulle springe. 12 De skulle fryde sig med Tromme oc Harpe / oc skulle glæde sig ved Pibe Liud. 13 De skulle slide deres Dage i det gode / oc i et Øyeblick skulle de fare ned til Helfvede. 14 Dog sagde de til Gud / Vjg fra os : thi vi hafde icke Lyst til dine Veyes Kundskab. 15 Hvo er den Allmæctigste / ad vi skulde tiene hannem? Eller hvad Gafn skulle vi hafve der af / ad vi gaa hannem imod. 16 See / deres Gode er icke i deres Haand : de Ugudeliges Raad er langt fra mig. 17 Hvor tit skeer det / ad de ugudeliges Lius undslyckis / oc deres Forderfvelse kommer ofver dem? Ad (Gud dem) uddeeler Sorg i sn Vrede: 18 Ad de blifve som Ausn for Væjr / oc som Skielde / som en Hverlvind bortstiælder. 19 Ad Gud gimmer sin Sorrig til sine Børn / oc betaler hannem / ad hand kiender det. 20 Ad hans Øyen ser hans Forderfvelse  oc hand dricker af den Almæctiges vrede. 21 Thi hvad Lyst skal hand hafve til sit Huus efter sig? Naar hans Maanedes Tall ere deelt midt ofver.
22 Mon mand skand lære Gud Forstand / der hand dømmer de Høye. 23 Denne maa døø karsk oc sund / hand var gandske roolig oc lycksalig. 24 Hans Melckekar vare fulde af Melck / oc Marfve i hans Been var Vædskefuld. 25 En anden der imod maa døø med en bedrøfvet Siæl : oc hafver icke ædit det gode. 26 De skulle ligge tilljge i Støf  / oc Ormene skulle skiule ofver dem.
27 See / jeg kiender eders Tancker / oc J skulle optæncke fortrædelige Tancker imod mig. 28 Thi J motte sige: Hvor er en Førstes Huus? Oc hvor er Pauluunen / som de Ugudelige boode? 29 Hafve J icke adspurt dem som gaa for ofver paa Veyen? oc kiende i icke deres Tegn? 30 Ad den Onde bevaris paa Forderfvelsens Dag /(ad) hand undkommer paa Straffens dag. 31 Hvo tør forkynde hannem hans vey i hans Ansict? naar hand giør (noget) hvo vil betale hannem? 32 Hand skal (dog ocsaa) føris til Grafven / oc holde Vact hos Hooben. 33 Bæckens Tørfve behager hannem vel / oc hand drager hvert Menniske elsker dug / oc paa dennem som var for hannem / er der icke Tall. 34 Hvorlunde trøste J mig de med Forfængelighed? Efterdi der findis Ofvertrædelse til ofvers i eders Svar.

XXII. Cap.
DU svarede Eliphas den Themaniter / oc sagde: 2 Mon hand gafner sig self / naar hand giør klogelig? 3 Meent du / ad det behager den Allermæctigste / ad du giør dig retfærdig? Oc hvad hielper det / ad du haolder dine Veye fuldkomne? 4 Meent du / ad hand skal bevjse dig (noget) ofver / for hand er ræd for dig / ad hand skal komme i rætte med dig?
5 Er icke din Ondskab stoor? Oc ingen Ende paa dine Mizgierninger? 6 Thi du tog Pant af dine Brødre for uden Aarsage / oc du røfvede de Røgnes Klæder. 7 Du gaf icke den Trætte Vand / oc nectede den Hungrige Brød. 8 Men der var en Mand som var sterck / hand hafde Landet / Oc den som var anseet / maa boo der i. 9 De forlodst Encker tomhendede / oc de Faderløsis Arm mmotte sønderbrydes. 10 Derfor ere nu Snarerne omkring dig / oc rædsel hafver hastelige forfærdit dig. 11 Eller Mørcke som du kand icke see / oc Vandfloden betecker dig.
12 Er icke Gud der ofven i Himlene? oc see det øfverste af Stierner / ad de ere høye. 13 Derfor siger du: hvad veed Gud? Skulle hand kunde dømme i Mørcket? 14 Skyuen er hans Skiul / ad hand kand icke see / Oc hand maa vandre omkring i Himlene.
15 Hafver du actet Verdens Stj / som de urætferdige Folck hafver gaaet paa. 16 Som ere ophugne / førend det var deres Tjd: en Flood er udløben (ofver) deres Grundvold. 17 Som sagde til Gud : Vjg fra os : oc hvad hafde den Almæctigste kunne giøre dem? 18 Hand hafde dog fyldt deres Huus med got : derfor er de Ugudeliges Raad lang fra mig. 19 De Rætvjse see det / oc glædde sig / Oc den uskyldige bespottede dem. 20 Vor formue er icke opryct / Jld hafver fortærit det / som var til ofvers af dem. 21 Saa vend dig nu til hannem / oc haf Fred : der af skalt du faa meget godt. 22 Tag nu Loven af hans Mund : oc leg hans Tale i dit Hierte.
23 Vender du dig om til den Almæctigste / da blifver du opbygt / lad uræt være langt fra dine Pauluuner. 24 Saa sætter du det skøne Guld paa Støf : oc det (Guld af ) Ophir paa Strømmens Klippe. 25 Oc den Almæctigste skal være dig det skøne Guld : oc Sølf / dig til Styrcke. 26 Thi da skalt du forlystis ved den Allmæctigste : oc opløfte dit Ansict til Gud. 27 (Saa) skalt du bede hannem / oc hand skal høre dig: Oc du skalt betale dine Løfte. 28 Naar du sætter dig noget for / saa skal det blifve til for dig : Oc Liuset skal skinne paa dine Veye. 29 Naar nogle ydmyge dem / da skalt du sige : (her blifver) en Ophøyelse / oc hand skal frelse dem / som nedslaar Øyene. 30 Hand skal frj den som icke er uskyldig / den samme skal frjes ved dine HÆnders Reenhed.

XXIII. Cap.
MEn Job svarde / oc sagd : 2 Min Tale er end i Dag en Bitterhed / min Plage er svarere end min Suck. 3 Ah / kunde jeg kiende oc finde hannem! da vilde jeg komme til hans Sæde. 4 Jeg vilde sætte Sagen i rætte for hannem: oc tage min Mund fuild med Bevjsninger. 3 Jeg vil kiende de Tale / (som) hand skulde svare mig / oc forstaa hvad hand vilde sige mig. 6 Mon hand vil trætte imod mig med stoor Mact? ney / Men hand skulde legge (Kraft) i mig. 7 Der vilde jeg findis oprictig / naar jeg førde Bevjs mod hannem: Oc befrjs aldelis af den / som dømmer mig. 8 See / vilde jeg gaa frem ad / da er hand der icke / eller tilbage / da finder jeg hannem icke. 9 Naar hand er paa den venstre Side / da kand jeg icke (skue hannem: ) Skiul hand sig paa den høyre Side / da kand jeg icke see (hannem) 10 Thi hand kiender den Vey som er hos mig / hand hafver forsøgt mig / jeg motte udkomme som Guld / 11 Jeg sætte min Fod strax paa hans Stj / jeg holt hans Vey / oc icke vigede af. 12 Hans Læbers Bud hafver jeg oc icke forlat : jeg glemte hans Munds Tale meere end min Vjs. 
13 Naar hand er i én (Meening/) hvo vil da drifve hannem tilbage? Hvad hans Siæl begierer / det giør hand. 14 Thi hand skal fuldgiøre det mig er beskicket: oc der er endnu meget saadant hos hannem 15 Derfor maa jeg forfærdis for hannem / jeg maa mercke det / oc frycte for hannem. 16 Thi Gud hafver giort det Hierte blot / oc den Allmæctigste hafver forfærit mig. 17 Thi jeg er icke udryccit for Mørcke / oc hand hafver skiulit Mørckhed for mit Ansict.

XXIV. Cap.HVorfor skulle Tjderne icke være skiulte for den Almæctigste? Efterdi de som hannem kiende / hafve icke seet hans Dage? 2 De forryckte Landemerckene / de røfvede Hiorden / oc føde den. 3 De drifve de Faderløses Asen bort / de tage en Enckis Oxe til Pant. 4 De jager de Fattige af Veyen / de ringe i Landet hafve skiult sig tilljge. 5 See / (som) Skovæsle i Ørcken ere de udgange til deres Gierning / de stode op Aarle efter Rof : Ørcken er hannem Mad til Drengene. 6 De høster hans Foder paa Marcken: oc afplocke den ugudeligis Vjngaard. 7 De lader den Nøgen ligge om Natten / foruden Klæder / oc lade hannem intet Tæncke saa i Kuld. 8 De blifver vaade af Vanskyul / som kommer af Bierge / de gribe paa den Klippe / uden Hielp. 9 De rifve den Faderløse fra Brystet / oc tage Pant af de Fattige. 10 De lade den Nøgen gaa udenKlæder / oc deltage en Neg fra de Hungrige. 11 De udperste Olie medlem deres Muure / de tredder perser / oc tørster. 12 Folck af Staden sucker / oc de Jhielslagnes Siæl skrjger : Dog vil Gud icke giøre noget selsomt (ved dem) 13 De ere iblant dem som ere gienstrjdige imod Liuset / de kiende icke hans Veye / oc blifver icke paa hans Stjer. 14 En mordere staar op / naar det dagis / myrder den Fattige oc Vedtørstige / Oc om Natten er hand som Tyfven. 15 Oc en Hoorkarls Øye varer paa Tuzmørcket / oc siger : Jntet Øye skal see mig : oc hand sætter sig Mumme Ansict paa. 16 J Mørcket bryder hand ind i Huusene / som de hafde sat Tegn for om dagen : de kiende icke Liuset. 17 Thi strax naar Morgenen kommer / da er det dem som Dødsens Skugge : naar mand kand kiende (dem) strax falder paa dem Dødsens Skugge Forfærdelse. 18 Hand er læt paa Vandet / Deres Deel er forbandet i Landet : hand skal icke vende sig til Bjngaardens Vey. 19 Tørre / ja Heede borttager Sneevand / (men) Helfvede (dem som hafve) syndet. 20 Barmhiertighed skal forglemme hannem / Orme skulle betages af hans Fedme / hand skal icke meere ihukommis : oc urætferdighed skal sønderbrydis / som et Træ. 21 Hand bryder den ufructsommelige / som icke føder : Oc hand vilde icke giøre en Encke til gode. 22 Oc hand drager de Mæctige med sin Mact : Staar hand op / da er mand icke viz paa sit Ljf.
23 Gifver Gud hannem (/nogen) Tryghed / forlader hand sig der paa / dog ere hans Øyne ofver deres Veye. 24 De ere en liden Tjd ophøyede / oc siden (findis) der ingen af dem : de blifve nedtryckte / de indluckes som alle andre / oc afsladis / som Toppen paa et Ax. 25 Er det nu icke saa? Hvo vil skaffe mig for Løgn / oc giøre min tale til intet?

XXV. Cap.
MEn Biladad den Suhiter svarede  oc sagde : 2 Hærskaf oc Fryct er hos hannem : hand giør Fred paa sine Høye. 3 Mon der være Tall paa hans Krjgsfolck? Oc ofver hvem skal icke hans Lius opgaa? 4 Oc hvorledis kand et Menniske være rætferdige hos Gud? Oc hvorledis kand den være reen / som er fød af en Qvinde? 5 See / indtil Maanen / oc den skal icke gifve Skjn: Oc Stierner ere icke reene for hans Øyne: 6 Hvor meget mindre et Menniske / (som er) en Madicke / oc et Menniskis Barn / (som er) en orm?

XXVI. Cap.
DA svarede Job / oc sagde: 2 Hvad hafver du hiulpen den som hafver ingen Mact? Frelste du den Arm som hafde ingen Styrcke? 3 Hvad Raad gafst du den som hafver ingen Vjsdom / oc lærde hannem Sagen hvorledis det hafver sig? For hvem hafver du kundgiort Tale? Oc hves Aande gick ud af dig? 5 De døøde skulle fødes igien / som ere under Vandene / som booe der i.
6 Helfvede er obnet for hannem : oc Forderfvelsen hafver intet skiul. 7 Hand udbreder Norden ofver det øde : hand hænger Jorden paa intet 8 Hand binder Vandet tilsammen i sine Skyer: dog brøster Skyen icke under dem. 9 Hand holder fast for paa (sin) Stool : Hand udbreder sin Sky derofver. 10 Hvad hafver vjst Circlet ofven ofver Vandet / indtilLius med Mørcke faar Ende. 11 Himmelens Pillere skelfve / oc forundre sig for hans Straf. 12 Ved hans Mact skilde hand Hafvet ad: oc med sin Forstand sloog hand (dets) Hofmodighed. 13 Ved hasn Aand ere Himlene saa deylige : hans haand hafver bered en Stangsslange. 14 See / disse ere (ickun) de yderste Parter af hans Veye / oc hvor liden en Ting er det som vi hafve hørt om hannem? Hvo skulle da kunde forstaa hans Mactes Torden?

XXVII. Cap.
OC Job blef ved at tage paa sit Sprock / oc sagde: 2 (Saa sant som) Gud lefver / som hafver forvend min Ræt / oc den Allmæctigste som hafver bedrøfvit min Siæl. 3 Saa længe min Aande er i mig / oc Guds Aand i min Næste / 4 Om mine Læbe skulle tale uræt / oc om min Tugne skulle optæncke Svjg. 5 Det skal være langt fra mig / ad jeg skal gifve eder ræt: indtil jeg forsmæcter / vil jeg icke vende min fromhed fra mig. 6 Jeg vil holde fast ved min Rætferdighed / oc vil icke forlade dem : Mit Hierte skal icke bestæmme mig / for mine Dages skyld.
7 Min Fiende skal vorde som en ugudelig / oc den som sætter sig op imod mig / som en urætferdig. 8 Thi hvad er en Øyenskalckis Haab / ad hand er saa gierig / naar Gud vil oprycke hans Siæl? 9 Mon Gud skulde høre hans Skrig / naar Angist kommer ofver hannem? 10 Kand hand hafve Lyst til den Almæctigste / kand hand kalde altjd paa Gud?
Jeg vil lære eder (de Ting som ere) i Guds Haand : (oc) hvad der er hos den Allmæctigste / vil jeg icke skiule. 12 See / i alle / i hafve seet (det) Oc hvi vildfe i da vorde saa aldelis forfængelige? 13 Denne er et ugudeligt Menniskis Deel hos Gud / oc Tyranners Arf / som de skulle faa af den Allmæctigste. 14 Hafver hand mange Børn / da skulle de komme til Sverdet : oc hans Afkomme skulle icke mættes af Brød. 15 Hans ofverblefne skulle jordes i Døden : oc hans Encker skulle icke græde. 16 Naar hand sancker Sølf tilsammen som Støf / oc bereder Klæder som Leer: 17 Da skal hand vil berede det 7 men den Retfærdige skal iføre sig det : oc den uskyldige skal udskifte Penninge. 18 Hand bygde sit Huus som Myllen / oc som en Voctere der giør Hytter. 19 Den Rige skal legge sig til Søfn / oc icke samlis / hans oplod sine Øyne / oc var icke meere. 20 Forfærdelse skal falde ofver hanenm som Vand: En hverelvind skal bortstiæle hannem om Natten. 21 Østenvæjr skal føre hannem bort / ad hand farer der hen : Oc med en Storm drifve hannem af sin Sted. 22 Oc hand skal kaste saadant ofver hannem / oc icke spare : hand skal vilde fly hastig fra hans Haand. 23 Hand skal klappe med sine Hænder ofver hannem / oc hvisle ofver hannem fra hans hans Sted.

XXVIII. Cap.
THi Sølfvet hafver sin udgang / oc Gulde sin Sted som de skulle smelte det. 2 Jern tagis af Jorden ; oc Steene smeltes til Kaaber. 3 Hand hafver sat en Ende for Mørckhed / oc det yderste søger hand op/ ja Mørckheds Steene oc Dødsens skugge. 4 Der udbryder en Bæck hos dem som der booe / som mand icke kand gaa igennem til Fods / blifver udøst af Menniskene / (oc) gaar bort. 5 Af Landet udkom Brød / oc der under blef det forvent som Jld. 6 Steene der af er sted til Sphir : oc der er Guldstøf udi. 7 Der blifver en Stj som ingen Fulg hafver kint / oc ingen Grissøye seet. 8 Stoltheds Børn hafve icke traadt der paa : ingen stærck Løve hafver gaait der paa 9 Hand legger sin Haand paa den haarde klippe : hand omkaster biergene af Grund. 10 Hand lod udspringe Bæcke i Klipperne : oc hans øyne seer / alt det som kosteligt er. 11 Hand binder for Floderne / ad icke en Draabe kommer der ud : oc udfører de Skiulte til Liuset.
12 Men hvor vil mand finde Vjsdom? Oc hvor er Forstands Sted? 13 Et Menniske veed icke dens Skick: oc den blifver icke funden i de Lefvendes Land. 14 Afgrunden siger : den er icke i mig : Oc hafvet siger : den er icke hos mig: 15 Mand skan icke gifve det reene Guld for den : ey heller veye Sølf / ad betale den met. 16 Den kand icke regnis ved Ophirs Gud / ved den kostelige Onych oc Saphir. 17 Guld oc Demanter kunde icke være den lige : mand kand icke vesle den for Klenod af kosteligt Guld. 18 Ramoth oc Gabis skal icke actis: thi Vjsdom er høyere ad veye end Perler. 19 Topaz af Morland kand icke regnis lige mod den : den kand icke regnis ved det reene Guld. 20 Hveden skal da Vjsdom komme? Oc hvor er Forstands sted? 21 Thi den er skiult for alle Lefvendes Øyen / den er oc skiult for Fuglene udner Himmelen. 22 Forderfvelse oc Døøden sige : vi hørde dens Røcte ved vore Øren. 23 Gud veed Veyen der til : oc hand kiender dens sted. 24 Thi hand seer indtil JOrdens Ender : hand seer under alle Himmelen. 25 Der hand giørde Væjret Vect / oc veyede Vandet op med en Maade : 26 Der hand giorde Regnen sin Skick /oc Vey til Liunet som gaar for Torden: 27 Da saa hand den / oc opregnede den / beridde den / oc fant den ocsaa. 28 Men hand sagde til Mennisken See / HErrens Fryct er Vjsdom : oc ad vjge fra det onde / er Forstand.

XXIX. Cap.
OC Job foor frem ad tage paa sit Sprock / oc sagde: 2 O ad jeg va rmig lige som i de gamle Maanede / l9ige som i de Dage / i hvilcke Gud bevarede mig. 3 Der hand lod sit LIus skinne ofver mit Hofvet / (der) jeg gick igiennem Mørcket ved hans Lius. 4 Lige som da jeg var i min ungdoms Dage / der Guds Løndom var ofver mit Pauluun. 5 Den Tjd den Allmæctigste var endnu hos mig / da mine Børn vare omkring mig. 6 Der jeg toode mine Trin i Smø : oc Klipperne udgydede mig Olie-bæcke.
7 Der jeg udgick tl porten for Staden / (da jeg) lod berede mig min Stooel paa Gaden. 8 Der de unge saae mig / oc skiulte sig : Oc de udlefvede stoode op / (oc) blefve stadendes. 9 Der de Øfverste af ad talet : oc lagde Haanden paa deres Mund. 10 Der Førsternes Røst skiulte sig : oc deres Tunge hængde ved deres Gumme. 11 Naar et Øre hørde (mig) da prjsede det mig salig : Oc naar et Øye saae mig / da rosede det mig.
12 Thi jeg reddede den Fattige / der hand skreg : Oc den Faderløse som hafde ingen Hielpere. 13 Hans Velsignelse som skulde fordærfvit / skom ofver mig : Oc jeg frycede Enckers Hierte. 14 Jeg iførde mig Rætvjshed / oc den beklædde mig. Min Ræt var som en Kaabe / oc en Førstelige Hue. 15 Jeg var den Blindis Øyne : oc jeg var den halris Fødder. 16 Jeg var ede Fattiges Fader : oc den Sag som jeg icke viste / den udspurde jeg. 17 Jeg sønderbrød den uretvjsis Kindtænder : oc ret Rofvet af hans Tænder. 18 Oc jeg tænckte : Jeg vil døø i min Rede : oc giøre Dagene mange som Sand. 19 Min Rod var udbred hos Vand : oc Duggen blef paa min Høst. 20 Min Herlighed fornyes hos mig : oc min Bue fordredis min Haand. 21 De hørde mig oc biede / oc tagde til mit Raad. 22 De talede icke igien efter mit Ord oc min Tale dryppede paa dem. 23 Thi dde voctede paa mig / som paa Regn: oc oplode deres munde /(som) efter Aftens Regn. 24 Jeg loo af dem / de trooede icke oc de foractede icke mit Ansictis Lius. 25 Naar jeg vilde komme til dem / da motte jeg sidde øfverst / oc jeg boode som en Konge i Hæren / som den / der trøstede de Bedrøfvede.

XXX. Cap.
MEn nu lee de ad mig som ere meget yngre end jeg / hves Fædre jeg hafde foractet ad sætte hos min FaareHunde. 2 Ja hvor til var deres Hænders Mact mig (tienlig?) Alderdommen self er forgiefs i dem. 3 De som vare eenlig for Nød / oc for Hunger / ja de som flyde til tørre Stæder / til Mørckhed / øde Stæder oc Ørcken. 4 De som oprycte Katost hos en Busk / oc ERnebær Træis Røder var deres Mad. 5 De motte drifves der fra / mand rob te mod dem / som mode en Tyf. 6 De gafve sig til Huuler i Dalene ad booe udi / til Huuler i Jorden oc Klipperne. 7 Jmedlem Buskene skrydee de desamledis under Redler. 8 De som vare en Daaris Børn / ja den Foractedis Børn : som vare meere slagne end Jorden. 9 Men nu er jeg blefven deres Strengeleeg : oc maa være dem til Snack. 10 De hafve Vederstyggelighed til mig / de holde sig langt fra mig : oc de spare icke ad spytte i mit Ansict. 11 Thi hand hafver adspent min Side / oc plaget mig : derfor hafver de kast Vidzelit af for mit Ansict.
12 De sætte dem op paa den høyre Side /(som ere som) en ung Dreng / de udstøtte mine Fødder  / oc banede deres Forderfvelsis Veye imod mig. 13 De opbrøde min Stj / de hiulpe til min Jammer : de hafde ingen Hielpere behof. 14 De kommer som ad et vjt Gab : de skulde inc som de der vilde ødelegge. 15 Forfærdelser ere vende imod mig / som Væjr forfølger mand min siæl : oc min Salighed er gaaen forofver som en Sky. 16 Derfor udgyder sig ofver mig nu min Siæl Elendigheds Dage grjbe mig an 17 Om Natten ginnemborer mand mine Been i mig : oc min Adre hafve icke Hvile. 18 For megen Mact omskiftis mit Klædebon : hand omgiorde mig som Krafven af min Kiortel. 19 Hand hafver traad mig i Skarnet / oc jeg er actit som Støf oc Aske. 20 Jeg raabe til dig / men du svarede mig icke : jeg stood der / oc du gafst (icke) act paa mig. 21 Du hafver forvent dig / til være grum mod mig : Du truer mig med din Haands Styrcke. 
22 Du løfter mig op ofver Væjret / du lader mig fare der : oc du smelter mig aldelis. 23 Thi jeg veed du fører mig til Døden / oc til alle Lefvendes Forsamlings Huus. 24 Dog skal hand icke udstræcke (sin) Haand til Kuulen: skulle der være skrig naar hand forstyrer dem? Græd jeg icke ofver den det gick ilde? Ynckedis min siæl icke ofver den Arme? 26 Dog der jeg ventede got / kom det onde : Oc der jeg haabedis til Lius / kom der Mørcke. 27 Min Indvol siuder / oc ere icke stille / Elendigheds Dage ere komne mig for. 28 Jeg gaar sort / foruden Soel. Jeg staar op / jeg raaber i Meenigheden 29 Jeg er Dragens Broder / oc de unge Steenuglers Staalbroder. 30 Min Huud er blefven sort ofver mig : oc mit Been er forbrent af Tyrcke. 31 Min harpe er blefven til Klagemaal : oc min Pibe til de Grædendes Liud.

XXXI. Cap.
JEg giorde en Pact med mine Øyne : Hvad skulde jeg da acte paa nogen Jomfrue? 2 Oc hvad er den Deel som Gud gifver her ofven af? Oc den Arf som den Allmæctigste gifver af det Høye? 3 Monne den Urætferdige icke hafve Forderfvelse? Oc de som arbeyde uræt / (icke) blifve fremmede? 4 Monne hand icke see mine Veye / oc tælle alle mine gange? 5 Hafver jeg vandrit med Forfængelighed? Eller hafver min Fod hastet til svig: 6 Saa maa hand veye mig i Rætferdigheds veyskaale : oc Gud skal kiende min Fromhed. 7 Om min gang er vigit af Veyen / oc mit Hierte er gaait efter mine Øyne / de hængde der noget / ved mine Hænder. 8 Da maa jeg saae / men en anden opæde det / oc min Grøde maa opryckis med Rod. 9 Er mit Hierte bedragit af nogen Qvinde / eller hafver jeg luurit hos min Næstis dør: 10 Da maa min Hustru maale med en anden / oc andre bøye sig ofver hende. 11 Thi det er en last : oc det er en Mizgierning for Dommerne. 12 Thi det er en Jld / hvilcken fortører til Forderfvelse / oc oprycker med Rod all min Jndkomme. 13 Hafver jeg foractit min Svends eller min Tienistepigis Ræt / naar de trettende med mig: 14 Thi hvad vilde jeg giøre / der som Gud vilde opstaa? Oc dersom hand vilde besøge / hvad skulde jeg svare hannem? 15 Hafver hand icke oc giort hannem / den som giorde mig i Moders Lif? Oc beridde os i Lifvet eene? 16 Hafver jeg sagd ney mod de Fattiges Begæring / oc fortæret Enckernes Øyne? 17 Oc hafver jeg ædit min Mundbid alleene / ad Faderløse ode icke der af? 18 (Thi hand er opvoxen hos mig af min ungdoo/ som hos en Fader : oc af min Moders Lif hafver jeg lidt hende. 19 Hafver jeg seit nogen omkomme for hand hafde icke Klæder / oc (gaf) icke den Arme klæder? 20 Hafver icke hans Lender velsignit mig / da hand varmede sig af mine Faaris uld? 21 Hafver jeg opløst min Haand mod den Faderløse / den tjd jeg saa ad jeg hafver Mact i Porten ad hielpe : 22 Da fald emin Skulder fra Axleene / oc min Arm brøste fra Albuen. 23 Thi det var en Fryct for mig ad Gud forderfver / oc ad jeg kunde icke frje mig for hans Høyhed. 24 Hafver jeg sæt Guld til min Tilljd / eller sagd til det beste Guld / du est min Forhaabning. 25 Hafver jeg glædit mig / ad mit Gods var meget / oc ad min Haand hafde forhverfvit / saa meget : 26 Hafver jeg seeit til Liuset naar det skinde klart / eller til Maanen 7 af hvilcken det dyrebar gaar / 27 Hafver mit Hierte ladit sig hemmelige forføre / ad min Haand lagdis til min Mund : 28 Det er oc en Mizgierning for Dommeren. Thi der med hafde jeg nectit Gud ofven af. 29 Hafver jeg glædt mig / naar det gick min Fiende ilde / oc ophøyit mig / ad ulycke rammede hannem / 30 (Oc jeg lod min Mund icke synde / ad ynske hans Siæl Forbandelse) 31 Hafve icke Mændene i mit Pauluun motte sige / O Gud gifve os af hans Kiød vi kunde icke mættes. 32 Den Fremmede motte icke ligge ude om Natten : Jeg lod min Dør op for dem Veyfarendis. 33 Hafver jeg skiult min Ofvertrædelse som Adam / oc dølliet min Mizgierning i Løndom / 34 Sandelig jeg kunde forskrecke en stor Hoob / men den Foracteligste iblant mine huus folck kunde forfærdigt mig / ad jeg skulle taugt stille / oc icke gaa udaf en Dør.
35 Hvo gifver mig den som kand høre mig / see min Begierning / den Allmæctigste vilde svare mig : oc den som trætter med mig / skref en Bog. 36 Om jeg icke vilde da tage den paa min Axel / ja binde den omkring mig som Kranze. 37 Jeg vilde gifve hannem Tallet paa mine gange tilkiende: 38 Jeg vilde lade hannem komme nær til mig som en Første. 38 Skulde min Jord skrige mod mig / oc dens Agerrene græde tilsammen : 39 Hafver jeg ædit dens Fruct ubetalt / oc plagede deres Siæl som eyede det : 40 Da opvoxe mig Tidsel for Hved / oc ukrud for Biug. Jobs Ord hafde Ende.

XXXII. Cap.
DU lode de tre mænd af ad svare Job / efterdi hand holt sig selv rætferdig. 2 Men Elihu Baracheels Søn den Busiter / af Rams Slect / blef saare vred : hand blef saare vred paa Job / ad hand vilde holde sin Siæl rætferdigere end Gud. 3 Hand blef oc saare vred paa hans tre Venner / fordi de funde ignen Svar / oc fordømde ( dog) Job. 4 Thi Elihu fortøfvede Job i Ordene / efterdi ad de vare ældre end hand.
5 Der Elihu saa 7 ad der var ingen svar i de tre Mænd Munde / blef hand saare vred. 6 Derfor svarede Elihu Baracheels Søn den Busiter / oc sagde : JEg er ung / oc J ere saare gamle : thi reddedis jeg /oc fryctede ad bevjse eder min Forstand. 7 Jeg tænckte : Lad Dagene tale / oc Aares Mangfoldighed / kundgiøre Vjsdom: 8 Sandelig der er Aanden i Menniskene / oc den Allmæctigis Aand giør dem forstandige. 9 De Stoore ere icke vjse / ey heller forstaae de Gamle Rætten. 10 Derfor siger jeg / hør mig / jeg vil ocsaa lade see min Foratand. 11 See / jeg tøfvede efter eders ord : Jeg merckte paa eders Forstand / indtil ad J kunde hafve sundit paa Tale. 12 Der jeg nu hafver gifvit Act paa eder / See / der er ingen 7 som bevjse noget mod Job / som kunde svare til hans Tale af eder. 13 Ad J icke / maa skee / skulle sige : Vi sunde Vjsdom / Gud hafver forskut hannem / (oc) intet Menniske. 14 Nu hand hafver icke stillit Tale mod mig / oc jeg vil icke svare hannem / efter eders Tale. 15 De vare forfærdede / De kunde icke meere svare : de kunde icke meere tale. 16 Oc jeg tøfvede men de kunde icke tale : (Thi de stoode / de svarede icke meere) 17 Saa vil jeg ocsaa sv are min Deel : jeg vil ocsaa bevjse min Forstand. 18 Thi jeg er fuld af Tale : en Aand i min Buug trænger mig. 19 See / min Buug er som Vjn som icke er obnet : den maa refne som ny Lederflasker. 20 Jeg maa tale / ad jeg kand faa Ande : jeg maa oplade mine Læbe / oc svare.
21 Jeg vil nu ingen Persone ansee : oc jeg vil icke bruge (stoor) Titel til nogen. 22 Thi jeg veed icke ad bruge Title : min Skabere motte tage mig bort ingen en liden Stund.

XXXIII. Cap.
OC Job / hør dog min Tale / oc merck paa alle mine Ord. 2 See nu / jeg hafver opladit min Mund : oc min Tugne hafver talit i min Mund. 3 Min Tale skulle udsige mit Hiertis oprictighed / ocmine Løbe reen Forstand. 4 Guds Aand hafver giort mig : Oc den Almæctigis Aande holder mig ved Lifvet. 5 Kand du / saa svar mig : skick dig til / stat mod mig. 6 See / jeg er / efter dine Ord / i Guds Sted / Jeg erocsaa udgiort af Leer. 7 See / du tørt icke forfærdis for mig : Oc min Haand skal icke blifve svaar ofver dig.
8 Du talede jo for mine Ørn : Oc jeg motte høre tales Røst. 9 Jeg er reen foruden Mizgierning / jeg er uskyldig / oc jeg hafver icke uret. 10 See / hand hafver fundit Sag mod mig : derfor ecter hand mig for sin Fiende. 11 Hand hafver lagt mine Føder i Stock : hand hafver forvarit alle mine Stjer. 12 See / (her paa) svarer jeg dig : Her udi est du icke rætferdig : Thi Gud skal holdis høyere end et Menniske. 13 Hvorfor hafver du trettit med hannem? Efterdi hand giør dig icke Rengskaf for nogen af sine Gierninger.
14 Men Gud taler én gang / oc anden gang / (til den) som icke acter det. 15 J Drøm i Siun om Natten / naar en dyb Søfn falder paa Folck / naar de sofve paa Seng: 16 Da obner hand Folckenes Øren: oc besegler / deres Refselse. 17 Ad hand vil vende Menisken fra (hans) Gierning : oc skinle Hofmod for en Mand: 18 Ad spare hans Siæl fra Fordærfvelse / oc hans Lif / adet icke falder ved Sverdet. 19 Oc straffis hand med Pjne paa sin Seng : oc paa alle hans Been som var stærck: 20 Saa ad hans ljf kommer hannem til / ad vemmes ved Brød : Oc hans Siæl ved nydelig Mad. 21 Ad hans Kiød forstæris / saa mand icke kand see det / Oc hans Been blifve sønderslaane / ad de icke sees. 22 Oc hans Siæl skyndis til Forderfvelse / oc hans Ljf til den som dræbe. 23 Om der da er en talendis Engel hos hannem / én af tusinde / ad kundgiøre et Menniske sin Oprictighed : 24 Saa skal hand forbarme sig ofver hannem / oc sige : Forløs hannem / ad hand icke far ned i Grafven / Jeg hafver fundit en Forsoning : 25 Da skal hans Kiød blifve saftigt / meere end i (hans) Barndom: Hand skal komme igien til hans Ungdoms Dage. 26 Hand skal bede til Gud : som skal ville hannem vel : oc hand skal see hans Ansict med Fryd U oc hand skal betale et menniske sin Retfærdighed. 27 Hand skal see paa Menniske / oc sige : Jeg hafver syndit / oc forvent Rætten / men  det hafde icke værit mig nytteligt. 28 Hand hafver frelst hans siæl / ad den icke foor i Forderfvelsen / oc hans Ljf skal see paa Liuset 29 See / dette alt sammen vil Gud giøre to eller tre gange med en Mand. 30 Ad hand henter hans Siæl af Fordærfvelsen / ad opliuses ved de Lefvendes Lius. 31 Merck Job / hør mig : Tie / ocjeg vil tale. 32 Men hafver du ad sige / da svar mig / Sig til : Thi jeg hafde Lyst til ad rætferdiggiøre dig. 33 Men hafver du intet / da hør du mig: Tie / oc jeg vil lære dig Vjsdom.

XXXIV. Cap.
Fremdelis svarde Elihu / oc sagde : 2 Hører J Vjse min Tale : oc i Forstandige mercker paa mig. 3 Thi Øret prøfver Talen : oc Gannen smager Maden. 4 Lader os udvælle os hvad ræt er : Lader os kiende hvad got er / medlem os.
5 Thi Job sagde : Jeg er retfærdig : oc Gud hafver forvendt min Ræt. 6 Jeg maa liufve / alligevel ad jeg hafver ræt : min Pjl giør ont / foruden Ofvertrædelse. 7 Hvor er en Mand som Job? Der dricker Spot som Vand? 8 Oc reyser i Selskaf med dem som giør uræt : oc vandrer med onde Folck? 9 Thi hand sagde : En Mand hafver icke gafn der af / naar hand hafver Villie til ad vandre med Gud.
10 Derfor i vjse Folck hører mig: Det være langt fra Gud ad hand skulde være ugudelig / oc den Allmæctigste urætferdig. 11 Thi hand skal betale et Menniske (efter) sin Gierning, oc lade hver mand finde efter sin Vey. 12 Thi sandelig Gud giør icke uræt / oc den Allmæctigste forvender icke Rætten. 13 Hvo hafver beskikkit Jorden / uden hand? Oc hvo hafver sæt ald Jorderig? 14 Der som hand vilde tage sig det for / da samlede hand hans Aand oc hans Aande til sig: 15 Alt Kiød skulde forgaa tillige : oc Mennisket skulde blifve til Støf igien. 16 Hafver du Forstand / saa hør det / merck paa min Talis Røst. 17 Skulde oc den som hadede Ræt / forbiude ? 18 Skulde nogen sige til en Konge : Du Vanartige /(oc) til Førster / du ugudelige? 19 Den som dog icke anseer Førsternes Personer / saa der kiendes icke Skrjg for den Armes Ansict : Thi de ere alle hans Hænders Gierning. 20 De skulle døøe hastligen 7 oc et Folck skal forfærdis oc forgaa om Midnatten: Oc de Stercke skulle tagis bort uden Mact. 21 Thi hans Øyne ere paa hver mands Vey oc hand ser alle hans gange. 22 Der er intet Mørck / oc ey Døøds Skugge / hvor de som giøre uræt / kunde skiule sig udi. 23 Thi hand legger icke formeget paa nogen / ad hand skulde gaa i Rætte med Gud. 24 Hand knuser de Hærlige / saa det er icke ad udspøre / oc skicke andre i deres Sted. 25 Derfor ad hand kiender deres Gierning / omvender hand dem om Nattee / oc ce blifve sklagne smaa. 26 Hand sloo dem som Onde paa en sted / som mand saae det. 27 Fordi / ad de vigede bort fra hannem / oc forstøde ingen af hans Veye. 28 Ad den Fattigis Skrjg motte komme for hannem / oc hand motte høre de Elendiges Raab. 29 Naar hand giør Fred / hvo vil fordømme? Naar hand skiuler Ansictet / hvo vil da skue hannem / baade mod et Folck oc mod et Menniske tillige? 30 Ad et Menniske som er en Øyenskalck / skalicke regere / ad der skulle icke være Snarer for Folcket.
31 Thi det hør til Gud / ad siges : Jeg hafver ljd det / jeg hvil icke forderfve : 32 Foruden det jeg kand see / lær du mig : Hafver jeg uræt handlit / da vil jeg det icke meere giøre. 33 Mon hand skal betale det (onde) sim du vilt / Efterdi du forsmaar (hannem) / skulle du self udvælle dig noget / oc icke jeg ? Oc hvad veedst du ? Sig det. 34 Forstandige Mænd maa tale med mig /oc en vjd Mand hører mig. 35 (Men) Job vil icke tale med Forstand / oc hans ord (ere) icke med Kloghed.
36 Min Fader / lad Job forsøgis indtil Enden / derfor / ad hand svarer blant uretferdige Folck. 37 Thi hand ligger Ofvertrædelse til sin synd / hand vil klappe med Hænderne medlem ad i et bleve mange Ord for Gud.

XXXV. Cap.
OC Elihu svarede / oc dagde : 2 Hold du det for Ræt / Du sagde : Jeg er retvjsere end Gud? 3 Thi du hafver sagt : hvad gafner det dig? Hvad gafn kand jeg saa (om jeg vjerger) fra min Synd?
4 Jeg vil svare dig / oc dine Venner med dig. 5 Skue Himmelen / oc see / oc skue Skyerne / de ere dig for høje. 6 Om du synder / Hvad kand du giøre mod hannem? Oc (om) dine Mizgierninger ere mange / hvad kand du giøre hannem? 7 Om du est eretferdig / hvad kand du gifve hennem / eller hvad skal hand tage af din Haand?
8 Din Ondskaf (kand vel giøre) et Menniske / som du (est/noget/) oc din Rætferdighed et Menniskis Barn. 9 For Volds Mangfolidghed kommer du de Fortryckte til ad skrjge / de raabe for de Sterckes Arm : 10 Men ingen siger / hvor er Gud som giorde mig / som gifver Sang om Natten : 11 Som lærer os frem for Diur paa jorden / oc vil giøre os vjsere end Fuglene under Himmelen. 12 Der skulle de skrjge / oc hand skal icke bønhøre for de Ondes Hofmodighed. 13 Men Gud skal icke høre Forfængelighed / oc den Allmæctigste skal icke ansee det.
14 Der til med vilt du sige / du skalt icke see hannem : holt Dom for hannem / oc ble hannem ickun. 15 Oc nu efterdi det er intet som hans Vrede hafver besøgt / oc hand hafver icke gifvit act der paa saa meget saare : 16 Da vil Job oplade sin Mund forfengelig / hand tør udøse Ord foruden Forstand.

XXXVI. Cap.
OC Elihu blef ved oc sagde : 2 Bie mig lidet / oc jeg vil forkynde dig / Thi her er endnu ad tale for Gud : 3 Jeg vil hente min Forstand langt borte / oc tillegge min Skabere Rætferdighed. 4 Thi sandelig min Tale skulle icke være Løgn : én som er fuldkommen i (all) Forstand / (er her) hos dig. 5 See / Gud er mæctig / dog vil hand icke forskiude : hand er mæctig af Hiertens Kraft. 6 Hand lader den ugudelige icke lefve : men hand vil hielpe de Elendige til rætte. 7 Hand unddrager icke sine Øyne for den Retferdige / men (sætter) Konger paa Stolen : der sætter hand dem ævindelige / o de skullel ophøyes. 8 Oc om de blifve fangne i Stock / blifve bundne med Elendigheds Snarer : 9 Da vil hand forkynde dem deres Gierning : oc deres Ofvertrædelse / naar den hafver tagit ofverhaand. 10 Da skal hand obne deres øre til Tuct / oc sige / Ad de skulle omvende dem fra urætferdighed. 11 Om de ville høre oc tiene / da skulle de ende deres Dage i det gode / oc deres Aar med Lys. 12 Men de lyde icke da skulle de fare hen ved Sverdet / oc døø foruden Forstand. 13 Oc Øyenskalcke i Hiertet skullel forøge Vreden: de skulle icke raabe / naar hand vil binde dem. 14 Deres Siæl skal døø i Ungdommen / oc deres Lefnet iblant de skændede Skalcke. 15 (Men) hand skal redde den Elendige i sin Elendighed : oc obne deres Øre i Drøfvelsen.
16 Saa skulle hand oc hafve frjed dig fra Trangheg / til en Rumsted / hvor ingen Trang monne være : oc dit bords Ro skulle hafve værit fuld med Fædme. 17 Men du hafver opfylt den Ugudeligis Sag : Sag oc Ræt skullde holde fast. 18 (Saa tænck nu ) ad (der er) Vrede (forhaanden/) ad hand icke / maa skee / skal borttage dig med et Slag : ad megetn forsoning skal icke kand hielpe dig / ad undvjge derfor. 19 Mon hand skullde acte din Rjgdom (ad du) skulle icke komme i Angist : eller nogen Mactis Styrcke / 20 Du tørt icke hjge efter Natten / til ad ofverfalde Folck paa deres Sted. 21 Bevare dig / ad du icke seer hen til uræt : thi du hafver haft meere Lyst der til / end ad være elendig. 22 See / Gud kand ophøye ved sin Mact : hvo er en Lærere som hand? 23 Hvo vil hiemsøge hans Vey ofver hannem : Oc hvo hafver sagt / Du hafver giort uræt.
24 Tænck til / ad du ophøyer hans Gierning / som Folck hafver beskuet. 25 Alle Menniske hafver seet det : et Menniske skal skue det langt fra. 26 See / Gud er stoor / oc vi kunde icke kiende (hannem:) oc ingen kand udspøre hans Aars Tal. 27 Thi hand kan forhindre Vandenes Draaber : (oc) de mue udgyde Regn for hans Damp / 28 Som Skyerne dryppe / de skulle flyde ofver mange Menniske: 29 Ja / mon hand skulle vide hvor vjt en Sky udbreder sig / hvor hans Bolige bruser? 30 See / hand udbreder sit Lius der ofver / oc betæncker alle Hafsens Rødder (der met.) 31 Thi ved dem vil hand dømme Folck : vil gifve Føde til Øfverflødighed. 32 Hand skiuler Liuset  med Haanden : oc biuder der ofver med en Sky & som kommer der imod. 33 Hans Ven skal forkynde dette om hannem / istem / Fæ til med / ofver det som opstjger.

XXXVII. Cap.
ENd for dette maa mit Hierte grue oc røris af sin Sted. 2 Hører dog flittig hans Liud med Befvelse / oc hvad for Tale der udgaar af hans Mund. 3 Hand skicker det ræt under all Himmelen / oc hans Lius er ofver Jordens Vinger. 4 Efter det skal hand brølle med Torden / hand skal tordene med sin høye Liud / oc naar hans Torden høøris / da kand mand icke skille dem. 5 Gud skal tordne underlige med sin Liud : hand giør store ting / oc vi kunde icke kiende dem. 6 Thi hand taler til Snee / Vær paa Jorden / oc (til) Støbregn / ja sin stærcke Støbregn. 7 Hand kand forsegle paa hver mands Haand / ad alle Folck kunde kiende hans Gierning. 8 Af Synden skal en Hvervelvind komme / oc af Norden kuld. 10 Af Guds Aand blifver der Frost / oc bret Vand i det snesre. 11 Der til med kand Klarhed trætte (mod) en Sky / hand adspreder Liuses Sky. 12 Oc n vender sig runt omkring ved hans Vjsdom / ad den udretter alt det som hand biuder dem i Verden / paa Jorden. 13 Hvad heller det skeer til Straf / eller til hans Lands beste / eller ad hand leader (ellers) finde (sin) Barmhiertighed.
14 Job merck det / Stak oc act Guds underlige Ting. 15 Kandsk du vide / naar Gud fører saaadant ofver dem.”? Oc naar hand lader sine Skyers Lius bryde frem? 16 Kandsk du vide / hvorledis Skyerne svenge / hans underlige Ting som ere fuldkommet i (all) Kundskab. 17 Ad dine Klæder ere varme / naar hand giør Landet stille for Synden? 18 Hafver du udbredit Luften med hannem / som staar fast / som et støbt Speyl : 19 Vjs os hvad vi skulle sige hannem : Vi kunde icke stille os der imod for Mørckhed. 20 Skulde det fortællis hannem / naar jeg vilde tale? Mon nogen kand tale / naar hand er opsluget? 21 Oc nu hafve de icke seet det klare Lius i Skyerne / der Væjret blæsde forofver / oc reensede dem. 22 Af Norden skal Guld komme / den forfærdelige Gud bør Ære. 23 (Hand er) allmæctig / vi finde hannem icke / (hand er) meget vældig /  dog vil hand icke plage med Ræt oc Rætferdigheds mangfoldighed. 24 Derfor skulle Folckene frycte hannem / hand seer til ingen af dem som ere vjse i Hiette.

XXXVIII. Cap.
DErefter svarede HErren Job af en Hværvelvind /( oc sagde : 2 Hvo er den / som formøercker (Guds) Raad med Tale uden forstand? 3 Opbind nu om dine Lender som en Mand ( saa vil jeg spørge dig ad / oc du mot lære mig.
4 Hvor varst du / der jeg grundfestede Jorden? Forkynd det / om du est saa kloog. 5 Hvo hafver sæt dens Maal? Efterdi du veedst det. Eller hvor drog rettesnoren ofver den? 6 Hvor paa stod dens Pillere forsenckte? Eller hvo lagde dens Hiørnesteen? 7 Der Morgenstierner siunge tilljge / oc alle Guds Børn frydede sig. 8 Oc (hvo) lucte Hafvet til med sine Dørre / der det udbrast / (oc) vilde gaa af Moderens Lif. 9 Der jeg klædde det med en Sky / oc svøbte det med en mørck Taage. 10 Der jeg brød ofver det med min Skick / oc sætte Stang oc dør (derfor:) 11 Oc sagde : Hid til skalt du komme / oc icke længere / oc her skalt det stille din ehøye Bølger. 12 Hafver du i dine Dage budit Morgenen / hafver du vjst Morgenrøde sin sted? 13 Ad den skulle tage fat paa Jordens Vinger / oc de ugudelige skulle udrystes af den. 14 Den skal forvende sig som Leer der tryckis et segl udi / oc de skulle staa som et klæde. 15 Oc de ugudeliges Lius skal tagis fra dem / oc en Høy Arm skal sønderbrydis. 16 Est du kommen til hafsens Dybhed  oc hafver vandrit der som mand søger efter Afgrunden? 17 Hafver Dødsens Porte nogen Tjd opladet sig for dig? Eller kandst du see dødsens Skugges Porte? 18 Hafver du forstaait hvor bred Jorden er? Sig til / om du kiender det alt sammen? 19 Hvilcken er den Vey der som Liuset monn booe / oc hvilcken er Mørckheds Sted? 20 Ad du kunde tage den til sit Landemercke / oc ad du kunde mercke dens Huusis Stjer? 21 Viste du oc ad du skulde da fødis / oc ad dine Dages Tall var stoor? 22 Hafver du værit der som Sneen kommer fra? Eller kandst du see hveden Hagelen kommer? 23 Hvilcke jeg hafver forholdit til Drøfvelsens Tjd / til Strjds oc Krjgsdag. 24 (Eller) ved hvilkcen Vey Liuset skal deele sig? (Eller) Østen skal udfare paa Jorden? 25 Hvo uddeelte Render til Vandløb / oc Vey til Liuset som gaar for Torden? 26 Ad det regner paa det Land som ingen er / i ørcken som intet Menniske er : 27 Ad det fylder Ørcken oc de øde Stæder / oc giør ad Græsset opvoxer. 28 Er der oc Regnens Fader til? Eller hvo hafver født Duggens Draabe? 29 Afhves lif er Frost gangen? Oc hvo fødde Rjmfrost under Himmelen? 30 Vand mue skule sig self som en Steen / Oc Afgrunden tilleggis ofven paa. 31 Kand du binde Vandstiernens Lyst? Eller opløse Orions Baand? 32 Kand du lade de fraskilde Tegn komme frem i sin Tjd? Eller fremføre Arcturum med sjne Børn? 33 Veedst du Himmelens Skick? Eller kand du sætte dens Herredom paa Jorden? 34 Kand du opløfte din Røs til skyerne / eller kand Vandens Mangfoldighed skiule dig? 35 Kand du udlade Liunet / ad de fare hen? oc sige til dig: See / (her ere) vi? 36 Hvo lagde vjsdom i inderste Hierte? Eller hvo gaf Forstand i Tancken? 37 Hvo kand tælle Skyerne ved Vjsdom? Hvor kand stille Himmelens Vandløb? 38 Naar Støfven blifver støbt / til ad vorde haard 7 oc Klimpene ville hænge ved hver andre? 39 Kand du jage Rof til en gammel Løve / oc opfylde de unge Løvers Ljf? 40 Ad de lege dem i (deres) Steder/hvile i Kulerne som de luure. 41 Hvo kand berede Rafen hans Føde / naar hans Unger raabe til Gud / fare de omkring / naar de hafve intet ad æde?

XXXIX. Cap.
VEedst du tjden / naar Steengederne føde? Hafver du merckt / naar Hinderne ville føde? 2 Hafver du talt mange Maaneder de fylde / 3 Eller veedst du Tjden / naar de føde? De skulle bøye sig / de skulle uddrifve deres unger / oc udlade det de hafve ont af. 4 Deres Unger blifve stoore / de voxe til i Kornet / de gaa ud / oc komme icke igien til dem. 5 Hvo hafver ladit en vild Esel faa frj? Oc hvo løste vild Esels baand? 6 Hvilcken jeg hafver gifvit Ørcken til sit Huus / oc et salt Land til sin Boolige. 7 Den bespotter Stadsens Bulder / hører icke Drifver ens frysen. 8 Naar den leder bland Biergene / finder den sin Føde /oc siden søger den efter alt det grønne. 9 Mon en Eenhiørning skal vilde tiene dig? mon den skulde blifve hos din Krubbe? 10 Kand du binde en Enhiørning i Furre med sin Seele? Mon den skal dyrcke Dalen efter dig? 11 Kand du forlade dig paa den / for den er saa stærck? Oc kand du lade dit Arbeyde paa den? 12 Kand du troo den til / ad den skulde fly dig din Sæd igien / oc skude samle i din Lade? 13 (Hafver du giort) Paafuglens skøne Vinger? Eller Hejrens oc Storckens Duun? 14 Ad den lader sine Æg paa jOrden / oc værmer dem i Støfven. 15 Oc forglemmer ad den Fod kunde støde dem bort / oc et vild Diurkunde træde dem sønder. 16 Den handler harde med sine Unger /(lige so de vare) icke dens : dens Arbeyde er forgefvis uden Fryct. 17 Thi Gud hafver giort / ad den er icke vjs / oc hafver icke deelit Forstand med den. 18 Paa den Tjd / naar den vil ferdis høyt / da kand den bespotte Hesten 7 oc den der tjder paa. 19 Kand du gifve Hesten Styrcke / eller pryde dens Hals med Skrjg? 20 Kand du forfærde den som en Græzhoppe? Dens Næstis Prjs er Forfærdelse. 21 (Dens Føder) Stampe i Dalen / oc den skal glæde sig ved Styrcke / den kand gaa mod den Bevebnede. 22 Den foracter For særdelse oc icke forskreckis / oc vender sig icke tilbage for Sverdet 23 Naar Pilekaageret klinger ofver den / ja det blickende jer paa Spiud oc Glafven: 24 Da opkaster den Jord med Fyrighed oc vrede: oc icke tro / ad der er Basuuns Liud. 25 Naar Basuunen liuder fast / siger den : Hvi? Oc lucter Strjd langt fra / Forsternes Bulder oc Skrjg. 26 Fluer en Høg efter din Forstand / breder den sine Vinger ud mod Synden? 27 Skeer det efter din Befalning / ad en øern flyer saa høyt? Oc ad den ophøyer sin Rede? 28 Den booer paa en Klippe / oc blifver paa en Od af en Klippe / oc i en Besestning. 29 Der søger den Føde : dens Øyne see langt bort. 30 Oc dens Unger dricke Blod / oc hvor der ere Jhielslagne / der er den.
31 Oc HErren svarede Job /oc sagde : 32 Er det Vjsdom ad trette med den Allmæctigste / hvo der straffer Gud / hand svare til det? 33 Da svarede Job HErren / oc sagde : 34 See / jeg er foractelig / hvad skal jeg svare dig? Jeg hafver lagt min Haand paa min Mund. 35 Jeg hafver talet een gang / men vil icke svare (meere/) eller to gange / men vil icke giøre det meere.

XL. Cap.
OC HErren savarde Job af en Hverelvind / oc sagde: 2 Bind op om dine Lender som en Mand / Jeg vil spøre dig ad / oc lær mig. 3 Skulde du oc giøre min Dom til intet / skalt du fordømme mig / ad du kunde holdis rætferdig?
4 Hafver du en Arm som Gud: oc kand du torne med Liud som hand? 5 Pryde dig nu med Høyhed / oc Ypperlighed / oc ifør dig med Mact / Ære oc Hæder. 6 Udspred din Grumheds Vrede / oc see hver den som er hofmodig / oc ydmyg hannem. 7 See / hver den som er hofmodig /(oc) undertryck hannem: oc knuse de ugudelige hvor de ere. 8 Skiule dem i Støf tilhaabe / bind for deres Ansict i det skiulte. 9 Da vil jeg ocsaa prjse dig / ad din høyre Haand skan frelse dig.
10 See nu / Behemoth / som jeg giorde hos dig / æder Græz som en Oxe. 11 See nu / dens Mact er i dens Lender / oc dens Styrcke er i dens Buugis Nafler. 12 Naar den vil udræcke sin Stert (da er den) som et cedertræ: dens lønlige Tings Seener gaa ud i Greene. 13 Dens Been ere (som) Kaaberpiber / dens Been ere lige som en Jernstaf. 14 Den er Guds vejs begyndelse / hand som den giorde / kand lauge sit sverd (til den.) 15 Biergene bære Urter / oc alle vilde Diur leege der. 16 Den skal ligge under Træers Skygge: i Skiul i Røer oc Dynd. 17 Træer som gifve Skygge skiuler den : en hver med sin Skygge : Pjlene ved Bæcke ere omkring den. 18 See / den kand opholde en Flod / (oc) den haster icke : den lader sig rycke / ad den vilde opøse Jordan i sin Mund 19 Lad nogen gribe den  sine Øyne / eller igiennemsticke (dens) Næste med Snarer? 20 Kand du drage Leviathan med en Kraag? Eller drage dens Tunge neder med en Snor? 21 Kand du sætte en Krog i dens Næste / eller bore dens Kindbeen igiennem med en Preen? 22 Meent du / ad den skal mane dig meget / eller smigre for dig? 23 Meent du ad den skal giøre et Forbund med dig / ad du kand tage den til en Svend ævindelig? 24 Kand du leege den som en Fugl? Eller binde den os dine Piger? 25 Skulde Staalbrøderne holde Nadvere ofver den? Skulle de skifte dem iblant Kiøbmænd? 26 Kand du naa dens Huud allevegne med Hager / oc dens Hofvet med en Fiskeruse? 27 Leg din haand paa den / (oc) tænck saa icke meere paa en Strjd. 28 See / hans Haab yafver slagit feyl / Mond hand icke skal legge sig ned / naar hand seer den?

XLI. Cap.
DEr er ingen saa dristig / ad hand tør opvæcke den : hvoo er den (der) vilde staa for mit Ansict? 2 Hvo er kommen mig tilforn / ad jeg skal gifve (hennem) igien? Hvad der er under all Himmelen / det er mit. 
3 Jeg vil icke døllie dens Lemmer oc mæctige Ting / Oc hvor vel den er skickit. 4 Hvo hafver kast dens Klæder op? Hvo tør komme med dobbelt Bidzel til den? 5 Hvo hafver opladt dens Anleds Porte? Dens Tændens Anleds Porte? Dens Tænder staae forfærdelige tring omkring. 6 Dens stærcke Skiolde ere præctige : dere tæt forseglede. 7 De røre det eene det andet / oc der kand icke komme Væjr imedlem dem. 8 De hænge det ene ved det andet / de fatte sig / oc icke adskilles. 9 For dens nysen blifver klart Lius / oc dens Øyne (ere) som Morgenrødes Øyenbryn. 10 Af dens Mund fare Blus / ja gloende Gnister udfare. 11 Af dens Næsespor udgaar Røg / som af en siudende gryde oc Kædel. 12 Dens Aande kand komme Kul til ad brede / oc der udgaar en Lue af dens Mund. 13 J dens Hals blifver Styrcke ofver : oc for den skal Forsmæctelse forlyste sig. 14 Dens Kiødis Styrcker hænge ved hver andre: det er sammengroed i den / (det) kand icke bevggis. 15 Dens Hierte hart som en Steen : oc hart som den underste Møllesteen. 16 For dens Høyhed frycte det Stærcke / naar den bryder frem / da skulle de giøre Bood. 17 Hans Sverd som rør den blifver icke bestændig / (ey heller) glavend / som fremstødis / eller Panzer. 18 Den acter jern som Straa / (oc) Kaaber som raadet Træ. 19 Der skal ingen Pjl kand jage den : Slingesteene ere blefne for hannem til Asnie. 20 Skud actes som Asne / oc den spotter de befvende Spize. 21 Der ligger skarpe vende Spize. 21 Der ligger skarpe Skaare under den / den strøer skarpe Steene (under sig/) paa Dynd. 22 Den giør det ad det dybe siuder som en Gryde / den sætter Hafvet som en Gryde / hvor udi mand menger Salve. 32 Den giør Stien klar efter sig saa mand maa tæncke ad Afgrunden var graa Haar. 24 Der er ingen som kand lignis ved denn paa Jorden : den som er giort til ad være for uden Fryct. 25 Den seer alt det som høyt er / den er en Konge ofver alle hofmodige Diur.

XLII. Cap.
DA svarde Job HErren / oc sagde : 2 Jeg kiender / ad du formaar all Ting / oc ad der er ingen Tancke skiult for dig. 3 Hvo er den som skiuler Raad uden Forstand? Saa hafver jeg forkyndit det / hvilcket jeg icke forstod / de Ting som ere mig for underlige / hvilcke jeg icke kiende. 4 Hør nu / oc jeg vil tale / jeg vil spøre dig ad / oc lær mig. 5 Jeg hafver hørt dig med hørende Ørne : men nu ser mit Øye dig. 6 Derfor vil jeg vederkiende (/) oc vil bedre mig i Støf oc Aske.
7 Oc det skeede / efter ad HErren hafde talet disse ord til Job / da sagde HErren til Eliphas den Themaniter : Min vrede er hastig ofver dig / oc ofver ine to Venner / Thi i hafve icke talet ræt for mig / som min Tiener Job. 8 Saa tager eder nu siu stude oc siu vædre / oc gaar til min Tienere Job / oc lader offre Brendoffer for eder / oc Job min Tienere skal bede for eder : Thi jeg vil ansee hannem ad jeg skal icke forhaane eder : thi J hafve icke ræt talet om mig / som min Tienere Job. 9 Saa ginge de / Eliphas den Themaniter / oc Biladad den Suhiter / (oc) Zophar den Naematiter / oc giorde / som HErren hafde sagt til dem: oc HErren saae til Job. 10 Oc HErren vende Jobs Fængsel der hand hafde bedit for sine Venner / Oc HErren forsøgte alt det som Job hafde haft / til dobbelt.
11 Oc der komme til hannem alle hans Brødre oc alle hans Søstre / oc alle som kiende hannem før / oc oode Brød med hannem i hans Huus / oc hafde Medynck med hannem / oc trøstede hannem ofver alt det onde / som HErren hafde ladit komme ofver hennam : oc de gafve hannem hver en penning / oc hver et gyldne Stiernespan. 12 Oc HErren velsigende Job der efter meere end tilforn : thi hand hafde fiorten tusinde Faar / oc sex tusinde Kamel / oc tusinde par Øxen / oc tusinde Aseninder. 13 Der foruden blefve hannem (fødde) siu Sønner oc tre Døttre. 14 Oc hand kallede den første hendis Nafn Jeremia / oc den anden Nafn Kezia / oc den tredis Nafn Kerehapuch. 15 Oc der blefve icke fundne saa deylige Qvinder som Jobs Døttre / i alt Landet / Oc deres Fader gaf dem Arf iblant deres Brødre. 16 Oc Job lefvede der efter hundrede oc fyrretive Aar / oc saa sine Børn / oc sine Børnebørn / til i fire led. 17 Oc Job døøde / gammel / oc mæt af Dage. Ende paa Jobs Bog.





Psalme Bog.
I. Psalme.
SAlig er den Mand som icke vandrer i de Ugudeliges Raad / Ey heller staar paa Synderes Vey / Ey heller sidder i Spotternes Sæde. 2 Men Hans Lyst er til HErrens Lov / Oc hand grunder paa Hans Lov Dag oc Nat. 3 Thi hand skal være som et Træ der er plantet hos Vandbøcke / som gifver sin Fruct i sin Tjd / oc hvoraf icke eet Blad affalder: Oc alt hvad hand giør ,Sela kal hand faa lycke til.
4 Thi Ugudelige ere icke faa / Men ligesom Aunen / der Vøjrit kan bortsprde. 5 Derfor skulle de ugudelige icke bestaae i Dommen / ey heller Syndere i de Rætferdiges Meenighed.
6 Thi HErren er den som kiender us Rætferdigheds Vey / Men de Ugudeliges Vey skal forgaa. 

II. Psalme.
HVorfor fnyse Hedningene / Oc hvi optæncke Folckene (det som er) forfængelig? 2 Jordens Konger stille sig frem / oc Førsterne raadslaae tilsammen imod HErren oc mod hans Salvede / (sigendes:) 3 Lader os sønderrifve deres Baand / oc kaste deres Reef fra os.
4 ( Men) den som boor i Himmelene skal lee / HErren skal bespotte dem. 5 Da skal hand tale til dem i sin Vrede / Oc forfærde dem i sin Grumhed / (sigendis:) 6 Dog jeg indsætter min Konge ofver Zion mit hellige Bierg. 7 Jeg vil (siger Kongen) fortælle om saadant et bskicket Raaad / HErren sagde til mig: Du est min Søn / Jeg fødde dig i Dag. 8 Begier af mig / Oc jeg vil gifve dig Hedninger af din Arf / oc Verdens Ender til din Eyedom. 9 Du skalt sønderslaa dem med et Jern-Spjr / ligesom en Pottemagers Kar skalt du bortsprede dem.
10 Oc nu / J konger / lader eder undervjse / Lader eder tucte J Dommere paa Jorden. 11 Tiener HErren med Fryct / oc glæder eder med Befvelse. 12 Kysser Sønnen / ad hand blifver icke vred / oc skulle omkomme paa Veyen / Naar hans Vrede ickun lidt skal optændis: Salige ere alle de / som forlade sig paa hannem. 

III. Psalme.
1 Davids Psalme / der hand flyde for Absalom sin Søn.
2 HErre / hvad ere mine fiender mange? Mange sætte sig imod mig. 3 Mange sige om min Siæl / hand hafver ingen hielp hos Gud / Sela.
4 Men du HErre est en Skiold for mig / min Ære / Oc den der ophøyer mit Hofvet. 5 Jeg raaabte til HErren med min Røst / oc hand bønhørde mig af sit hellige Bierg / Sela. 6 Jeg lagde mig oc sof / jeg opvaagnede / Thi HErren opholder mig. 7 Jeg vil icke frycte for ti tusinde af Folcket som hafve lagt sig tring omkring imod mig.
8 Op HErre / frelz mig / min Gud / Thi du hafver slagit alle mine Fiender paa Kindbeen / du sønderbrød de ugudelige Tænder. 9 Hos HErren er Frelse / din Velsignelse (er) ofver dit Folck Sela. 

IV. Psalme.
1 Til Sangmesteren paa Strengeleeg / Davids Psalme.
Naar jeg raaber / da bønhør mig / Min Rætferdigheds Gud / Du trøstede mig i Angisten / Vær mig naadig / oc hør min Bøn.
3 J vældige Folck / hvor længe skal min Ære beskømmis / (Hvor længe) ville i elske Forfængelighed / ville i søge Løgn? Sela. 4 Vider dog / ad HErren hafver skild en From til sig: HErren skal høre / naar jeg rober til hannem. 5 Blifver vrede oc synder icke / taler i eders Hierter paa eders Seng / oc værer stille / Sela. 6 Offrer Retferdigheds Offer / haaaber paaa HErren.
7 De ere mange som sige: Hvo skal vjse os got? (Men HErre opløft dit Ansictis Lius ofver os. 8 Du gafst Glæde i mit Hierte frem for den / (de hafde) den Tjd deres Korn / oc deres ny Vjn vare mangfoldige. 9 J Fred vil legge mig til lige oc sofve / thi du oc HErre alleene / skalt lade mig boo tryggelig. 

V. Psalme.
1 Til Sangmesteren oc Piberne / Davids Psalme.
2 HErre / hør mine Ord / merck min Dict. 3 Gif Act paa mit raabs røst / oc min Konge / oc min Gud / Thi jeg vil bede til dig. 4 HErre / du skalt aarlig høre min Røst / Jeg vil skicke mig aarle for dig / oc vare flittig paa. 5 Thi du est icke en Gud / som behage ugudeligt væsen: Den som er ond / blifver icke (hos) dig. 6 Du Galne slulle icke bestaae for dine Øyne / du hafver alle dem som giøre uræt. 7 Du skalt forderfve dem som tale Løgn: HErren skal hafve Vederstyggelighed til en Blodgierig oc falsk Mund.
8 Men jeg vil gaa i dit Huus paa din megen Miskundhed jeg vil tilbede mod dinhellige Tempel i din Fryct. 9 HErre led mig i den Rætferdighed / for mine Fienders skyld. skick din vey for mig. 10 Thi i hans Mund er intet ræt / inden i dem er Jammer / i deres Strube er en oben Graf / De smige med deres Tunge. 11 Gud ødeleg dem / sa de falde fra deres opsæt / udstød dem for deres stoore ofvertrædelsis skyld / Thi de ere gienstrjdige imod dig.
12 Men de skulle alle glæde sig som trooe paa dig / De skulle fryde sig ævindelig / oc du skalt beskærme ofver dem / Oc de skulle være glade i dig / som elske dit Nafn. 13 Thi du HErre skalt velsigne den Rætferdige / Du skalt krune hannem med naade / som med en Skiold. 

I. Psalme.
1 Til Sangmesteren paa Strengeleeg ofver Octava / Davids Psalme.
2 O HErre / skaf mig icke i din Vrede / oc reff mig icke i diin Hastighed. 3 HErre / vær mig naadig / thi jeg er skrøbelig: Læg mig HErre / thi mine Been ere forfærdede. 4 Min Siæl er meget forfærdig / oc du HERre / hvor længe? 5 Vent dig HERRE / redde min Siæl / Frelz mig for din Miskundheds skyld. 6 Thi man tæncker icke paa dig iDøøden / hvor vil tacke dig i Helfvede? 7 Jeg er træt af Suck: Jeg kommer min Seng til ad flyde hver nat / jeg igiennembløder mit Leye med min graad. 8 Mit Øye er giennemstuckit af Fortræd / er vorden gannelt / formedelst alle dem som trænge mig.
9 Vjger fra mig alle J som giøre uræt / Thi HErren hafver hørt min Graddis Røst. 10 HErren hafver hørt min Formanelse. HErren vil anamme min Bøn. 11 Alle mine Fiender skulle blifve til skamme / oc forfærdes saare: Lad dem vende tilbage / de skulle blifve til skamme med hast. 

VII. Psalme.
Davids artige Sang / som hand sang for HErren / ofver Ehus Jemini Søns Ord.
2 HErre min Gud / jeg haaber paa dig / Frelz mig fra alle min Forfølgere / oc redde mig. 3 Ad hand / maa skee / icke grjber min Siæl som en Løve / (ad der skulde være) den som sønderrifve / oc icke den som frjer.
4 HErre min Gud / hafver jeg giort det / er der uræt i mine Hænder. 5 Hafver jeg betalit den ont / som lefver fredsommelig med mig / (Ja jeg hafver frjt den som var min Fiende uden Sag) 6 Da maa min Fiende forfølge min Siæl / oc grjbe (den) Oc traade mit Ljf til Jorden / oc legge min Ære i støf / Sela
7 Stat op HErre i din Vrede / ophøye dig formedelst mine Fienders Grumhed / oc vaag op til mig: du hafver befalit ræt (ad skulle skee.) 8 Saa skal Folckenes Forsamling omkring ringe dig: Oc kom du igien høyt op ofver den. 9 HErren skal dømme Folcket / Døm mig HErre efter min Rætferdighed / oc efter min fromhed / (som er) hod mig. 10 Lad nu ont fortære de ugudelige / men befæst det / som est rætferdg / du som prøfver Hierter oc Nyrer / oc rætferdige Gud.
11 Min Skiold er hos Gud / som frelser de Oprictige af Hiertet. 12 Gud er en rætvjs Dommere / Oc en Gud som truer hver Dag. 13 Vil hand icke omvende sig / da skal hand hvedde / sit Sverd / hand hafver spent sin Bue / oc bered den. 14 Oc hand hafver beridt døødelige Skud til hannem / hand skal bruge sine Pjle mod dem som ere faa heede. 15 See / hand skal føde uræt / oc er siuglig med Møye / hand skal føde Løgn. 16 Hand hafver grafvit en Graf / oc opkast den / men hand skal falde i Grafven / som hand giorde. 17 Hans Møye skal komme paa hans Hofved / oc hans hastig Ondskaf skal nedfare paa hans Jsse. 18 Jeg vil racke / HErren efter hans Retfærdighed / Oc Jeg vil siunge den Allerhøyste HERRJS Nafn. 

VIII. Psalme.
1. Til Sangmesteren ofver Githith / Davids Psalme.
2 HErre / vort Herskab / hvor herligt er dit Nafn ofver all Jorden. Du som sætter din Lof ofver Himlene.
3 Af de unge oc djende Børns Munde grundfestede du en Mact / for dine Fienders Skyld / ad stille Fienden oc Hefneren.
4 Thi jeg skal see dine Himmel / dine Fingres Gierning / Maanen oc Stiernerne som du beridde. 5 Hvad er et Menniske / ad du vilke komme hannem ihu / oc et Menniskes Barn / ad du vilde besøge hannem? 6 Oc du skalt lade hannem en liden Tjd blifve ringere end Engle / Men du skalt krune hannem med Ære oc Hæder. 7 Du skalg giøre hannem til en Hersker ofver dine Hænders Gierninger: Du lagde all Ting under hans Fødder. 8 Faar oc Fæ / dem allesammen / Oc der til med Diur paa Marcken. 9 Fugle under Himmelen / oc Fiske i hafvet. 10 HErre / vort Herskab / hvor herligt er dit Nafn ofver all Jorden. 

IX. Psalme.
Til Sangmesteren / om Labans Døød / Davids Psalme.
2 JEg vil tacke HErren i mit gandske Hierte / Jeg vil fortælle alle dine underlige Ting. 3 Jeg vil fortælle alle dine underlige Ting. 3 Jeg vil være glad / fryde mig i dig / Jeg vil siunge dit Nafn / du Allerhøyeste. 4 Naar min Fiender vende tilbage / da skulle de støde dem / oc omkomme for dit Ansict. 5 Thi du hafver ført min Ræt oc Sag til Ende: Du sadst paa en Stool / du som dømmer Rætferdighed. 6 straffede Hedningene / du forderfvede den ugudelige / du udslette deres Nafn ævindelig oc altjd. oc du Fiende / ere de æde Stæder fuldkomne aldelis? oc hafver du nedbrut Stæderne? Deres Jhuhkommelse er omkommen med dem. 8 Men HErren skal blifve ævindelig / hand hafver beridt sin Stool til Dommen. 9 Oc hand skal dømme Verden med rætferdighed / hand skal sige Folck ræt af / med Oprictighed. 10 Oc HErren skal være den Ringe en Ophøyelse i Nøds Tjder. 11 Oc de skulle haabe paa dig / som kiende dit Nafn / Thi du hafver icke forlat dem / som søge dig HErre. 12 Stunger for HErren som boor i Zion m´, Kundgiører for Folcket hans Gierninger. 13 Thi den som søger Blod / hand tæncker paa dennem / hand hafver icke glemt de Elendiges Skrig.
14 HErre / vær mig naadig / see min Elendighed anamme / for dem som hade mig / du som ophøyer mig for Dødsens Porte. 15 Paa det ad jeg kan fortælle all din Prjs i Zions Datters Porte / jeg vil fryde mig di din Frelse. 16 Hedningene ere nedsunckne i Grafven / (som) de giorde / deres Fødder grebne i Garnet / som de skiulte. 17 HErren er kiend / hand hafver giort Ræt: den Ugudelige er besnærit i sine Hænders Gierning / det er ad betænke / Sela. 18 Lad de Ugudelige vende om til Helfvede / Alle Hedninge som forglemme Gud. 19 Thi den Fattige skal icke forglemmis aldelis (eller) den Elendigis Haab fortabis ævindelig. 20 HErre / stat op / lad et Menniske faa ofverhaand / Lad Hegningene dømmis for dig. 21 Leg dem HErre en Fryct paa / Lad Hedningene kiende det / ad de ere Mennisker / Sela. 

X. Psalme.
HErre / hvi staar du saa langt borte / (hvi) skiuler du dig i Nødens Tjder?
2 Den ugudelige forfølger strengelig den Elendige med Hofmod: Lad dem gribes i deres Anslag / hvilcke de optænckte. 3 Thi den ugudelige lofvede (sig) for sin Siæls Begiering / Oc den Gierige signede sig / hand forhaanede HErren. 4 Den ugudelige skytter icke der om / efter sin Næsis Hofmodighed / Alle hans Tancker ere ad der er icke Gud til. 5 Hans veye giøre Smerte altjd / dine Domme ere en Høyhed langt fra hannem : hand blæsz ad alle sine Fiender. 6 Hand siger i sit Hierte: Jeg skal aldrig omstødis / Thi (jeg skal) icke (komme) i ulycke. 7 Hans Mund er fuld med bander / oc Svjg oc Bedrægerj: under hans Tunge er Møye oc uræt. 8 Hand sidder paa Luur hos Gaardene / hand myrder den uskyldige hemmeligen / hans Øyne skiuler sig for dem Svage. 9 Hand ligger paa luur i skiul / som en Løve i sin Huule: hand ligger paa luur ad gribe den Elendige / hand griber den Fattige / naaar hand drager hannem i sit Garn. 10 Hand giør sig tynd / hand nedbøyer sig / oc falder med sine stærcke (Laller) ofver den Svage. 11 Hand siger i sit Hierte: Gud hafver det forglemt / hand hafver skiult sit Ansict / hand seer aldelis icke meere.
12 Stat op HErre Gud / Opløft din haand / forglem icke de Elendige. 13 Hvorfor forhaander den ugudelige Gud? hand siger i sit Hierte: Du skalt icke skøtte der om? 14 Du seer jo / Thi du skuer Møye oc Jammer / ad mand gifver (Sagen) i din haand: Den Svage forlader sig paa dig / Du varst den Faderløsis Hielpere. 15 Bryd den ugudeligis oc den Ondis Arm / søg efter hans ugudelige væsen / (indtil) du icke finder den (meere.)
16 HErren er Konge ævindelig oc altjd: Hedninge ere ødelagde af hans Land. 17 Du HErre / hør de Elendiges Begiering / du fakt styrcke deres Hierte / du skalt lade dit Øre mercke der paa. 18 Ad skaffe den faderløse oc Fattige ræt: hand skal icke meere tage sig det for / ad jage et (fattigt) Menniske af Landet. 

XI. Psalme.
Til Sangmesteren / Davids (Psalme.)
JEg haaber paa HErren / hvi vilde J sige til min siæl / Flue hen paa eders Bierge (som) en Spurre? 2 Thi see / de ugudelige spender Buen / de lafver deres Pjl paaa Strengen / ad skiude der med i Mørcke / paa de Oprictige af Hiertet. 3 Sandelig Grundvollene skulle omkastes: hvad hafver en Rætferdig giort?
4 HErren er i sin hellige Tempel / HErrens Stool er i Himmelen / hans Øyne sse / (der paa) hans Øyenbryn prøfve Adams Børn. 5 HErren præfver den Rætferdige / men de ugudelige / oc den som elsker Vold / hader min Siæl. Hand skal lade regne ofver ugudelige / siricker jld oc Svovel / oc et forskreckelig Væjr skal blifve deres Kalckis Deel. 7 Thi HErren den Rætferdige / elsker Rætferdighed / hans Ansict skuer den Oprictige. 

XII. Psalme.
Til Samgmesteren paa Octav / Davids Psalme.
Frelz / Thi den Fromme er borte: thi de trofaste ere saa iblant Menniskens Børn. 3 De tale Løgn den eene til den anden / med smigrende Læbe Læbe / Ja den Tunge som taler stoore (Ord:) 5 De som sige: Ved vor Tunge ville vi hafve ofverhaand / vores Læber høre os til / hvo er vor HErre?
6 For de Elendiges Ødelæggelse / for de Fattiges Suck / vil jeg opstaa / skal HErren sige / Jeg vil fly (dem) Hielp / hvilcken hand blæs ad. 7 HErrens Tale ere klare Tale / (ligesom) prøfvet Sølf i Oenen i Jorden / som er smeltet siu gange.
8 Du HErre skalt bevare dem / du skalt beskærme dem fra denne Slect ævindelig. 9 De ugudelige ville gaa frem allevegne / naar Skarn ophøyes iblant Menniskens Børn. 

XIII. Psalme.
Til Sangmesteren / Davids Psalme.
2 HErre / hvor længe vilt du aldelis forglemme mig? hvor længe vilt du skule dit Ansict for mig? 3 Hvor længe skal jeg raadslaa med min siæl / hafve Angist i mit Hierte daglig / hvor længe skal min Fiende ophøye sig ofver mig?
4 See dog til / bønhør mig / HErre min Gud: Oplius mine Øyne / ad jeg icke / maa see / skal sofve i Døøden. 5 Ad min Fiende skal icke / maa skee / sige: Jeg fick Mact ofver hannem / mine Modstandere maatte (ellers) glæde dem / naar jeg maatte sknuble.
6 Men jeg haaber paa din Barmhiertighed / mit Hierte skal glæde sig i din salighed: Jeg vil siunge for HErren / thi hand hafver giort vel igen mod mig. 

XIV. Psalme.
EN Daare siger i sit Hierte / Der er ingen Gud: De foderfve det / de giøre vederstyggelige Gierning / der er ingen som giør got. 2 HErren saa ned af Himmelen ofver Menniskens Børn / ad see / om der er nogen vjs / som adspør Gud. 3 Da var hver afvigit tillige / de vare stinckende: Der er ingen som giør got / icke end een.
4 Kiende de (det) icke alle de som giøre uræt? Som æde mit Folck (ligesom) de oode Brød: De kaldede icke paa HErren. 5 Der fryctede de stoorligen / thi Gud er med den Rætferdiges Slect. 6 J de beskæmme den Fattiges Raad / Men G U D er er hans tillid.
7 Ah / ad der vilde komme Jsrael Hielp af Zion / naar HErren skal omvende sit Folcks Fængsel / Da skal Jacob vorde glad / da skal Jsrael glæde sig. 

XV. Psalme.
Davids Psalme.
HErre / hvo skal være til Herberg i dit Paulun: hvo skal booe paa dit hellige Bierg?
2 Den som vandrer fuldkommen / oc giør Rætferdighed / oc taler Sandhed i sit Hierte. 3 Som icke bafvasker med sin Tunge / som icke giør sin Næste ont / oc icke skielder paa sin Næste. 4 Den som er foractet for sine øyne / ja forfkut / men ærer dennem som frycte HErren: Den som sver sig til Skade / oc vil icke endre det. 5 Den som icke sætter sine penninge paa ager / oc icke tager Skenck imod den uskyldige / hvo disse Ting giør / hand skal icke snuble ævindelig 

XVI. Psalme.
Gud bevar mig / Thi jeg haaber paa dig. 2 Du (min siæl) sagde til HErren / Du est min HErre / mit gode (naaer) icke til dig. 3 (Men) til de hellige de som ere paa Jorden / oc de herlige / Til hvilcke all min behagelighed er. 4 Deres Afguder skulle blifve mange / de gafve en fremmed (Gud) Morgengafve: Jeg vil icke smage deres Drickoffer / af blod / oc icke tage deres Nafn paa mine Læber. 5 HErren er min Arfvis Deel / oc min Kalck: Du est den som opholder mit Lod. 6 Reb fulde mig paa de deylige (Steder/) ja det er en skøn Arfvedeel for mig.
7 Jeg vil lofve HErren som gaf mig Raad: ja mine Nyre lære mig om Nattetjde. 8 Jeg hafver sat HErren altjd for mig: Thi (hand er) hos min høyre Haand / Jeg skal icke snuble. 9 Derfor glæder mit Hierte sig / Oc min Ære fryder sig: ja mit kiød skal ligge tryggelig. 10 Thi du skalt icke forlade min Siæl i Helfvede / du skalt icke lade din Hellige / see Forraadnelse. 11 Du skalt kundgiøre mig Liffens Stje: hos dig (er) ofverflødig Glæde / lystige Værelser hos din høyre Haand ævindelig. 

XVII. Psalme.
HErre / hør Rætferdighed / Gif act paa mit Raab / hør min Bøn / (som icke skeer) med svigefulde Læber 2 Lad min ræt komme ud fra dit Ansict / lad dine Øyne skue oprictighed.
3 Du prøfvede mit hierte / oc besøgte (det) om Natten / du sineltede mig / du finder intet / jeg tænckte / min Mund skal icke ofvertræde 4 Anlangende Menniskens Gierninger / hafver jeg vared udi Rætten dine Læbers Ord før Morderens Stjer. 5 Jeg opholte mine gange paa dine Fodstje / ad mine Fædder skulle icke snuble. 6 Jeg raabte til dig / thi du Gud skalt bønhøre mig: Bøy dine Ørn til mig / hør min Tale. 7 Bevjs underlig din Miskundhed / du som est deres Frelsere som haabe / for dem som opsætte sig imod din høyre Haand. 8 Bevar mig som en Øyesteen i Øyet / skiul mig under dine Vingers Skygge: 9 For de ugudeliges Ansict / som hafve forstyrret mig / ja ine Fienders / (som) omringe mig. 10 De lucte til med deres Fedme / de talede med deres Munde af Hofmod. 11 Hvor vi gaae / der gifve de sig omkring os / de sætte deres Øyne der hen / ad støde (andre) til Jorden. 12 Hn er lige som en Løve / der begierer Rof / oc som en ung Løve der blifver i Kuuler. 13 HErre / giør dig rede / Kom hannem tilforn / bøy hannem: Frelz min siæl fra den ugudelige / (som er) dit Sverd. 14 Fra Folck (som ere) din haand / HErre / fra Verdens Folck / som hafve deres Deel i Lifvet / oc hves Buug du fylder med Liggendefæ: Børn skulle mættes / Oc det som dem ofverløber / lade de efter dem til deres Børn. 15 (Men) jeg vil skue dit Ansict / i Rætferdighed / Jeg vil blifve mæt / naar der opvogner dit Billede. 

XVIII. Psalme.
Til Sangmesteren / Davids HErrens Tieneris Psalme / som talede Orden i denne Sang for HERREN / den Tjd HERREN hafde frjit hannem fra alle hans Fienders haand / oc fra Sauls haand / oc sagde:
2 HErre / jeg hafver dig hiertelig kier / min Styrcke: 3 HErren er min Klippe / paa hvilcken jeg forlader mig. Min Skiold oc min Saligheds Horn / min Høyre Besværmelse. 4 Jeg vil paakalde HErren / som bør ad lofvis / Saa blifver jeg frelst fra min Fiender.
5 Dø'dsens Baand omspente mig / oc Belials Bæck forfærdede mig. 6 Helfvedis baand omspentemig / Døødsens Snarer ofverfulde mig. 7 Naar jeg er i angist / da vil jeg kalde paa HErren / oc raabe til min Gud / saa bønhører hand min Røst af sin Tempel / oc mit Raab kommer for hannem til hans Ørn. 8 Oc Jorden besvede oc rystede / oc Biergens Grundvolle rørde sig / oc de besvede, thi hand var vred. 9. Der opgick Damp af hans Næse / oc en Ild fortærede af hans Muld, der blefve Kuul optænde af hannem. 10 Oc hand bøyde Himmelen / oc foor ned / Oc der var mørckhed under hans Føder. 11 Oc hand sover paa Cherub oc fløy / Oc hand svefvede paa Væirens Vinger. 12 Hand sætte Mørckhed til sit skiul / til sit Skiul omkring sig / der vare mørcke Vand / ja Skyer i Luften. 13 For Skinnet for hannem foore hans Skyer frem / ja Hagel oc foore hans Skyer frem / ja Hagel oc gloende Kuul. 14 Oc HErren tordnede i Himmelen / oc den Høyeste lod sin Røst ud / der var Hagel oc gloende Kuul. 15 Oc hand skød sine Pjle / oc saare adspridde dem. 16. Da saa mand Vandløb / oc Jordens Grundvolle obnedes / HErre for din Straf / for din Næsis Aandes blæsen. 17 Hand skickede af Høyheden / hand hente mig / hand drog mig af meget Vand. 18 Hand frjede mig fra mine stærcke Fiender / Oc fra mine Hadere / thi de vare mig formættige. 19 De toge mig med Fordeel i min Modgangs Tjd / Men HErren blef min Tilljd. 20 Oc hand førde mig ud paa Rummet / hand frjede mig / thi hand hafde Lyst til mig.
21. HErren giorde vel mod mig igien / efter min Rætferdighed / hand betaler mig efter mine Hænders reenhed. 22 Thi jeg holt HErrens veye / oc vjgede icke ugudelig fra min Gud. 23 Thi alle hans Domme ere for mig / oc jeg vil icke kaste hans Skick fra mig. 24 Oc jeg var fuldkommen for hand / oc voctede mig for min Ondskab. 25 Oc HErren betalede mig / efter min Retfærdighed / efter mine Hænders Reenhed for hans Øyne.
26 Hos den Fromme skalt du være from / hos den Stærck som er fuldkommen / skalt du være fuldkommen: 27 Hos den Fromme skalt du være som / hos den Stærcke som er fuldkommen / skalt du være fuldkommen: 27 Hos den Reene skalt du være fuldkommen: 27 Hos den Reene skalt du være reen / oc hos den Fortrædelige skalt du bevjse dig fortrædelig. 28 Du skalt frelse elendigt Folck / oc nedtrycke de høye Øyne.
29 Thi du skalt opliuse min Løcte / HErren min Gud skalt giøre min Mørckhed klar. 30 Thi ved dig kand jeg løbe igiennem en Hær / oc ved min Gud kand jeg springe ofver en Muur. 31 (Hand er) den (rætte) Gud / hans Vey er fuldkommen / HErrens Tale er prøfveit ved Ild / hand er en Skiold for alle dem som forlade sig paa hannem. 32 Thi hvo er en Gud / foruden HErren? Oc hvo er en Klippe / uden vor Gud? 33 Gud beruster mig med Kraft / Oc giør min Vey fuldkommen. 34 Hand giorde mine Fødder rancke som Hinders/ og skickede mig på min høyhed. 35 Hand lærer mine Hænder til Strjd / Oc en Kaaberbue kand sønderbrydis med min Arm. 36 Oc du gafft mig din Saligheds Skilod / Oc din høyre Haand skal styrcke mig / Oc din Sactmodighed skal giøre mig mæctig. 37 Du skalt giøre mine Trjne vjde under ig / Oc mine Knogler snublede icke.
38 Jeg vil forfølge mine Fiender / oc gribe dem oc icke omvende / før jeg legger dem øde. 39 Jeg vil giennem skiude dem / ad de skulle icke kunde opstaae / De skulle falde under mine Fødder. 40 Thi du hafver berustit mig med Styrcke til Strjden / Du skalt bøye dem under mig / som sætte sig imod mig. 41Oc du gafst mig mine Fiender påå Fluct / Oc dem mig hade / jeg vil ødelegge dem. 42 De raabte / Men der var ingen Frelsere til HErren /Men hand svarede dem icke. 43 De støtte jeg dem små / som Støf for Væjr / Jeg giorde dem tynde /som Skarn på Gaden 44 Du udfrjede mig fra Folckens klammer/ du sætte mig til et Hofved for Hedningene/ Et Folck som jeg icke Kiende/ tiente mig. 45 Strax det hørde med Ørne (om mig) adlydde det mig / de fremmede Børn hycklede for mig. 46 De Fremmede Børn vansmæctedes/ oc saare forfærdedes for deres Fængsel.
47 HErren lever/ oc lofvet være min Klippe/ Oc min Saligheds Gud skal ophøyis. 48 Gud som gifver mig Hefnen/ oc tvinger Folcket under mig. 49 Som mig udfrjer mig mine Fiender / du skalt ophøye mig fra dem / som sætte sig imod mig / fra en Volds Mand skalt du frj mig. 50 Derfor vil jeg tacke dig HErre iblandt hedningene / Oc siunge dit Nafn Lof. 51 Som gevjser sin Konge stoor Salighed / oc giør Miskundhed mod sin Salvede / mod David oc hans Sæd ævindelig.

XIX Psalme
Til Sangmesteren / Davids Psalme.
2 HImlene fortælle Guds Ære oc den udstracte Befæstning forkynder hans Gierning. 3 En dag udgyder Ord til den anden / Oc en Nat kundgiør den anden Vidskab. 4 Der er intet Ord oc ey Tale / med hvilcke deres Røst er jo hørt. 5 Deres Snor er udgangen ofver alle Jorden / Oc deres Tale til Verdens Ende / Hand satte et Paulun for Solen i dem. 6 Oc den gaar ud / som en Brudgom af sit Kammer / den glæder sig som en Kæmpe ad løbe en Vey. 7 Den Gaar op fra Enden af Himmelen / Oc dens Omgang (varer) indtil Enden der på igien: Oc der blifver intet skiult for dens Heede.
8 HErrens Lov er fuldkommen / som omvender Siælen: HErrens Vidnesbyrd er trofast / som giør den Vankyndige vjs. 9 HErrens Befalninger ere rætte / som glæde Hiertet: HErrens Bud er klart / som opliuser Øyene. 10 / HErrens  fryet er reen / som blifver altjd: HErrens Domme ere Sandhed / ere rætferdige giorde tillige. 11 De ere kosteligere end Guld / Oc end meget fint Guld / oc sødere end Hunnig oc Hunnigkage. 12 Oc din Tienere blifer paamine ved dem / Naar mand holder dem / da er der stoor Løn.
13 Hvo kand mercke Vildfarelser? Reense mig af min lønlige Brøst. 14 Forvar oc din Tienere for de ofmodige Ting / ad de skulle icke regere ofver mig / Saa blifver jeg fuldkommen / oc vorder uskyldig for stoore Missgierninger. 15 Lad min Munds Tale behage dig vel / Oc min Hiertis Tancke for dig: HErre/ min Klippe/ oc min Gienløsere.

XX Psalme.
Til Sangmesteren/ Davids Psalme.
2 HErren bønhøre dig i Nøds dag, Jacobs Gud Nafn ophøye dig. 3 Hand sende dig Hielp af Helligdommen / Oc styrke dig af Zion. 4. Hand ihukome alt dit Madoffer / oc giør dit Brendoffer af Aske / det er / lade sig velbehage / oc det med underlige Tegn lade tilsiune. Sela. 5 Hand gifve dig efter dit Hierte / Oc hand opfyde alle dine Anslag
6 Saa ville vi fryde os i din Hielp / oc i vor Guds Nafn ville vi oprense bannere: HErren skal fuldkome alle dine Begierninger. 7 Nu kiender jeg / ad HErren hafver frelst sin Salvede/ hand vil bønhøre hannem af sin hellige Himmel / hans høyre Haands Hielp skeer ved Styrcke. 8 Hine (forlade sig) paa Vogne oc hine på Heste / Men vi ville tæncke på HErrens vor Guds Nafn. 9 De ere nedstyrte oc faldne / men vi staae oc ere opreysde. 10 Frelse HErre / Kongen bønhøre os / den Daa vi raabe.

XXI. Psalme
Til Sangmesteren/ Davids Psalme.
2 HErre/ Kongen skal glæde sig i din Kraft/ Oc de hvor gantske meget skal hand giøre sig lystig ved din Hielp. 3 Du hafver gifvit hannem sit Hiertis Begierning/ oc vejgritt icke det hans Læbe udsagde Sela. 4 Thi du kommer hannem tilforn med gode Velsignelser/ Du sætter en Krune på hans Hofved af det kostelige Guld. 5 Hand begerede Lif af dig / (Saa) gafft du hannem et langt Lefnet / ævindelig oc altjd 6 Hand hafver stoor Ære ved din Hielp / Du legger Ære oc Heder tillige på hannem. 7 Thi du sætter til Velsignelser altjd / du fryder hannem med Glæde for dit Ansict. 8 Thi Kongen haaber paa HErren / Oc ved den Høyestis Miskundhed skal hand icke snuble.
9 Din Haand skal finde alle dine Fiender / Din høyre Haand skal  finde / dem som dig hade. 10 Du skalt sætte dem for en gloende Oen / i din Vredis Tjd / HErren skal opsluge dem i sin Vrede / Oc en Tjd skal opæde dem. 11 Du skalt ødelægge deres Fruct af Jorden / Oc deres Sæd fra Menniskers Børn. 12 Thi de tænckte hemmelig ad giøre dig ont / de optænckte et Anslag / (dog) de kunde icke (fuldkomme det.) 13 Thi du skalt sætte dem til et Maal / Men dine Strenge skalt du sicte / mod deres Ansicte.
14 HErre ophøye dig i din Kraft / Saa ville vi siunge oc lofve din Mact.

XXII. Psalme
Til Sangmesteren/ om en Hind/ som blef (Jaget) om Morgenen/ Davids Psalme.
2 MJn Gud/ min Gud/ hvi forlodst du mig? Du est langt fra min Hielp / (fra) min hylens Ord. 3 Min Gud/ jeg raaber om Dagen / oc du svarer icke / Oc om Natten / oc jag tier icke.
4 Men du est hellig / som besidder Israels lofve. 5 Vore Fædre haabede paa dig/ de haabede / oc du hialpst dem ud. 6 Til dig raabte de / oc undkomme/ De haabede paa dig / oc blefve icke til skamme. 7 Men jeg er en Orm / oc icke en Mand / Menneiskens Spost oc Folckens Foractelse. 8 Alle de mig see / bespotte mig / de sætte Læben ud / de røste Hofvedet. 9 Hand forlod sig paa HErren / hand hielpe hannem ud / hand redde hannem / efterdi hand hafver Lyst til hannem
10 Du est dog den som drogst mig af min Moders Ljf/ som varst min Tilljd/ (der jeg laa) ofver min Moders Bryst. 11 Paa dig er jeg kast af Moders ljf/ Du (est) min Gud af min Moders Ljf. 12 Vær icke langt fra mig/ thi Angist er nær/ Thi her er ingen Hielpere. 13 Mange Øren hafve bespent mig / de Stærcke af Basan hafve omringet mig. 14 De lode deres Mund op imod mig/ (som) en Løve der rifver oc brøler. 14 Jeg er udøst som Vand /  oc alle mine Been adskille sig/ mit Hierte var som Vox/  det smeltedis i mit Ljf 16 Min Kraft er fortørret / som et Skaar / oc min tunge hænger ved min Gumme / oc du legger mig i Dødsens Støf. 17 Thi Hunde hafve bespænt mig / de Ondis Hoob hafver belagt mig: De hafve igiennemboret mine Hænder oc mine Føder. 18 Jeg kunde tælle alle mine Been / de see til / de see aa mig. 19 De skifter mine Klæder iblandt dem/ oc kaste Lood ofver min Kiortel. 20 Min du HErre / vær icke langt borte / min Styrcke / skynde dig ad hielpe mig. 21 Redde min Siæl fre Sverd / min Enlige / fra Hunds Vold. 22 Frels mig af Løvens Mund / redde mig fra Enhiørninges Horn.
23 Jeg vil fortælle dit Nafn for mine Brødre/ jeg vil prjse dig i Menigheden. 24 I som frycte HErren / prjser hannem / All jacobs Sæd ære hannem / oc frycte for hannem alle Israels Sæd. 25. Thi hand hafver icke foractit oc ey forsmaad den Fattiges Elendighed / oc icke skiult sit Ansigt for hannem / men der hand raabte til hannem / da hørde hand (det.) 26 Fra dig kommer min Prjs i den store Menighed / Jeg vil betale mine Løste / for dem / som frycte hannem. 27 De Sactmodige skulel æde / oc blifve mætte / de skulle prjse HErren / som adspørge hannem: Eders Hierte skal lefve altjd. 28 Alle Verdens Ender skulle komme ihu / oc vende dem til HErren / Oc alle Hedningernes Slecte skulle tilbede for dit Ansict. 29 Thi HErren hør Riget til / oc hand hersker iblandt Heningene. 30 Alle Fede paa Jorden / skulle æde oc tilbede / Alle ce som nedfare i Støf skulle bøye sig for hannem / oc (den som) icke kand holde sin Siel i Lifve. 31 Der skal en Sæd tiene hannem / den skal telregnis HErren i Slecten 32 De skulle komme oc forkynde hans Retferdighed / for det Folck som blifver fød / Thi hand hafver giort (det.)

XXIII. Davids Psalme.
HErren er min Hyrde / mit skal icke fattis. 2 Hand skal lade mig ligge i skøne Græsgange / hand skal drifve mig sacktelig til stilrindendis Vand. 3 Hand vil omvende min Siel/ vil drifve mig paa Rætferdighedens Stjer / for sit Nafns skyld. 4 Naar jeg end skal vandre i Dødsens Skuggens Dal / vil jeg icke frycte for Ont / Thi du est med mig / din kiep oc din Staf de skulle trøste mig.
5 Du bereder et Bord for mig mod mine Fiender / Du salver mit Hofved med Olie / min Kalck er ofven fuld. 6 Got og Miskundhed skulle dog følge mig alle mine Lifvis Dage / Oc jeg skal blifve i HErrens Huus mange Dage.

XXIV Davids Psalme.
JOrden er HErrens / Oc hvad den er fuld udaf / Jorderige oc de der booe paa. 2 Thi hand grundfeste den paa Hafvet / oc beridde den paa Floderne:
3 Hvo skal opgaa paa HErrens bierg? oc hvo skal staa  i hans hellige Sted? 4 Den som hafver uskyldige Hænder / oc en reen af Hiertet / som icke hafver tagit sin Siæl forfængelig (i sin Mund) oc ey svoret svigelig. 5 Hand skal faa Velsignelse fra HErren / oc Rætferdighed fra hans saligheds Gud. 6 Denne er deres slect / som spør efter hannem / som søger dit Ansict i Jacob / Sela.
8 I Porte ophøyer eders Ofverslag / oc giører eder høye i ævige døre / ad HErrens Konge kommer ind. 8 Hvo er den Ærens Konge? HErren / stærck oc mæctig / HErren mæctig i Strjd. 9 I Porte ophøyer eders ofverslag / oc giører eder høye i ævige dørre / ad HErrens Konge komer der ind. 10 Hvo er den samme Ærens Konge? HErren Zeabaoth / hand er Ærens Konge / Sela.

XXV. Davids Psalme.
TIl dig HErren vil opløfte min Siæl. 2 Jeg haaber til dig min Gud / lad mig icke beskæmmis / ad mine Fiender skulle icke glæde sig ofver mig. 3 Ja alle de som bie efter dig / skulle icke beskæmmes : De skulle beskæmmes / som fortrædelig handle uden Sag. 4 HErre / lad mig kiende dine Veye / lær mig dine Stj 5 Leed mig i din Sandhed / oc lær mig / thi du est Gud som mig hielper / Jeg bier efter dig hver Dag / 6 HErre / tænck paa din megen Barnhiertighed / oc din Miskundhed / Thi de hafve været af Ævighed. 7 Tenck icke paa min Ungdoms Synder / eller mine Synders Ofvertrædelser / (Men) tænck du paa mig efter din Miskundhed / for din Godheds skyld / HErre.
8 HErren er god oc oprictig / Derfor skal hand undervjse Syndere paa Veyen. 9 Hand skal lede de sactmodige i Rætten / Oc lære de Sactmodige sin Vey. 10 Alle HErrens Stjer ere Miskundhed oc Sandhed / for dem som holde hand Pact oc hans Vidnesbyrd. 11 For dit Nafns skyld / HErre / vær min Misgierning naadig / Thi den er stoor. 12 Hvo er den Mand som frycter HErren? hand skal lære hannem paa en Vey / (som) hand skal udvælle. 13 Hans Siæl skal hvile i det gode: Oc hans Sæd skal arvelig besidde Landet. 14 HErrens Løndom hør til dem som hannem frycte: Oc hans Pact/ ad lade dem vide den. 15. Mine Øyne (ere) stredse til HErren/ Thi hand skal drage mine Føder af Garnet.
16 Vent dig til mig / oc vær mig naadig / Thi jeg er eenlig oc elendig. 17 Mit Hiertis Trængsel er stoor / udfør mig af all min Nød. 18. See min Elendighed oc min Møye / oc forlad (mig) alle mine Synder. 19 See mine Fiender /thi de ere mange / oc hade mig med fortrædelig Had. 20 Bevar min Siæl / oc redd mig /  ad jeg icke beskæmmis / thi jeg haaber paa dig. 21 Oprictighed oc Fromhed / skulle bevare mig / thi jeg bier efter dig. 22 Gud forløste Israel af all sin Nød.

XXVI. Davids Psalme.
HErre / skaff mig Ræt / thi jeg hafver vandrit i min Fromhed / Oc jeg haaber paa HErren / Jeg skal icke snuble. 2 Prøf mig HErre / oc forsøg mig / Rense mine Nyrer oc mit hierte. 3 Thi din miskundhed (er) for mine Øyne / oc jeg vandrer flux i din Sandhed. 4 Jeg sidder icke hos forfængelige Folck / Oc gaar icke om med de Falske. 5 Jeg hader de Ondes Forsamling / oc sidder icke hos de Ugudelige. 6 Jeg toer mine Hænder i uskyldighed / Oc gaar omkring dit Altere / HErre. 7 Udlade (mig) høre med Tacksigelsis Røst / Oc ad fortælle alle dine underlige Ting. 8 HErre / Jeg elsker dit Huusis Bolig / oc din Æris Tabernakels Sted.
9 SAammel icke min siæl med Syndere / eller mitt Ljf med blodgierige folck. 10 I hves Hænder er Last / oc hves høyre Haand er fuld af Skenck. 11 Men jeg vil vandre i min Fromhed / Forløs mig / oc vær mig naadig. 12 Min Fod staar i Oprictighed / i Forsamlinger vil jeg lofve HErren.

XXVII. Davids Psalme.
HErren er mit Lius oc min Salighed / for hvem skulde jeg frycte? HErren er mit Lifvis Kraft / For hvem skulde jeg grue? 2 Der de Onde komme frem ofver mig / ad æde mit Kiød / ja mine Modstandere oc mine Fiender mod mig / da stødtede sig oc fulde. 3 Om en Strjdshær vilde legge sig imod mig / da skal mit Hierte icke frycte / om en Krig begyntis imod mig / da forlader jeg mig paa dette.
4 En Ting begærede jeg af HErren/ den vi ljeg søge efer / Ad jeg maa boo i HErrens Huus alle mine Lifs Dage / Ad skue paa HErrens Deylighed / oc ad søge i hans Tæmpel. 5 Thi hand skal skiule mig i sin Hytte paa den onde Dag / hand skal skiule mig lønlige i sit Pauluun / Hand skal ophøje mig på en Klippe. 6 Oc hand skal endnu ophøye mit Hofved ofver mine Fiender / Som ere omkring mig / Saa vil jeg offre hannem Frydens Offer / i hans Puluun / Jeg vil siunge oc leege for HErren. 7 HErre / Hør min røst / (Naar) jeg raaber/ Oc vær mig naadig / oc bønhør mig. 8 Til dig sagde mit hierte (der du sagde/) Søger mit Ansict / HErre/ jeg søger dit Ansict. 9 Sammel icke min siæl med Syndere  / eller mitt Ljf med blodgierige folck. 10 I hves Hænder er Last / oc hves høyre Haand er fuld af Skenck. 11 Men jeg vil vandre i min Fromhed / Forløs mig / oc vær mig naadig. 12 Min Fod staar i Oprictighed / Forsamlinger vil jeg lofve HErren.


XXVII. Davids Psalme.
HErren er mit Lius oc min Salighed / for hvem skulde jeg frycte? HErren er mit Lifvis Kraft / For hvem skulde jeg grue? 2 Der de Onde komme frem ofver mig / ad æde mig Kiød / Ja mine modstandere oc min Fiender mod mig / da stødte de sig oc fulde. 3 Om en Strjdshær vild lege sit imod mig / da skal mit Hierte icke frycte / om en Krig begyntis imod mig/ da forlader jeg mig paa dette.
4 En Ting begærde jeg af HErren/ den vil jeg søge efter/ Ad jeg maa bo i HErrens Huus alle mine Lifs Dage/ ad skue paa HErrens Deylighed / ac ad søge i hans Tempel. 5 Thi hand skal skiule mig i sin Hytte paa den onde Dag / hand skal skiule mig lønlige i sit Pauluun / hand skal ophøje mig paa en Klippe. 6 Oc hand skal endnu ophøye mit Hofved ofver mine Fiender / som ere omkring mig/ Saa vil jeg offre hannem Frydens offer / i hans Pauluun / Jeg vil siunge oc leege for HErren. 7 HErre / hør min røst / Naar) jeg raaber/ oc vær mig naadig / oc bønhør mig. 8 Til dug sagde mit Hierte (der du sagde/) Søger mit Ansict / HErre/ jeg søger dit Ansict. 9 Skiul ecke dit Ansict for mig / bortkast icke din Tienere i Vrede / Du est min Hielp: Ofvergif mit icke/ forlad mig icke/ min Saligheds Gud. 10 Thi min Fader oc min Moder forlode mig/ Men HErren skal samle mig. 11 HErre / lær mig din Vey/ oc leed mig paa den rætte Stj/ for mine Fienders skyld. 12 Gif mig icke i mine Fienders Villie / Thi der opstode falske Vidne imod mig / oc den som taler fortrædelig. 13 Der som ejg troede icke / ad see paa HErrens gode i de Lefvendes Land / (da motte jeg ofvergive mig.) 14 Bj efter HErren / vær trøstig / oc hand skal styrcke dit Hierte / ja bie efter HErren.

XXVIII. Davids (Psalme.)
HErre / Jeg vil raabe til dig / min Klippe / tj icke for mig / ad du skalt icke / maa skee / tie for mig / Oc jeg skulde blifve dem ljg / som fare ned i Grafven. 2 Hør mine Formanelsers Røst / Naar jeg opløfter mine Hænder / til dit hellige Chor. 3 Oc drag mig icke hen med de Ugudelige / oc med dem som giøre uræt / som tale fredsommelig med deres Næster / med der er Ont i deres Hierte. 4 Gjf dem efter deres Gierning / Oc efter deres onde Idræt / Gjf dem efter deres Hænders Gierning / Betale dem hvad de hafve fortient. 5 thi de ville icke acte paa det HErren giør / ey heller paa hans Hænders Gierning/ (Derfor) skal hand nedbryde dem / oc icke bygge dem.
6 Lofvet være HErren / Thi hvad hafver hørt mine Formanelsers Røst. 7 HErren er min Styrcke oc min Skiold / Mit Hierte haabte paa hannem / oc jeg blev hiulpen / oc mit hierte glædde sig / Oc jeg vil tacke hannem med min Sang. 8 HErren er deres Styrcke / Oc hand er den Styrcke som frelser hans Salvede
9 Frels dit Folck / oc ophøye dem ævindelig.

XXIX. Davids Psalme.
Bærer til HERREn i Stærckes Børn / Bærer til HErren Ære oc Styrcke. 2 Bærer til HErren hans Nafns Ære / Tilbeder for HErren i hellig Prydelse.
3 HErrens Røst er ofver Vandet / Ærens Gud lod torne / HErren er ofver stoore Vand. 4 HErrens Røst (skeer) med Mact / HErrens Røst skeer med Herlighed. 5 HErrens Røst sønderbryder Cedertræ / Oc HErren skal sønderbryde Ceder i Libanon. 6 Oc giør ad de springe som en Kalf / Libanon oc Sirion som en Ung Eenhiørning. 7 HErrens røst hugger Ildslue. 8 HErrens Røst skal røre Ørcken / HErren skal røre Kades i Ørcken. 9 HErrens Røst skal komme Hinder til ad føde / oc blote Skofvene / men i hans Tempel siger (Hannem) en hver Ære.
10 HErren hafver siddit i Vandfloden / Ja HErren skal sidde en Konge ævindeligen. 11 HErren skal gifve sit Folck Kraft / HErren skal belsigne sit Folck med Freden.

XXX. En Psalme ad siunge / om Davids Huusis Vjelse
2 HErre /  Jeg vil høyt prjse dig / thi du hafver opdragit mig / oc  lodst mit Fiender icke glædis ofver mig. 3 HErre min Gud / Jeg raabte til dig / oc du helbredede mig.
4 HErre / du førde min Siæl op ad Helfvede / Du lodst mig lefve / ad jeg icke foor ned i Grafven. 5 Stunger for HErren I som ere hans Hellige / Oc tacker (hannem) til Hellighed Ihukommelse.
6 thi et Øyeblick (Varer) det med hans Vrede: Men lifvet (staar) i hans Velbehagelighed / Om Aftnen skeer Graad / oc om Morgnen Fryd. Jeg sagde vel / i min Rolighed. Jeg skal icke snuble ævindelig. 8 HErre / i din gode Behagelighed hafver du opsat Styrcke paa mit Bierg (Men der) du skiule dit Ansict / da blef jeg forfærdet 9 HErre / jeg vil raabe til dig / oc bede til HErren. 10 Hvad nyttelighed er i mit Blod / naar jeg farer ned til Grafven? Kand oc Støf tacke dig / Kand den forkynde din Sandhed? 11 HErren hør oc vær mig naadig / HErre vær min Hielpere. 12 Du hafver vent mig min Graad til en Danz / Du hafver opløft min sæck / oc bundit op om mig med Glæde. 13 Ad min Ære skal siunge for dig / oc icke tie / HErre / min Gud / ævindelig vil jeg tacke dig

XXXI. Til Sangmesteren / Davids Psalme.
2 HErre / jeg haaber paa dig / Lad mig icke beskæmmis ævindelig / reed mig ved din Rætfærdighed : 3 Bøy din ørne til mig / udfrj mig snarlig / vær mig en stærck Klippe / et fast Slot / ad frelse mig. 4 Thi du est min Klippe oc mit Slot / oc for dit Nafns skyld skalt du lede mig / oc udføre mig. 5 Du skalt udføre mig af Garnet / som de have skiult for mig / thi du est min Styrcke. 6 Jeg vil befale din Aand i din Haand: Du forløste mig HErre/ du sande Gud. 7 Jeg hader dem som var paa forfængelig Løgn / men jeg / Jeg haaber paa HErren. 8 Jeg vil fryde mig oc være glad ved din Misgundhed / thi du hafver feit min Ælendighed / du hafver kient min Siæl i nød. 9 Oc ofvergafft mig icke i (min) Fiendis Haand / du lodst mie Fødder staa paa Rummet.
10 HERRE / være mig naadig / thi mig er bange : Mit Øye er igiennemstucket for harm (der til) med min Siæl oc min Buug. 11 Thi mit Lif er fortærit af Drøfvelse / oc mine Aar af Suck / Min Mact er forfalden for min Missgierning / oc mine Been ere giennemstuckne. 12 For alle mine Fiender var jeg en Spot / ja megen for mine Naboe / oc en forskreckelse for mine Kyndinge: de som mig faae der ude / flye fra mig. 13 jeg blef forglemt af Hiertet som en Døød / jeg var som en fordærfvet Kar. 14 Thi jeg hørde mange deres Lasten / Fryct var triint omkring / fordi de radslooge tilsammen ofver mig / De betænckte ad tage Lifvet af mig.
15 Mej jeg / jeg haabte paa dig HERRE/ Jeg sagde / du est min Gud. 16 Min Tjder / ere i din Haand / udfrj mig fra mine Fienders Haand / oc fra dem som mig forfølge. 17 Lad dit Ansict skinne ofver din Tjenere / frelz mig ved din Miskundhed. 18 HErre / lad mig icke beskæmmis / thi jeg kalde paa dig : Lad de Ugudelige beskæmmis / lad dem tie i Helfvede. 19 lad de falske Læber blifve stumme / som tale hart / af Hofmod oc Forhaanelse mod den Retferdige. 20 Hvor meget er dit gode / som du hafver giemt dem som dig frycte / du hafver arbeydet for dem som haabe paa dig / for Menniskens Børn. 21 Du skalt skiule dem i dit Ansictis Skiul for hver mands Traadt / Du skalt skiule dem i en Hytte / for de kjfactige Tunger. 22 Lofvet være HErren / thi hand hafver underlig giort sin Miskundhed imod mig i en fast Stad. 23 Jeg sagde vel der jeg haftede / jeg er udryddit fra dine Øyne / Du hørde alligevel mine Formanelsers Røst / der jeg raabte til dig. 24 Elsker HErren alle hans Hellige / (thi) HErren bevarer de Trofaste / oc betaler hannem til ofvers / som bruger Hofmodighed. 25 Værer trøstige / Oc hand skal bekrafte eders Hierte / Alle I som haabe paa HErren.

XXXII. Davids Psalme til Undervjsning.
Salig er den / som er befrjet fra Ofvertrædelse / hves synder skiult 2 Saligt er det Mennneske / (som) HErren icke tilregner Missgierning / Oc i hves Aand er icke Fasthed.
3 Thi der jeg vilde (det) tie / da vansmæctede mine Been /  ved min hylen hver dag. 4 Thi din Haand blef Dag oc Nat svaar paa mig / Ad min Vædske blef forvandlit til Sommerens Styrcke / Sela. 5 Jeg vilde bekiende min Synd for dig / oc skiule icke min Mizgierning/ Jeg sagde: Jeg vil bekiende mine Ofvertrædelser mod mig for HERREN / Oc du forlodst (mig) min Synds ondskaf / Sela. 6 Derfor skal hver som er hellig / bede til dig / i rætte Tjd/ dog naar der kommer stoore Vandløb / skulle de icke ræcke til hannem. 7 Du est mit skiul / Du vilt bevare mig for Angist / med udfrielsis Sang vilt du omringe mig / Sela.
8 Jeg vil undervjse dig / oc lære dig / paa den Vey du skalt gaa / Jeg vil raadføre dig med mit Øye. 9 Værer icke som Heste oc Mule / (som) icke hafver Forstand / hves Mund mand maa tvinge med Bidzel oc Tømme / ad de skulle icke kome dig for nær. 10 Den ugudelige hafver mange Plager / men den skom haaber paa HErren / skal Miskundhed omkringringe. 11 Glæder eder i HErren / oc fryder eder I Retfærdige / Oc siunger med Lyst alle i som ere oprictige i Hiertet.

XXXIII.
SIunger med Lyst I Rætferdige i HErren / Lof er smuck for de oprictig. 2 Tacker HErren med Harpe / Leeger for hannem paa Psaltere med tj Strenge. 3 Siunger hannem med Ny Sang / Giører det got paa Strengeleeg med høy Liud.
4 Thi HErrens Ord er ræt / Oc all hans Gierning er sandru. 5 Hand er den som elsker Rætferdighed oc Dom : Jorden er fuld af HERRENS Miskundhed. 6 Himlene ere giorde ved HERRENS Ord / Oc all deres Hær ved hans Munds Aand. 7 Hand er den som holder Vandet tilsammen i Hafvet, som i en Diunge / hand legger Afgrundene ned i skiul / 8 All Verden frycte HErren / alle de som booe i Jorderige / rædis for hannem 9 Thi hand sagde / oc det skeede / hand bød det / saa stod det der. 10 HErren forvende Hedningenes Raab / giorde folckenes tancker til intet. 11 (Men) HErrens Raab blifver bestadigt ævindelig / hans Hiertis tancker fra en Slect til Anden. 12 Salige er det Folck / hves Gud HErren er / det Folck (som) hand udvalde sig til Arf. 13 HErren skuede af Himmelen / hand saae alle Menniskenes Børn. 14 Hand saa ned af sin Sædis Bolige til alle /  som boe paa Jorden. 15. Hand er den som skaber tilljge deres Hierter / som mercker paa alle deres Gierninger. 16 En Konge frelsis icke ved sin stoore Mact / En kæmpe udfrjis icke ved sin store Kraft. 17 Hesten slar feil til Frelse / oc kand icke udrædde med sin stoore Styrcke. 18 See / HErrens Øye (er) til dem som Hannem frycte /  som haabe paa hans Miskundhed. 19 Ad hand skal udfrj deres Siæl fra Død / oc holde dem i Lifve i Hunger.
20 Vor Siæl vocter paa HErren / hand er vor Hiælp oc vor Skiold. 21 Thi vort Hierte skal glædis i hannem / thi vi haabede paa hans hellige Nafn. 22 HErren vorde din Miskundhed ofver os / saa som vi haabe paa dig.

XXXIV.
Davids Psalme / der hand forvente sin Skickelse for Abimelech
2 JEg vil lofve HErren alletjd / hans Lof (skal) altjd (være) i min Mund. 3 Min Siæl skal rose sig i HErren / de Sactmodige skulle (det) høre/ oc glæde dem. 4 Lofver HErren stoorligen med mig / Oc lader os ophøye hans Nafn med hver andre. 5 Jeg søgte HErren / oc hand svarde mig / Oc udfrjede mig af all min Fryct.
6 De saae til hannem / oc blefve opliuste / oc deres Ansicte blefve icke beskæmmede. 7 Den Elendige raabte / oc HErren hørde / oc frelste hannem af all hans Nød. 8 HErrens Engel leyrer sig omkring dem som hannem frycte / oc hielper dem ud. 9 Smager oc seer / ad HErren er god: Salig er den Mand / som haaber paa hannem. 10 Frycter HErren I (som ere) hans Hellige : Thi de som hannem frycte / hafve ingen Brøst. 11 De unge løver bleve nødtørstige og ungrige / Men de som søge HErren / skulle icke hafve brøst paa noget got.
12 KOmmer I Børn / hører mig / Jeg vil lære eder HErrens Fryct. 13 Hvo er den Mand / som hafver lyst til Lifvet? som begierer længe ad lefve / ad see got? 14 Forvar din Tunge fra Ont / oc dine Læbe / ad de icke tale Svig. 15 Vjg fra ont oc giør godt / søg Fred / oc efterfølg den.
16 HErrens Øyne (see) til de Rætferdige / oc hans Ørn (høre) paa deres Raab. 17 HErrens Ansict (er) mod dem som giøre Ont / ad udrydde deres Ihukommelse af Jorden. 18 de raabe / oc HErren hørde: Oc hand udfrjde dem af all deres nød. 19 HErren er nær hos dem / som hafve et sønderknuset Hierte / Oc vil frelse dem som hafve en sønderstødt Aand. 20 Den Rætvjse maa ljde meget ont / Men HErren skal udfrj hannem af alt det / 21 Hand bevarer alle hans been / der blifver icke et sønderbrudet af dem. 22 Ont skal ihielsla dem Ugudelige / oc de som hade dem Rætvjse / skulle ødelegges. 23 HErren forløser sin Tieneres Siæl / Oc alle de som haabe paa hannem / skulle icke ødelegges.

XXXV. Davids Psalme.
HErre / Træt med dem som trætte med mig / Strjd mod dem / som strjde imod mig. 2 Tag Skiold oc Helm / oc giør dig rede ad hielpe mig. 3 Oc udtag din Glasvind / oc luck til mod deres anløb / som forfølge mig / Sig til min Siæl / Jeg er din Frelse. 4 Lad dem beskæmmes oc blues / som staa efter min Siæl / Lad dem vendis tilbage / oc blifve til skamme / som mig ville ont. 5 Lad dem blifve som Aun for Væjret: Oc HErrens Engel støde (dem) bort. 6 Deres Vey skal blifve saare mørck / oc meget slibrig : Oc HErrens Engel forfølge dem.
7 Thi de stillede deres garn hemeligen i en Gryfft mod mig uden Sag / De grafvde for min Siæl uden Sag. 8 Lad Forderfvelse komme paa hannem / (Saa) hand icke kand vide det / oc lad hans Garn / som hand skiulte / fange hannem / lad hannem falde der / saa hand ødeleggis. 9 Men min Siæl skal glæde sig i HErren / den skal fryde sig i hans Frelse. 10 Alle mine Been skulle sige / HErre / hvo er dig ljg? Du som udfrjer den Elendige fra den som hannem er for stærck / Oc den Elendige oc Fattige fra den som hannem røfver. 11 Der opstaar fortrædelige Vidne / De spøre mig ad / det som jeg icke viste. 12 De gifve mig ont for got / Ad berøfve min siæl. 13 Men der de vare siuge / tog jeg en Sæck paa mig / Jeg plagede min Siæl med faste / Min Bøn kom igien i mit Skiød. 14 Jeg holt mig / som hand hafde været min Ven oc Broder / Jeg gick i Sørgeklæder / sloog Hofvedet ned som en der sørger for (sin) Moder. 15 Men de glædde dem ad jeg haltede / oc samlede dem : de samlede dem som slagne til mig / oc jeg viste det icke / De refve (deres Klæder) oc tiede icke. 16 Blant dem som hyckle oc bespotte saare / Skaare de med deres Tænder ofver mig. 17 HErre / hvor længe vilt du se til? Før min Siæl igien fra deres Ødelæeggelse / ja min Gniste fra de unge Løver. 18 Jeg vil taqcke dig i en stoor Menighed / Jeg vil prjse dig iblandt et vædigt Folck. 19 Lad dem icke glædes ofver mig / som ere mine Fiender uden skyld / Eller blincke med Øyet ad hver andre / de som hade mig uden Sag. 20 Thi de tale icke det som hører til Fred / Men mod de Stille i Landet optænckte de svigefulde Ord. 21 Oc de lade deres Mund vjt op imod mig / de sagde : ha / da / (det) saa vort Øye. 22 HErre / du saast det / tie icke: HErre / vær icke langt fra mig. 23 Vaag op oc vær vaagen til min Ræt / Til min Sag / min Gud oc min HErre. 24 HErre min Gud / døm mig efter din Rætvjshed / oc ad de icke glæde dem ofver mig. 24 Ad de icke skulle sige i deres Hierte : Ha / ha / Vore Siæle /mue glæde dem) Ad de icke skulle sige: Vi hafve opsluget hannem.
2 Lad dem beskæmmes / oc blifve til skamme tillige / som glæde sig ved min ulycke / Lad dem klædes med Skam oc Skæntsel / som rose sig stoorligen imod mig. 27 Lad dem glædes oc frydes / som hafve Lyst til min retfærdighed / Oc lad dem alatjd sige : HErren maa høyt lofvis / som gierne vil ad hans Tienere skal lide vel 28 Saa skal min Tunge tale om din Rætferdighed / ja om din Lov hver Dag.

XXXVI. Til Sangmesteren / Davids HERRENS Tieneris (Psalme.)
2 DEn ugudeligis Ofvertrædelse siger (mig) i mit Hierte: Der er icke Guds Fryct for hans Øyne 3 Thi hand smigrer for sig self i sine Øyne / til hand fiender paa sin Ondskab / som hand skulde hade. 4 Hans Munds ord ere uræt oc Svig / han lader sig oc icke undervjse / ad giøre got. 5 Hand optænder uræt paa sin Seng / oc stiller sig pa en Vey (som) icke (er) god / der Onde forskiuder hand icke.
6 HErre / din Miskundhed er i Himlene / Din Sandhed (ræcker) indtil Skyerne 7 Din Rætferdighed (staar) som Guds Bierge / Dine Domme ere en stoor Afgrund / HErre / De frelser Mennesker oc Diur. 8 Gud / hvor dyrebar er din Miskundhed / Oc Menneskenes Børn de skulle haabis under din Vingers Skygge 9 De skulle blifve druckne af dit Huusis Fædme / Oc du skalt skencke dem med Vellystes Strøm. 10 Thi hos dig er Lifsens Kilde I dit Lius skulle vi see Lius.
11 Drag din Miskundhed til dem / som dig kiende / Oc din Rætferdighed til de oprictige i Hiertet. 12 Lad de Hofmodigheds Fod icke komme paa mig / Oc de Ugudeliges Haand icke røre mig.
13 Der skulde de som giorde uræt /  De blefve nedstøtte / oc kunde icke opstaa.

XXXVII. Davids (Psalme.)
FOrtørn dig icke på de Onde. Vær icke nidkier paa Missdædere 2 Thi de skulle hastelige afhugges / som Græz / Oc de skulle affalde / som en grøn Urt. 3 Haab paa HErren / oc giør got / boo i Landet / oc nære dig vel. 4 Oc forlyst dig i HErren / saa skal hand gifve dig dit Hiertis Velgierninger.
5 Befal HErren din Vey / Oc haab paa hannem / Oc hand skal giøre (det.) 6 Oc hand skal fremføre din Rætferdighed / som Liuset / Oc din Ræt som Liuset / Oc din Ræt som Middags Lius. 7 Vær stille for HErren / oc forvent hannem / Fortørn dig icke paa den som hafver Fremgang i sin Vey. Paa den Mand som bedrifver Skalckactighed. 8 Forlad Vrede / oc ofvergif Halstarighed: Fortørnes icke saa du giør dog ilde. 9 Thi de Onde skulle udryddes / Men de som dje efter HErren / de skulle arfve landet. 10 Oc det er endnu et lidet / Saa er den ugudelige icke meere / Oc naar du gifver act paa hans Sted / da skal hand icke findis. 11 Men de Sactmodige skulle arfve landet / oc forlyste dem ofver stoor Fred. 12 De Ugudelige betæncker Skalckhed mod den Rætferdige / Oc skær med sine Tænder ofver hannem. 13 Men HErren skal lee ad Hannem / Thi hand ser ad hans Dag kommer. 14 Oc Ugudelige hafve draget Sverd / oc spendt deres Bue / ad nedsla den Elendige oc Fattige / ad slacte dem som vandre oprictige. 15 (Men) deres Sverd skal komme i deres Hierte / oc deres Buer skulle sønderbrydes 16 Det lidet som den Rætvjse hafver / er bedre / end mange ugudeliges stoore Guds. 17 Thi de Ugudeliges Arme skulle sønderbrydes / Men HErren opholder de Rætferdige. 18 HErren kiender de Frommes Dage / Oc deres Arf skal blive ævindeligen. 19 De skulle icke beskæmmes i den onde Tjd / Oc de skulle mættes i hungers Dage. 20 Thi de Ugudelige skulle omkomme / Oc HErrens Fiender skulle forgaae som kostelige Lam / Røg skulle de forgaae. 21 Den Ugudelige tager til laans / oc vil icke gifveigen / Men den Rægvjse forbarmer sig / oc gifver. 22 Thi hans Velsignede skulle arfve Landet / Men hans Forbandede skulle udryddes. 23 Af HErren bekraftis ( same) Mands gange / Oc hand skal hafve Lyst til Hans vey 24 Falder Hand / da skal hand icke nedtrædis : Thi HERREN opholder hans haand. 25 Jeg var ung / er end blefven gammel / Men jeg hafver icke seet den Rætferdig forlat / Eller hans Sæd leede efter Brød. 26 Hand forbarmer sig hver Dag / oc udlaaner / Oc hans Sæd skal blifve en Velsignelse.
27 Vjg fra ont oc giør got / Oc blif ævindelig. 28 Thi HErren elsker Ræt / oc skal icke forlade sine Hellige / De blifve bevarede ævindelig / Men de ugudeliges Sæd er udryddet. 29 De Rætferdige skulle arfve Landet Oc boo der i Ævindelig. 30 Den Rætferdigis Munds kal tale Vjsdom oc hans Tunge skal sige ræt 31 Hans Guds Lov er i hans Hierte / hans Trin skal icke gljde. 32 Den ugudelige Luurer paa den Rætferdige / oc søger efter ad sla hannem ihiel. 33 (Men) HErren skal icke forlade hannem i hans Haand / Oc ey fordømme hannem naar hand blifver dømt. 34 Bie efter HErren / oc hot hans vey / Saa skal hand ophøye dig / Ad du skalt arfve Landet / du skalt see paa / naar de Ugudelige skulle udryddes. 35 Jeg saa en ugudelig / som var en Volds Mand / hvilcken udbridde sig / som et grønt Laverbær-Træ. 36 Men mand gick der frem / Oc see / hand var icke mere der / Oc jeg søgte efter hannem / men hand fantis icke. 37 Var paa den Fromme / oc se den Oprictige / Thi det skal gaa saadan en vel paa det sidste. 38 Men ofvertrædere skulle udslettes med hver andre / de ugudelige skulle udryddes paa det sidste. 39 Dog de Rætferdiges Frelse er af HErren / (hand er) deres Styrcke i Nøds Tjd. 40 Oc HErren skal hielpe dem / oc udfrj dem / hand skal udfrj dem fra de ugudelige / oc frelse dem : Thi de haabede paa hannem

XXXVIII. Davids Psalme / ad ihukome.
2 HErre / straff mig icke i din Vrede / oc refse mig icke i din Grumhed. 3 Thi dine Pjle sidde dybt i mig / Oc din Haand trycker mig. 4 Der er intet sundt på mit Legome for din Vrede : der er inten Fred i mine Been for min Synds skyld. 5 Thi mine Missgierninger ginge ofver mit hofved / de ere blefne mig for svaare som en svar Byrde. 6 Mine Saar  lucte ilde / de fløde med Raad / for min Daarligheds skyld. 7 Jeg gaar kraaget / jeg er saare nedbøyet / Jeg gaar hver Dag i Sørgeklæder. 8 Thi mine slagsider / ere slet forørrede / Oc der er intet sundt paa mit Legome. 9 Jeg er blefven svag / oc saare forstøt : Jeg hyler for mit Hiertes Forstyring. 10 HErre / all min Begiering er for dig / Oc min Suck er icke skiult for dig. 11 Mit Hierte slar heftig / min Styrkce hafver forlat mig : Oc mine Øynes Lius / ja de ere icke hos mig.
12 Mine Venner oc mine Staalbrødre staae tvert ofver for min Plage / oc mine Næste staar langt borte. 13 Oc de som staae efter min Stæl / sætte snarer / Oc de som ville mig ont / sætte farer / Oc de som ville mig ont / taler / hvorledis de kunde giøre mig skade / oc grunder hver Dag paa Svig. 14 Men jeg (er) som en Døv / vil icke høre / Oc som en Stum (der) icke vil oplade sin Mund. 15 ja jeg er som den der icke hører / Oc som hafver ingen Giensvar i sin Mund. 16 thi HErre / jeg bier efter dig / Du HErre min Gud skalt bønhøre. 17 thi jeg tænckte / ad de skulde icke / maa skee / glæde sig ofver mig : naar min Fod gljder / Da skulle de rose dem storlige mod mig. 18 Thi jeg er ferdig til ad halte / Oc min Pjne er altjd for mig. 19 Thi jeg vil gifve mine Missgierninger tilkiende 2 jeg vil søge for min Synd. 20 Men mine fiender som lefve / ere mæctige : Oc de ere mange som mig hade uden skel . 21 Oc de som igiengifve ont for got / staa imod mig / fordi jeg efterfølger det gode. 22 Forlad mig icke / HErre / min Gud / vær icke langt fra mig. 23 Skynde dig ad hielpe mig / HErre min Salighed.

XXXIX.
Til Sangmesteren for Jeduthun / Davids Psalme.
2 JEg sagde : Jeg vil vare mine Veye / ad jeg skal icke synde med min Tunge. Jeg vil forvare min Mund med en Muulkurfve / den stund den ugudelige er før mig. 3 Jeg var stum (formedelst) taushed / jeg tage det Gode / men min Sorrig blef oprørt. 4 Mit Hierte blef heedt udi mit Lif / i min tancke optændis en Ild / Jeg talede med min tunge 5 HErre / lad maig kiende min Ende / oc mine Dages maal / hvad det er: Ad jeg kand kiende hvad det er / Jeg hafver ad lefve. 6 See / Du hafver sat mine Dage (som) en Haand bred / Oc mit Lifs tjd er som intet for dig / Sandelig / hvert Menneske er jdel Forfængelighed / men hand end staar Sela. 7 Sandelig / Menntskene gaar frem (som) i et Billede / Sandelig / de giør sig megen uro forgeifs : Mand samler / oc kand icke vide / hvo der skal sancke der. 8 Oc nu HErre / hvad hafver jeg bied efter? Min Forventelse den er til dig. 9 Befrj mig af alle mine Ofvertrædelser / sæt mig icke til en Daaris spot. 10 Jeg tagde / jeg vil icke oplade min Mund / Thi du giorde det.
11 Vent din Plage fra mig Thi jeg er vansmæctig af din Haands slag. 12 Retter du nogen med Straf for Missgierning / Saa forderfver du hans ynkelige skickelse som et Møl / Sandelig alle mennesker ere Forfængelighed / Sela. 13 HErre / hør min Bøn / oc gif act paa mit Raab / Ti icke til min Graad: Thi jeg er en Fremmed hos dig / En Indbyggere / som alle mine Fædre 14 Lad af fra mig / ad jeg farer bort / oc er icke meere til.

XL. Til Sangmesteren/ Davids Psalme.
2 JEg tøfvede taalmodig efter HErren / Oc hand bøyde sig til mig / oc hørde mit Raab. 3 Oc drog mig op af en brusende Graf / af det skidne Dynd / oc sætte mine Fødder paa en Klippe / saa hand befæstede mine Gange
4 Oc hand lagde en ny Sang i min Mund / en Lof for vor Gud : det skulle mange see / oc frycte / oc haabe paa HErren. 5 Salig er den Mand / som sætter HErren til sit Haab / Oc vender sig icke til de Hoffærdige / oc til dem som henbøye sig til Løgn. 6 HERRE min Gud / Du hafver giort dine underlige Ting oc dine Tanker mangfoldige mod os / ingen kand fortælle dem i Orden hos dig: Vil jeg kundgiøre oc ursige dem / da ere de flere end mand kand tælle dem. 7 Du hafde icke Lyst til Offer oc Madoffer / Du hafver igiennemboret mig Ørene : Du begierede icke Brendoffer eller Syndoffer Da sagde jeg : Se / jeg kommer : i Bogens Rolde er skrefvet om mig. 9 Jeg hafver Lyst til ad giøre din Villie / min Gud : Oc din Lov er i mit Hierte. 10 Jeg bebudede Rætferdighed i en stoor Menighed / See / Jeg vil icke lade forhindre mine Læbe / HErre / du vedst der.
11 Jeg skiuler icke din Rætferdighed i mit Hierte / Jeg taler om din Sandhed oc din Salighed : Jeg døller icke din Miskundhed oc din Trofsthed / for din Miskundhed oc din Trofasthed / for den stoore Menighed. 12 Men du HErre / vent icke din Barmhiertighed fra mig : (Men) lad din Miskundhed oc Trofasthed beskærme mig altjd. 13 Thi Pjne hafver omkring sæt mig / saa der er ingen Tal paa / Mine Misgierninger grede mig / Oc jeg kunde icke see / de ere flere end Haar paa mit Hofved / Oc mit Hierte hafver forlat mig. 14 HErre / lad det behage dig / ad udfrje mig: HErre / skynde dig ad hielpe mig. 15 Lad dem beskæmmes oc forhaanes tillige / som staa efter min Siæl / ad omkomme den: Lad dem vende tilbage / oc blifve til skamme / som mig ville ont. 16 Lad dem ødelegges til deres beskæmmelsens Løn / som sige om mig / Ha / ha. 17 Lad dem frydis oc glædis i dig / all som adspøre dig / Lad dem altjd sige: HErren være meget lofvit de som elske din Salighed 18 Thi jeg er elendig oc arm / men HErren maa tæncke paa mig : Du est min Hielp oc Frelsere : min Gud / tøf icke.

XLI. Til Sangmesteren / Davids Psalme.
Salig er den som forstaer sig paa den Nødtørstige / HErren skal redde hannem paa den onde Dag. 3 HErren skal bevare hannem / Oc holde hannem ved Lifvit / der skal gaa hannem vel i Landet : Oc du skalt icke gifve hannem i hans Fienders Villie.
4 HErren skal opholde hannem paa hans Sottesang / Du omvender alle hans Leye i hans Singdom. 5 Jeg sagde / HERRE / vær mig naadig / Helbrede min Siæl / Thi jeg hafver syndet mod dig 6 Mine Fiender tale ont om mig / (segendis) naar skal hand døø / oc hans Nafn forgaa? 7 Oc om (en af dem) kommer ad see mig / saa taler hand falskelig / hans Hierte samler sig uræt / gaar hand ud / taler hand der om. 8 Alle de mig hade / hviske silsammen imod mig / de tænke ont imod mig. 9 (De sige) der hænger en Belials Handel ved honnem : oc hand som ligger / skal icke staa op meere. 10 Ja min gode Ven / som jeg forlod mig paa / som ad mit brød / opløfte (sin) Hæl mod mig.
11 Men du HErre vær mig naadig / oc hiælp mig op : Oc jeg vil betal dem. 12 Der pa kand jeg mercke ad du hafver Behaglighed til mig / Ad min Fiende skal icke frydis ofver mig 13 Oc jeg (maa sige det/) Du opholder mig for min Fromheds skyld / oc sætter mig for dit Ansict ævindelig. 14 Lofvet være HErren Israels Gud / fra Ævighed oc til Ævighed / AMEN / ja Amen.

XLII.
Til Sangmesteren / til en Undervjsning for Chore Børn.
Ligesom en Hiort skrjger efter Vandstrømme / Så skjger im Siæl til dig O Gud. 3 Min Siæl tørster efter Gud / efter den lefvende Gud : Naar skal jeg kome (der hen) oc feis for Guds Ansict? 4 Min Graad er min Mad Dag oc Nat / medn mand siger dagligee til mig / hvor er din Gud? 5 Der vil jeg alt tæncke paa / oc udgyde mit Hierte hos mig self: Thi jeg vilde gierne gaa frem med Haaben / vilde ad  sted med dem til Guds Huus / med Frydes oc Tacksigelses Røst / (iblant) de mange som holde helligt. 6 Hvi vilt du trycke dig min Siæl / Oc bruse ofver mig? Bi efter Gud / thi jeg skal end tacke hannem (for der er) megen Frelse for hans Ansict. 7 Min Gud / min Siæl trycker sig i mig / Derfor vil jeg tæncke paa dig fra Jordans Land oc Hermonim / fra det lille Bierg. 8 Afgrunden raaaber til Afgrunden / for dine Renders Liud / alle dine Vandvover / oc dine Bølger ginge ofver mig.
9 Men HERREN skal befale sin Miskundhed om Dagen / Oc om Natten skal hans Sang være hos mig / ja en Bøn til min Lifvis Gud. 10 jeg vil sige til Gud / min Klippe / hvi hafver du forglemt mig? Hvi maa jeg gaa i Sørgeklæder / idet min Fiender trænger mig? 11 I det der drifves Mord i mine Been / for haane mine Fiender mig / Saa de sige daglige til mig / hvor er din Gud? 12 Hvi trycker du dig min Siæl / oc hvi bruser du ofver mig? Bj efter Gud / thi jeg skal endnu tacke hannem / (for hand er) Mit Ansictis megen Hielp oc min Gud.

XLIII.
DØm mig O Gud / oc udfør min Sag / for det umilde Folck / Udfrj mig fra en falsk oc urætferdig Mand. 2 Thi du est min Styrckes Gud / hvi forkiunder du mig? Hvi skal jeg gaa fort / i det mine Fiender trænge mig? 3 Sent dit Lius oc din Sandhed / ad de ledsage mig / ad de føre mig til dit hellige Bierg / oc til dine Boliger. 4 Oc ad jeg indgaa til Guds Altere / Til min Frydes Glædes Gud / oc tacke dig paa Harpe O Gud / min Gud.
5 Hvi trycker du dig min Siæl / oc hvi bruser du ofver mig? Vj efter Gud / thi jeg skal endn tacke i hannem / (for hand er) mit Ansictis megen hielp oc min Gud.

XLIV. Til Sangmesteren / for Chore Børn / til en Undervjsning.
Gud vi hafve hørt med vore Øren / vore Forfædre hafve fortalt os det / den Gierning du giorde i deres dage / i de forige Dage. 3 Du fordrefft Hedningene med din Haand / Men du plantede dem / Du forderfvede Folcket / Men dem udbridde du. 4 thi de toge icke Landet ind til Arf med deres Sverd / Oc deres Arm ferlste dem icke : Men din høyre Haand oc din Arm / oc dit Ansictis Lius / thi du hafde Behagelighed til dem. 5 Gud / du est self min Konge / Befal Jacobs megen Frelse (ad komme.) 6 Ved dig vil vi støde vore Fiender om kuld / I dit Nafn ville vi undertræde dem / som sætte sig op imod os. 7 Thi jeg forlader icke mig paa min Bue / oc mit Sverd kand icke frelse mig. 8 Men du frelste os fra vore Fiender /  oc giorde dem til Skamme som os hade. 9 Vi rose os daglige i Gud : Oc ville tacke dit nafn ævindeligen / Sela.
10 Men (nu) hafver du fordrefvit os / oc ladit os beskæmmis? Oc vilt icke udgaa med vor Hær? 11 Du lader os vende tilbage fra vor Fiender: Oc de os hade / hafve ført Rofvet bort med sig. 12 Du gifver os hen / som slacte Faar : Oc bort spreder os iblandt Hedningene. 13 Du tæller dit Folck for intet / Oc skatter dem icke dyre. 14 Du giør os til Skændsel for vore Naboer / til Spot oc Haanhed for dem som ere omkring os. 15 Du giør os til et Ordsprok iblant Hedningene: saa mand ryster Hofvedet ad os iblandt Folckene. 16 Min Forsmædelse er daglige for mig: Oc mit Ansictis skam hafver skiult mig. 17 For jeg hører den som skænder oc bespotter / for Fiendes skyld / oc den Hefngeriges. 18 Alt dette er kommet ofver os / dog hafve vi icke forglemt dig / ey heller handlet utroligen mod din Pact. 19 Bort hierte vende sig icke tilbage / Eller vor gang vjegde fra den Vey. 20 Endog du hafver sønderslagit os i Dages sted / oc skiult os med Dødsens Sugge. 21 hafde vi forglemt vor Guds Nafn / oc udbred vor Hænder til en fremme Gud 22 Skulde Gud icke randsagit det? Efterdi hand kiender Hiertens hemmelige Ting. 23 Men vi blifve dagligen ihielslagne for din skyld / Vi ere actede som Slact-Faar.
24 Vaag op / forfor vilt du sofve / HErre? Vaag op / fordrif os icke saa aldelis. 25 Hvorfor vilt du skiule dit Ansict / Forglemme vor Ælendighed oc vor Trængsel? 26 Thi vor siæl er nedtryckt i Støf / vor Buug hængde ved Jorden. 27 giør dig rede / ad hielpe os / Oc forløz os for din Miskundheds skyld.

XLV.
Til Sangmesteren / ofver Sofanim for Core Børn / til undervjsning / en Brudsang.
2MJt Hierte udgydede en god Tale: Jeg sagde : Jeg hafver giort det til en Konge / Min Tunge er en snar Skrifveris Pen. 3 Du est deyligere end Menneskenes Børn / der er Naade udøst paa dine Læbe / derfor velsigned Gud dig Ævindelig. 4 Bind dit Sværd ved din Side / du Kæmpe / din Prydelse oc din Deylighed. 5 Oc far lycktlig frem med din Prydelse / far frem paa Sandheds oc den retfærdige Sactmodigheds Ord / oc din høyre haand skal lære dig forfærdelige Ting. 6 Dine Pjle ere skarpe / der skulle Folck falde u nder dig / (de skulle fare) i Kongens Fienders Hierte. 7 Gud din Stool (blifver) ævindelig oc altjd / Dit Rigis Spir er et ræt Spir. 8 Du elske Rætferdighed / oc hadede ugudeligt Væsen: Derfor hafver Gud / din Gud / salvet dig med Glædens Olie / frem for dine Medbrødre. 9 Alle dine Klæder lucte af Myre / oc Aloe (oc) Kezia / (Naar du gaar) af dine Filssbeens Pallasser / mere end de som glæde dig.
10 Kongers Døttre ere iblandt dine Ypperlige Qvindefolck / Bruden stod hos din høyre Haand / i kostelig Gud af Ophir. 11 Hør Daatter / oc see til / oc bøy dit Øre : Oc forglem dit Folck / oc din Faders Huus. 12 Saa skal Kongen faa Lyst til den deylighed / Thi hand er din HErren / oc du skalt tilbede for hannem. 13 Oc Tyri Døttre med Skenck skulle bede for dit Ansict / ja de Rjge iblandt Folcket. 14 Kongens Daatter er idel ypperlig indvortis / henvis Klæder ere af gylden Styrcke. 15 Hun skal føris til Kongen i strickede Klæder / oc Jomfrue efter hende / som ere opfødde med hende / ere førde til dig. 16 De skulle fremledis med Glæde oc Fryd / de skulle komme i Kongens Pallass 17 Dine Børn skulle være i dine Fædres sted / dem skalt du sætte til Førster i alt Landet. 8 jeg vil lade komme dit Nafn ihu iblandt alle Slecter efter hver andre : derfor skulle Folck tacke dig ævindelig oc altjd.

XLVI
Til Sangmesteren / for Chore Børn / en Sang ofver Alamoth.
Gud er vor Tilljd oc Styrcke / En hielp i store Nød / som er befunden stoorlig. 3 Derfor ville vi icke frycte / naar Jorden end ryster / oc Biergene henfløge midt i Hafvet. 4 Bandet der i mue bruse / mue storme / Biergene mue befve af dets Bølger / Sela. 5 Foldens Strømme skulle glæde Guds Stad / ja den hellige Stad / iblandt den Høystis Boliger. 6 Gud er midt der i / den skal icke beveges / Gud skal hielpe den / naar det blifver aarle. 7 Hedningene brusede / Kongerigerne blefve oprørde / hand lod høre sin røst / Jorden smeltedis. 8 HErren Zebaoth er med oc / Jacobs Gud er vor høye Beskærmelse / Sela.
9 Kommer / ser HErrens Gierninger / som hafver sat Ødeleggelser paa Jorden. 10 Den som stille Strjd indtil Jordens Ende / sønderbryder Buen / oc sønderhugger Glavende / brender vognene med Ilden. 11 Hodler op oc vider / ad jeg er Gud / Jeg vil ophøyes iblandt Hedningene / Jeg vil ophøyes i Landet. 12 HErren Zebaoth er med os / Jacobs Gud er vor høye Beskærmelse / Sela

XLVII. Til Sangmesteren / for Chore Børn / en Psalme.
2 Alle Folck klapper med Haand / Fryder efter for Gud med glædelig Røst. 3 Thi HErren de allerhøyeste er forfærdlig : en stoor Konge ofver all Jorden. 4 Hand tvinger Folcket under os / oc Landskaberne under vore Fødder. 5 Hand udveller os vor Arfvedeel / Jacobs Herlighed / som Hand elskte / Sela.
6 Gud foor op med Fryd / HErren med Basuns Liud. 7 Leeger for Gud / Leger til Undervjsning. 9 Gud er Konge ofver Hedningen : Gud sidder paa sin hellige Stool. 10 Førsterne iblandt Folcket ere forsamlede til Abrahams Guds Folck: Thi Skioldene paa Jorden høre Gud til: hand er meget ophøyet.

XLVIII. En PsalmeSang / for Chore Børn.
HErren er stoor oc saar prjselig / i vor Guds Stad / paa hans hellige Bierg. 3 Zions Bierg ligger smuct / Er det gantske lands Glæde / paa de Nørre Sider / en stor Kongis Stad. 4 Gud er i dnes Pallazer /  hand er bekiendt for en høy Beskærmelse. 5 Thi se / Kongerne vare forsamlede / de droge for ofver tilsammen. 6  ( Jo meere) de saae / jo meere forundrede de dem / De forfærdede sig / de skyndede sig. 7 Besvelse betog dem der / Angist som en Qvindis i Barns Nød. 8 Ved Østenvæjr skalt du sønderbryde Skibene i Hafvet.
9 Ligesom vi hafve hørt / Saa faae vi (det) i HErrens Zebaoths Stad / I vor Guds Stad : Gud skal befæste dem ævindeligen / Sela. 10 Gud / vi betæncke din miskundhed / inde i din Tempel. 11 O Gud / ligesom dit Nafn er / saa er oc din Prjs / indtil verdens Ender : Din høyre Haand er fuld af Rætferdighed.
12 Zions Bierg glæder sig / Juda Døtre fryde sig / for dine Dommers skyld. 13 gaar omkring Zion / oc omringer den / Tæller dens Taarn 14. Sætter eders Hierte til dens Muur / forbereder dens Pallazer / Ad I kunde fortælle det for den Slect som kommer her efter. 15 thi denne Gud er vor Gud / ævindeligen oc altjd : Hand skal ledsage os til indtil Døøden.

XLIX. Til Sangmesteren / for Chore Børn / en Psalme.
2 HØrer dette alle Folck / mercker alle / som booe i Verden. 3 Baade meenige Mand / oc de Ypperlige / den Rjge oc Fattig tilljge. 4 Min Mund skal tale jdel Vjsdom / Oc mit Hiertis Betractelse skal være megen Forstand. 5 Jeg vil bøye mit øre til Ordsprock / Jeg vil obenbare mit mørcke tale paa Harper.
6 Hvorfor skulde jeg frycte / i de onde Dage / naar mine Skufferes Missgierning skulle omkring sætte mig. 7 De som forlade dem paa deres gods / Oc vil traadze paa deres stoore Rjgdom. 8 Der kand ingen mand nogenlunde frelse en Broder : Ey heller gifve Gud hans Forsooning. 9 (Thi deres Siæljs Forløssning skal koste saa meget / oc maa opholde ævindeligen.) 10 Ad hand siden stedse skulle lefve / (oc) icke see Grafven. 11 Thi mand skal see / ad de Vjse døde / ad en Daare oc en Nar skulle omkomme tilljge / oc lade andre deres Gods. 12 Deres inderste tancke ere / ad deres Huus kunde blifve ævindelig / Deres Booliger fra Slect til anden : de lade kalde Jorden efter deres nafn. 13 Dog kand et Menniske icke blifve længe i saadan værd / Hand er lignet ved Fæ (som) ere udryddede. 14 Denne deres Vey er den en Daarlighed / Dog skulle deres Efterkommer Hafve Lyst til deres Ord / Sela. 15 De skulle legges i Helfvede som faar / Døøden skal æde dem / oc de Oprictige skulle regære ofver dem om morgnen: oc Helfvede skal afflide deres Skickelse / (en hver) af sin Boolig. 16 Men Gud skal forløse min Siæl af Helfvedits Vold : Thi hand hafver annammit mig / Sela. 17 Fryct icke / naar nogen mand blifver rjg / Naar hans Huusis Herlighed blifver stoor. 18 Thi hand skal intet tage med sig / Naar hand døøer / hans Herlighed skal icke fare ned efter hannem. 19 Endog hand figner sin Siæl men hand lefver / Oc de lofve dig / naar du giør dig til gode. 20 Saa skal den (dog) komme til sine Fædre : i Evighed skulle de icke see Liuset. 21 Et Menniske (som) er i Ære / oc icke forstaar det / hand er blefven ligesom Bæster / (som) ere udryddede.

L. Asaphs Psalme.
DEn stærcke Gud / Gud HErren hafver talet / oc kaldit Jorden / fra Solens Opgang indtil dens Nedgang. 2 Af Zion skinnede Gud / af sin fuldkommen Herlighed. 3 Vor Gud skal komme / oc icke tie : En Ild for hans Ansict skal fortære / oc omkring hannem er opreyst en meget stoor Storm.
Hand skal kalde ad Himmelen ofven af oc ad jorden / ad dømme sit Folck. 5 Forsamler mig mine Hellige / som hafve giort min pact med Offer. 6 Oc Himlene skulle kundgiøre hans Rætferdighed: thi Gud hand er Dommere / Sela.
7 Hør mit Folck / oc lad mig tale Israel / oc jeg vil vidne iblandt dig : Jeg er Gud / ja din Gud. 8 jeg vil icke straffe dig for dit Offers skyld : Thi dine Brendoffer ere altjd for mig. 9 Jeg vil icke tage en Stud af dit Huus / (ey heller) Bucke af dine Stjer. 10 Thi alle Diuerne i skofven høre mig til / Diuerne på Biergene i tusinde Tal. 11 Jeg kiender alle fuglene på Biergene / Oc allehaande Diur paa Marcken ere hos mig. 12 Om jeg hungrede / da vilde jeg icke sige dig (der af:) Thi Jorderjge hør mig til / oc alt det som er der i. 13 Meent du ad jeg vilde æde Oxekiød / eller dricke Bucke Blod? 14 Offre Gud tack : Oc betale den høyeste dine Løste. 15 Oc kald paa mig i din Nøds dag : Jeg vil udfrje dig / oc du skalt prjse mig.
16 men Gud sagde til den ugudelige / hvad kommer det dig ved ad fortælle min Skick? Oc vilt du tage min Pact i din Mund? 17 Efterdu du est den som hader Refselse / Oc kaster mine ord bag dig. 18 Om du ser en tyff / da forlyster du dig med hannem: Oc din Deel er med Hoorkarle. 19 Du skicker din Mund til ont / Oc med din Tunge dicter du Svig. 20 Du sidder Y tu taler imod din Broder / Du bagtaler din Moders Søn. 21 Det giør du / oc jeg tier: Du meener / ad jeg er jo lige som du: Jeg vil straffe dig / oc stille det for dine Øyne. 22 Forstaar du dette / i som hafve forglemt Gud : Ad jeg icke / maa skee / hen rifver / oc der er ingen som frjer meere. 23 Den som offrer tacksigelse / han skal prjse mig : Oc den som sætter sig (sin) Vey (Viss) fore / hannem vil jeg lade see paa Gud Salighed.

LI. Til sangmesteren / Davids Psalme / Der Nathan den Prophete var kommen til hannem / ad han var indgaaen til Bathsaba.
3 Gud vær mig naadig efter din miskundhed: Afslet mine ofvertrædelser / eftrer din stoore Barmhiertighed. 4 To mig meget af min Missgierning / oc reense mig af min Synd. 5 Thi jeg kiender mine Ofvertrædelser / Oc min Synd er altjd for mig. 6 For dig / for dig allene hafver jeg syndit / oc giorde det onde for dine Øyne. Paa det ad du skalt være rætferdig / naar nu taler / vorde reen / naar de dømmer. 7 See / Jeg er fød i Ondskab / oc min Moder hafver undfangit mig i Synd.
8 See / nu hafver Lyst til Sandhed i skiul : Oc du lader mig forstaa Vjsdhed i Løndom. 9 Afløf mig med Isop / saa blifver jeg reen / To mig / saa blifver jeg hvidere end Snee. 10 lad mig høre Fryd oc Glæde / Ad de Been fryde sig / som du hafver sønderslagit. 11 Skiul dit Ansict fra min Synder: Oc udslet alle mine Missgierninger.
12 Gud skab mig et reent Hierte / oc forny en ræt Aand i mit Ljf. 13 Oc forkast mig icke fra dit Ansict : Oc tag icke din Hellig Aand fra mig. 14 Gif mig igien din Saligheds Trøst : Oc opholt mig med en frjvillig Aand. 15 Saa vil jeg lære Ofvertrædere dine Veye : Oc Syndere skulle omvendes til dig 16 Udfrj mig fra Blodskyld / Gud / min Saligheds Gud : See / min Tunge skal prjse din Rætferdighed. 17 HErre oplad mine Læbe / saa skal min Mund kundgiøre din Prjs. 18 Thi du hafver icke Lyst til Offer / ellers vilde jeg vel gifve dig det : Brendoffer behage dig icke. 19 En sønderknuset oc sønderslaget Hierte vilt du Gud icke foracte.
20 Giør vel mod Zion efter din gode behag: Byg jerusalems Muure. 21. Da skalt du hafve Lyst til Rætferdigheds Offer / Brendoffer oc heele Offer : Da skulle de offre Øxen paa dit Altere.

LII. Til Sangmesteren / Davids (Psalme) til undervjsning / 2 Der Doeg den Edomiter kom / oc gaf Saul tilkiende / oc sagde til hannem : David er kommen i Abimetechs Huus.
3 HVi berømmer du dig i Ondskab / du Mæctig? Guds Miskundhed (varer) hver Dag. 4 Din tunge tracter efter Skade: Som en skarp Rageknjf der giør Svig. 5 Du elskte meere ont ent got : Meere Løgn end ad tale Rætferdighed / Sela. 6 Du elskte alle forderflige Ord / (Oc) en svigactig Tunge.
7 Gud skal oc forstyrre dig / hand skalsønderknuse dig aldelis / oc bortrifve dig af pauluunet : ja oprycke dig med Rod af de lefvendis Land / sela.
8 Oc de Rætferdige skulle det see oc fryct : Oc de skulle lee ofver hannem / (sigendes:) 9 See / det er den Mand / som holt icke Gud for sin Styrcke / Men forlod sig paa sin megen Rjgdom : hand var bekræftet ved sin fortrædelighed.
10 Men jeg skal blifve / som et grønt Olie-Træ / i Guds Huus : Jeg hafver forladt mig paa Guds Miskundhed Ævindelig oc altjd. 11 jeg vil tacke dig ævindeligen / thi du giorde det : Oc jeg vil bie efter dit Nafn / Thi det er godt for dine Hellige.

LIII. Til sangmesteren / paa Mahalath / Davids (Psalme) til undervjsning.
2 EN Daare sagde i sit Hierte : Der er ingen Gud til : de forderfvede det / oc giorde det vederstyggeligt med Ondskab / Der er ingen som giør got. 3 Gud saa ned af Himmelen ofver Menniskens Børn / Ad see om der var nogen kloog / som spurde ad Gud. 4 En hver var affalden / de stinckede  tilljge / Der var ingen som giorde got / ia icke end een.
5 Men da de Missdædere icke kiende det? Som opæde mit Folck / som de oode Brød / de kalde icke paa Gud. 6 (Men) der fryctede de saare / som der intet ad frycte / thi Gud bortspredede den hans Been / som beleirede dig : Du giorde dem til Skamme / thi Gud forsmaade dem.
7 Gid /der motte komme megen hielp af Zion til Israel / Naar Gud omvender sig Folckis Fængsel / (da) skal Israel fryde sig / (da) skal israel glæde sig.

LIV. Til Sangmesteren / Paa Reginoth / Davids (Psalme/) tul undervjsning / 2 Der de Siphiter komme / oc sagde til Saul: Hafver David icke skiult sig hos os?
3 FRels mig Gud ved dit nafn / Oc skicke mig Ræt ved din Mact. 4 Gud hør min Bøn : Gif ac paa min Munds Tale. 5 Thi Fremmede sætte dem op imod mig / Oc de Traassige staa efter min Siæl : De sætte icke Gud for sig / Sela.
6 See / Gud staar med mig  : HErren er blant dem som opholde min Siæl. 7 Hand skal betale mine Fiender det onde : Forstyr dem ved din trofasthed.
8 Jeg vil offre dig med Velvillighed : Jeg vil lofve dit Nafn HErre / thi det er got. 9 Thi hand udfrjde mig af all Nød / Oc mit Øye saa paa mine Fiender.

LV. Til Sangmesteren / paa Reginoth / Davids (Psalme) til undervjsning.
2 Gud hør min Bøn : Oc skiul dig icke for min Formaning. 3 Gif Act paa mig / oc bønhør mig: Jeg maa klage mig i min Tale / oc hyle. 4 For Fiendens Liud / for den ugudeliges Trængsels skyld : Thi de bevjste Ondskab mod mig / oc staae mod mig af Vrede 5 Mit Hierte er bange i mit Lif : Oc Døødsens Rædsel er falden paa mig. 6 Fryct oc Besvelse komme paa mig : Oc Gruelser skkuler mig. 7 Oc jeg sagde : Gid jeg hafde Vinger som en Due / Da vilde jeg flue oc blifve (nogen sted.) 8 See / jeg vilde gifve mig langt bort : Jeg vilde blifve i Ørcken / Sela 9 Jeg vilde hafve / ad jeg kunde undkomme / Fra Storm som en opreyst af Hværvelvind.
10 HErre / forderf dennem / adskill deres Tunger : Thi jeg hafver feit Rof oc Rif i Staden. 11 De gaae Dag oc Nat om den paa dens Muure / Oc der er uræt oc Møye inde i den. 12 Der er Skade inde i den : Falsk oc Svig lader icke af fra dens Gade. 13 Thi det er icke min Fiende / (som) forhoner mig / ellers motte jeg lide det / det er icke min Hadere / (som) giør sig stoor ofver mig / ellers skuklle jeg skiule mig for hannem. 14 Men det er dig / du Menniske / som varst actet lige med mig / Min Ledere oc min Kyndig. 15 Vi som hafde kierlige Raad tilsammen : (Som) vandrede i Guds Huus i Samqvem. 16 Døøden falde hasteligen paa dem / ad de fare lefvendes ned i Helfvede : Thi der er ont i dens Boolige / ja inden i dem self.
17 Jeg vil raabe til Gud: Oc HErren skal frelse mig. 18 Jeg vil tale oc hyle / Aften / oc Morgen oc middag : saa skal hand høre min Røst. 19 Hand forløste min Siæl i Fred / fra Strjd som var mod mig: Thi de vare med mange imod mig. 20 Gud skal høre oc nedtrycke dem / som den der er fra gammel Tjd / Sela. Fordi de blifve icke aldelis / oc de frycte icke Gud. 21 Hand lagde sine Hænder paa hans Fredsommelige : hand besmittede hans pact 22 De giorde deres Mund linnere end Smør / oc der var Krjg i deres Hierte : deres ord var smidigere end Olie / oc de ere dog dragne Sverd. 23 Kraft din Omhu paa HErren / oc hand skal forsørge dig: hand skal icke lade dem Rætferdige snuble ævindeligen. 24 Men du Gud skalt lade dem fare ned i den dybe Graf / Blodgierige oc falske Mænd skulle icke naae halst deres Dage. Men jeg vil haabe paa dig.

LVI. Til Sangmesteren / om en dum Due / lant borte / Davids gyldne Smycke / der Philisterne hafde grebet hannem i Gath.
2 Gud vær mig naadig / Thi et menneiske søger ad opsluge mig : hand vil dagligen fortrænge mig med Strjd. 3 Mine Fiender søger med daglig ad opsluge : Thi mange erede som strjde imod mig hofmodelig. 4 Pa den Dag jeg monne frycte / vil Jeg haabe paa dig. 5 I Gud vil jeg prjse hans Ord / Jeg forlader mig paa Gud / jeg vil icke frycte : hvad skulle Kiød giøre mig? 6 De forvende mine Or hver Dag : All deres Tancke er / mod mig til det onde. 7 De holde tilsammen oc skiule sig / de gifve act paa mine Fodtrin : eftersom de bie efter min Siæl.
8 Skulde de undkomme for (deres) urætferdighed? Gud nedstød Folck med Vrede. 9 Du hafver taald min fluct / tag du min graad i din flaske: hafver du icke Tal der paa? 10 Da skulle mine Fiender vende tilbage / Paa den Dag jeg raaber : det veed jeg / ad du est min Gud. 11 I Gud vil jeg prjse Ord : I HErren vil jeg prjse ord. 12 Jeg forlader mig paa Gud / Jeg vil icke frycte : hvad skulde et Menniske giøre mig? 13 Gud dine Løste (ligge ) paa mig : Med Tack vil jeg betale dig. 14 Thi du udfrjede mig Siæl fra Døden: (frjde) du icke mine Fødder fra Fald? Ad jeg maa vandre for Guds Ansict / i de Lefvendis Lius.

LVII. Til Sangmesteren / (med Titel)  forderfveicke / Davids gyldne smycke / Der hand flyde for Sauls Ansict i Huulen.
2 Gud vær mig naadig / Vær mig naadig / thi min Siæl forlader sig paa dig / Oc  jeg forlader sig paa dig / Oc jeg forlader mig paa dine Vingers Skygge : Indtil ulycken er gangen forofver. 3 Jeg vil raabe til den Allerhøyeste Gud / Til Gud som giør Ende paa min Sag. 4 Hand skal sende fra Himmelen / oc frelse mig / hand forhaanede den som vilde nedsiunke mig / Sela! Gud skal sende sin Miskundhed oc sin Sandhed. 5 Min Siæl er iblant Løver / Jeg maa ligge medlem Mordbrendere / der ere Menniskenes Børn / hves Tænder ere Spiud oc Pjle : Oc deres Tunge et skarpt Sverd. 6 Gud ophøye dig ofver Himlene : Din Ære ofver alle Jorden. 7 De skillede Garn for min gang / min Siæl bøyede sig : De grafvede en Graf for mig: de fulde ind i den / Sela.
8 Gud / mit Hierte er rede / mit Hierte er rede: Jeg vil siunge oc leege. 9 Vaag op min Ære / vaag op Psaltere oc Harpe: Jeg vil opvaage aarle. 10 HErre / Jeg vil tacke dig iblant Folckene : Jeg vil leege for dig iblandt Landskaberne. 11 Thi din Miskundhed er stoor ind til Himlene : oc din Sandhed ind til Skyerne. 12 Gud ophøye dig ofver HImlene : din Ære ofver all Jorden.

LVIII. Til Sangmesteren / (med Titel) forderf icke / Davids gyldne Smycke.
2 ER det saa / O du Forsamling / ad I ville tale rætferdighed / ville I dømme rætteligen I Mennisers Børn? 3 Ja i giøre uræt i Hiertet / I veye ederes hænders Fortrædelighed i landet. 4 De ugudelige ere forvende af Moders Ljf: De som tale Løgn fore vild af Moders Ljf. 5 De hafde Forgifft lige som en Slanges forgifft: De ere som en døv Otterslange der til stopper sit Øre. 6 Ad den icke skal høre paa Tryllerens røst / (Eller) den Maneris som vel kand mane 7 Gud sønderbryd deres Tænder i deres Mund : HErre / sønderstød unge Løvers Kindtænder. 8 Lad dem hensmeltis som vand / lad dem gaae for sig selv : hand maa skiude mid sine Pjle / saa som de vare afhugne. 9 Lad ham forgaa som en Snegel der hensmeltes : som et utjdigt Qvindis Foster / ad de skulle icke see Sool. 10 Før end eders Gryder kunde fornemme (Ild af) Hyben Torn / skal hand hannem som lefvendis som (i) en fyrige Vrede hastelig bortrycke.
11 Den Rætferdige skal glæge sig / naar hand ser Hefn : hand skal to sine Fødder i den Uskyldiges Blod. 12 Oc mand skal sige : den Retfærdig hafver dog Fruct : der er dog en Gud til / som dømmer paa Jorden.

LIX. Til Sangmesteren/ (med Titel) forderf icke / Davids Gyldne Smycke / Der Saul sende hen /oc de toge vare paa Huset / ad sla hannem ihiel.
2 MIn Gud udfrj mig fra mine Fiender : Optag mig fra dem / som sætte sig imod mig. 3 Udfrj mig fra Missdædere : oc frelss mig fra blodgierige Folck 4 Thi see / de luure efter min Siæl / de Stærcke samle sig imdo mig : uden nogen min Ofvertrædelse / oc uden min synd / O HErre. De løbe oc berede sig foruden (min) skyld / Vaag op / ad møde mig / oc see (der til.) 6 Ja du HErre Zebaoths Gud / Israels Gud / Vaag op / ad hiemsøg alle Hedninge : Vær ingen naadig af dem / som ere ofvergifvne Missdædere / Sela. 7 De komme igen mod Aftenen / de hyle som hunde / oc løbe omkring staden. 8 See / de udgyde meget af deres Mund / der ere Sverd i deres Læbe : Thi hvor hører det?
9 Men du HErren skalt lee ad dem : Du  skalt bespotte alle hedninge. 10 Medn hand er saa stærck / vil jeg gifve act paa dig : Thi Gud er min høyre beskærmelse. 11 Gud som bevjser mig Barmhiertighed / skal komme mig tilforn : Gud skal lade mig see paa mine Fiender.
12 Sla dem icke ihiel / ad de som ere mit Folck / skulle de icke / maa skee / forglemme / men bortspred dem med din Mact / oc lad dem nedfare: HErre / vor Skiold. 13 (For) deres Munds Synd / (for) deres Læbers Ord / oc lad dem gribes i deres Hofmodighed : oc (for) Meened oc Løgn / som de fortæller. 14 Ødeleg dem i Vrede / ødeleg dem / ad de icke ere meere / Oc de skulle vide / ad Gud er den som regærer i Jacob / indtil Jordens Ender / Sela. 15 Lad dem komme tilbage om Aftenen / Lad dem tuude som Hunde / oc løbe omkring Staden. 16 Lad dem løbe her oc der om Føde : Oc knurre / om de icke blifve mætte.
17 Men jeg vil siunge din mact / oc prjse din Miskundhed om Morgenen / Thi du varst mig en høy Beskærmelse : oc en Tilfluct paa min Røds Dag. 18 Min Styrcke / for dig vil jeg leege: Thi Gud er min Høyre Beskærmelse / min miskundelig Gud.

LX. Til Sangmesteren ofver Vidnisbyrdens Lilie / Davids Gyldne Smycke til ad lære / 2 Der hand hafde tjfvet med en Syrer af Mesopotania / oc med en Syrer af Zoba / oc der Joab kom igien / oc sloo de Edomiter i Saltdalen tolf tusinde.
3 Gud / Du fordrefst os / du bortspridde os / du varst vred / vend dig om igien til os. 4 Du som hafver bevegit Jorden / du som sønderrefst den heel dens Brøst / thi den røster. 5 Du vjste dit Folck en hard ting / du hafver skenckit os Vjn / ad vi tumlede.
6 (Men) du gafst dem et Banere / som dug frycte / ad ophøye sig med / for Sandheds skyld / Sela. 7 Paa det ad dine kiere Venner skulle frelsis : saa frelz nu med din høyre Haand / oc bønhør os. 8 Gud taler i sin Helligdom / jeg vil glæde mig / Jeg vil deele Sichem / oc afmaale Suchoths dal. 9 Gilead er min / Manasse er oc min / oc Ephraim er mit Hofvedis Mact / Juda er min Lovfører. 10 Moab er mit Løfvekar / Jeg vil kaste mine Skoo ofver Edom : Du Philistæa fryd dig ofver mig. 11 Hvo vil føre mig til en fast Stad? Hvo skal ledsage mig ind til Edom? 12 skalt du Gud icke giøre det / som bortdrefst os? Oc skalt du Gud icke drage med vor Hær?
13 Fly os Hielp af Nød : thi et Menniskes Hielp er Forfængelighed. 14 Vi ville giøre mæctige Ting ved Gud: Oc hand skal undertræde vore Fiender.

LXI. Til Sangmesteren / paa Strengeleeg / Davids (Psalme.)
2 Gud hør mit Raab / tif act paa min Børn / 3 Jeg raaber fra Jordens Ende til dig / naar mit hierte forsmæcter : du fører mig op på en Klippe / som ellers blifver mig for høy 4 Thi du est min Tilljd / et stærckt Taarn for mine Fiender. 5 Jeg vil boo i dit Paulun ævindelig : Jeg vil haabis under dine Vingers skul / Sela. 6 thi du Gud hører mine Løfte: du gafst dem Arf / som frycte om nafn. 7 Du vilt gifve Kongen længe ad lefve: ad hans Aar var som Slect efter anden. 8 Ad hand maa sidde ævindelig for Guds Ansict : Bered Miskundhed oc trofasthed / som skulle beskærme hannem.
9 Saa vil jeg siunge dit Nafn Lof altjd : ad jeg kand betale min Løfte hver Dag.

LXII. Til Sangmesteren / for Jeduthun / Davids Psalme.
2 MJn Siæl er alleeniste stille til Gud : Fra hannem (kommer) min Frelse. 3 Hand er allene min Klippe / oc min Frelse : min høyre beskærmelse / ad jeg skal icke snuble meget. 4 Hvor længe stille I efter en Mand? I skulle ihielslaes: ja I alle skulle være som en Væg / der slaar paa fald / (som) et Gierde der omflødis. 5 De raadsla alleeniste om ad udrifve hannem fra hans herlighed de hafve Lyst til Løgn / de figne med deres Mund / oc forbande id eres Hierte / Sela. 6 Dog min Siæl bj alleene efter Gud : thi af hannem kommer min Forhaabning. 7 hand er alleene min Klippe / oc min Frelse : min høye Beskærmelse jeg skal icke snuble. 8 Hos Gud er min Frelse / oc min ære : min Styrckis Klippe / min Tilfluct er i Gud. 9 Haaber paa hannem altjd / (kiere) Folck / udøser eders Hierte for hans Ansict : Gud er vor Tilljd / Sela.
10 Menniskenes Børn ere alleeniste Forfængelighed / en Mands Børn ere Løgn naar de opleggis i Veyskaalen / de (findes lættere) end Forfængelighed tilljge. 11 Forlader eder icke paa vold oc paa Rof / ad I skulle icke blifve til Forfængelighed / falder eder Rjgdom til / saa sætter icke hiertet der til 12 Gud hafver taliet een gang / det hafver jeg tvende gange hørt / ad Styrcke hør Gud til. 13 oc dig HErre hør Miskundhed til : thi du skalt betale hver, efter hans Gierning

LXIII. Davids Psalme / der hand var i Juda Ørcken.
2 Gud du est min Gud / Jeg vil søge aarle til dig / Min siæl i tørstede fter dig / mit Kiød længis efter dig : udi er tørt oc tiurt land / som inted vand er. 3 (Sandelig jeg faae dig i Helligdommen / jeg saa din Styrcke oc din Ære.)
4 Thi din Miskundhed er bedre end Lifvet : Min Læbe skulle prjse dig. 5 Saaledis vil jeg lofve dig i mine Lifs Dage : Jeg vil opløfte min Hænder i dit Nafn. 6 Min Siæl skal mættis som af Fædme / oc af det Fæde : oc min Mund skal lofve (dig) me prjsende Læbe. 7 Naar jeg tæncker paa dig paa min Seng /  da vil jeg dicte om dig i Nattevoct. 8 Thi du varst min Hielp : Oc under dine Vingers Skygge vil jeg fryde mig. 9 Min Siæl hænde efter dig : din høyre Haand holt paa mig.
10 Men de som staa efter min siæl ad ødelegge den / de skulle fare hen udner Jorden. 11 Mand skulle nedlegge dem ved Sverds Mact : de skulle blifve Ræfvens Deel. 12 Men Kongen skal glæde sig i Gud : hver som svær ve hannem skal prjsis thi deres Munde skulle tilstoppes som tale Løgn.

LXIV. Til Sangmesteren / Davids Psalme.
2 Gud hør min røst i min Klage : Beskærm mit Ljf fra Fiendens Fryct. 3 Skiul mig for de ondis hemmelige Raad / for Missdæderes Forsamling. 4 Som hvæsser deres Tuunger som et Sverd / oc ad skiude et bittert ord / som deres Pjl. 5 Ad skiude dem Fromme i Løndom : De skiude hannem hastelig / oc icke frycte sig. 6 De styrcke sig self i en ond Handel / de taler med hinanden ad skiule Snarer : De siger: Hvor kand see dem? 7 De fuldkomne det som de hafve optænckt saa flittelig / ja det inderste i et Menniske oc det dybe Hierte.
8 Men Gud hafver skut dem hasteligen med en Pjl : de finge Hug. 9 Oc de skulle giøre ad deres Tunge skal ramme paa dem self : De skulle / hver som seer paa dem / holde sig langt derfra. 10 Oc alle Menniske skulle frycte sig / oc forkynde Guds Gierning / oc mercke ad det er hans Gierning. 11 Den Rætferdig skal glæde sig i HErren / oc haabe paa hannem : oc alle som ere oprictige i Hiertet / skulle rose sig.

LXV. Til Sangmesteren / Davids Psalme / en Sang.
2 MUnd tier for dig / mand lofver dig Gud i Zion : oc dig skal betales løfte. 3 Du hører Bønen / Hen til dig skal komme alt Kiød. 4 Urægvjsheds Ord hafver ofvervældet mig : Men vær du vore Ofvertrædelser naadig. 5 Salig er den som du udvæller oc lader komme frem / ad hand maa boo i din Forgaard : Vi skulle mættes i dit Husses Gode / ja ( med) din Tempels hellige (Ting.) 6 Underlige Ting skalt du / vor Saligheds Gud svare os i Rætferdighed / Du som est alle Jordens Enders Tilljs / oc deres som ere langt borte hos Hafvet.
7 Den som giør Biergene faste med sin Kraft : som er rustet med Mact : Som stille Haffens Bulder / ja Bølgers Bulder derudi / Oc Folckens Mangfoldighed. 9 Oc de som booe paa Enderne / frycte for dine Tegn : du giør ad de fryde sig / som fremkomme Morgen oc Aften.
10 Du besøger Jorden / oc giør den ynskelige / du giør den meget rjg / Guds Bæck er fuld af Vand / Du bereder deres Korn / thi saa skalt du berede den. 11 Vand dens Reener / nedtryck dens Furer : du skalt giøre den blød med Regn / du skalt velsigne dens Grøde. 12 Du kruner Aaret med dit Gode : oc dine Fodspor drypper med fedme 13 Græssgange i Ørcken skulle drybe : oc Høyene skulle staa lystige trint omkring. 14 Marckene klæde sig med Faar / oc Dalene skiule sig med Korn : de skulle fryde sig / ja de skulle siunge.

LXVI. Til Sangmesteren / en Psalme-Sang.
Fryder eder for HErren alle Jorden / 2 Siunger hans Nafn Ære / holder hans lof for (eders) Ære. 3 Siger til Gud / hvor forfærdelig est du i dine Gierninger / dine Fiender skulle smigre for dig formedelst din stoore Mact. 4 All Jordenskal tilbede for dig / oc seer Guds Gierninger : Hand er forfærdelig i Gierning imod Menniskenes Børn. 6 Hand hafver forvendt Hafvet til tørt Land / De ere gangen til Fods ofver FLoden / der hafve vi glæd os i hannem. 7 Hand regærer med sin Mact ævindelig / hans Øybne skuer paa Folckene : De gienstrjdige skulle icke ophøye sig / Sela. 8 I Folck lofver vor Gud: Oc lader hans Lofvis Røst høris 9 Som holder vore Siæle Lifvet : Oc lader vor Fod icke gljde. 10 Thi Gud du hafver forsøgt os : du hafver klarit os : lige som Slølf blifver klarit. 11 Du hafver førd os i Garnet : Du lagde en KLemme paa vore Lender. 12 Du lodst Menniskene fare ofver vort Hofved / vi ere komne i Ilden oc Vandit : men du udførte os til ad vederqveges
13 Jeg vil gga i dit Huus med Brendoffer: Jeg vil betale dig mine Løste. 14 De som mine læbe obenbarede / Oc min Mund talede i min Nød. 15 Jeg vil offre dig feede Brendoffer med Røg af Vædre. Jeg vil berede Øxen med Bucke / Sela. 16 KOmmer / hører til o/ oc jeg vil fortælle det / alle J som frycte Gud / hvad hand hafver giort ved min Siæl. 17 Til hannem raabte jeg med min Mund : hand blef høyelig prjset af min Tunge. 18 Der som jeg saae uræt i mit Hierte / da vilde HErren icke bønhøre mig. 19 Men dog hafver HErren bønhørt mig / hand gaf act paa min Bøns Røst. 20 Lofvet være Gud / som icke forskiød min Bøn / eller sin Miskundhed fra mig.

LXVII. Til Sangmesteren / paa Strengeleeg / en Psalme-Sang.
2 Gud være os naadig / oc velsigne os / Hand lade sit Ansict skienne hos os / Sela. 3 Ad vi mue kiende din Vey paa  Jorden / Din Salighed iblandt alle Hedningene.
4 Gud / Folck skulle tacke dig / ja alle Folck skulle tacke dig. 5 Folck skulle glæde oc fryde sig / thi du skalt dømme Folck (med) ræt / Oc Folck paa Jorden dem skulle du føre / Sela. 6 Gud / Folck skulle tacke dig / Ja Folck skulle tacke dig alle sammen. 7 Landet gaf sin Grøde : Velsigne os Gud / vor Gud. 8 Velsigne os Gud : Oc alle Jordens Ender skulle frycte hannem.

LXVIII. Til Sangmesteren / Davids Psalme-Sang.
Gud skal opstaa / hans Fiender skulle bortspredes : Oc de som hade hannem / skulle fly for hans Ansict. 3 Som Røg fordrifved / skalt du fordrifve dem / som Vox smelter for Ild / skulle de ugudelige omkomme for Guds Ansict 4 Men de Rætferdige skulle glædis / de skulle frydis for Guds Ansict / Oc fryde sig med Glæde 5 Siunger Gud / siunger hans nafn Lof / ophøyer hannem / som far paa det høyeste Ting / hans Nafn er HErre / Oc glæder eder for hans Ansict.
6 Hand er de Foaderløse Børns Fader / oc Enckers Dommmere : Hand er Gud i sin hellig Bolig. 7 En Gud som gifver dem som ere eenlige Husit fuld af Børn / Den som udfører dem som ere fangne i Bolte : Men de Gienstrjdige boo i det tørre.
8 Gud / der du drogst ud for dit Folck / Der du gickst frem i Ørcken / Sela. 9 Da befvede Jorden / oc Himlene drøppede / for Guds Ansict / ja Sinai self / For Gud (som er) Israels Gud. 10 Gud / du lodst opdrages en mæctig Regn / Du vederqvægede din Arf / oc (end) den som var forsmæctit. 11 De (som vare) dit Selskab / boode der i : Gud / du beridde for den Fattige med dit gode. 12 HErren skal gifve tle : Hine som bebude / er en stoor Hær. 13 Kongerne for Hærskarene skulle fly / jo mere oc mere: Oc de som blifve i Huse / skulle uddeele rof. 14 Om I laa mellem Treføder paa begge sider / skulle I dog blifve som) en Duis Feyre / der fiunes ad være forsølvede : Oc hved Vinger (funes ad være indsprengde) med glimmende Guld. 15 Naar den Allmæctige adspreder Konger der udi / de blifver den hvid / som Snee paa Salmon. 16 Basan Bierg er Guds Bierg : Basan Bierg er et Bierg (fuld) med Høye. 17 Hvi springe i Bierge (fuld) med høye? Dette Bierg hafde Gud Lyst til / ad boo der paa: Ja HErren skal boo (der paa) ævindelig. 18 Guds Vogne ere mangetusinde maal tusinde: HErren er iblant den paa Sinai i Helligdommen. 19 Du opforst i Høyheden / du fangede Fængsel / Du fick Gafver ( ad uddeele) iblant Mennisker / oc end de Gienstrjdige (fangede du/) ad boe (hos dig) O HErre Gud. 20 Lofvet være HErren daglig / hand legger Byrde paa os / hand som er vor Saligheds Gud / Sela. 21 Vi hafve en Gud som er en Gud til megen Salighed : Oc hos den HErre HErre ere udgange for Døøden. 22 Men Gud skal søndersla sine Fienders HOfver / Oc dens Isse med Haar paa / som farer frem i sine synder. 23 HErren sagde : Jeg vil igien hente fra Basan : Jeg vil igien hente af Haffens Dybhed. 24 Ad du skalt dyppe din Fod / ja din Hundes Tunge i Blod / af Fienderne / ja af hver af dem. 25 Gud / de saae dine Reyser / min Guds Reyser / min Kongis i Helligdommen. 26 Sangerne ginge for / desom leegte paa Strenge (ginge) bag / imeolen (ginge) Pigerne / som sloo paa Trumme. 27 Lofver Gud i Forsamlingene : HErren (i som ere) af Israels Kilde. 28 Der hersker ofer dem den lille Ven Jamin / Juda Førster (med) deres hoob / Sebulons Førster / Nephthalt Førster. 29 Din Gud befalede din styrcke det : styrck / O Gud / det du hafver giort os. 30 For din tempels skyld I Jerusalem / skulle Kongen føre dig Gafve. 31 Straf Diurene i Rørene / Oxenes Hoob med Folckenes Kalfve / den som berømmer sig af Stycker Sølf : hans adspridde Folckene / som vilde gierne strjde. 32 De stoore Førster skulle komme oprecke sine Hænder til Gud.
33 I Kongerjger paa Jorden siunger Gud : Siunger HErren Lof / Sela. 34 Den som far i Himmelens HImle af Begyndelsen : See / hand skal gifve Styrckis røst med sin røst. 25 Gifver Gud Styrcke: hans herlighed erofver Israel / Oc hans Styrcke i Skyerne. 36 Gud du (skalt vorde) forfærdelig af din Helligdom : hand er Israels Gud / Som gifver Folcket Styrcke oc Mact : Gud være velsignet.

LXIX. Til Sangmesteren / ofver Lilier / Davids (Psalme)
2 GUD frels mig / thi Vandee er ganget ind til Siælen. Jeg er siuncken ned i dybt Dynd / hvor ingen Grund er / Jeg er kommen i dybt Vand / oc Strømmen gick ofver mig 4 Jeg hafver robt mig træt / min hals er hees / Mine Øyne forgaa : i det jeg haaber paa min Gud.
5 De ere flere end Haar paa mit Hofved / som mig hade foruden Sag: De mine Fiender / som forderfve mig uden skæl / ere mæctige : Jeg maa da betale det jeg icke tog. 6 Gud / du veedst min Daarlighed / Oc mine synder ere icke skiulte for dig. 7 Lad dem icke beskæmmis paa mig som bie efter dig / HErre / HErre Zebaoth : Lad dem icke blifve røde af Skam for mig / som søge dig Israels Gud. 8 Thi jeg bær Forsmædelse for din skyld : skændsel hafver skiult mit Ansict. 9 Jeg er blefven fremmed for mine Brødre / Oc som af et fremmed Lad for min Moders BØern. 10 Thi Nidkierhed for dit Huus hafver ædit mig : Oc deres Forhaanelser som dig forhaane / falde paa mig. 11 Oc jeg græd med min Siæls faten: Men det blef mig til Forhaanelser. 12 Oc jeg førde mig i en Sæck : men jeg blef dem til et Ordprock. 13 De om sidde i Porten / snacke om mig : oc jeg er deres Strengeleeg / for dricke stærck Drick. 14 Men jeg flyer med min Bøn til dig / HErren / lad det være en behagelig tjd / O Gud / i din megen Miskundhed : bønhør mig for din Frelsis Sandheds skyld. 15 Udfrj mig af Dynd / ad jeg icke druckner : Lad mig frjis fra mine Hadere / oc af dybe Vand / 16 lad Vandstrømmene icke gaa ofver mig / ey heller det dybe sluge mig : lad oc icke Huulen lucke min Muud ofver mig. 17 Bønhør mig HErre / thi din Miskundhed er god : See til mig efter din megen Barmhiertighed. 18 Oc skiul icke dit Ansict for din Tienere : Thi mig er bange / skynd dig / bønhør mig. 19 Holt dig nær til min siæl / gienløs den : forløs mig for mine Fienders skyld. 20 Du veedst min Forsmædelse / oc min Skam oc min Skændsel : alle mine Modstandere ere for dig. 21 Forsmædelse brød mig Hierte / oc jeg er meget siug : oc jeg forventede ad nogen skulle ynckedis der ofver / Men der var ingen : oc efter Trøstere / men fand (dem) icke.
22 Ja de gafve mig Galde ad æde : oc skenckede mig Ædicke / i min Tørst. 23 Deres Bord blifve for dem til en Snare / oc til Betalning / til en Felde. 24 Lad deres Øyne mørckis / ad de icke see : oc lad deres Lender altjd rafve. 25 Udgyd din Vrede ofver dem : Oc lad din grumme Hastighed grjpe dem 26 Deres Pallaz skal blifve øde : ad der skal ingen være som skal boo i deres Bolige. 27 Thi de forfølge den som du hafver slaget : oc giører en snack om deres Sorrig / som du hafver saaret. 28 Gif dem Missgierning ofver anden / oc lad dem icke komme til din Rætferdighed. 19 lad dem udslettes af de Lefvendes Borg : oc de icke skulle skrifves med de Rætferdige.
30 Dog jeg er elendig / oc bange : Gud lad din Frelse ophøye mig. 31 Jeg vil lofve Guds nafn med en Sang : oc jeg vil stoorligen ære hannem med Tack. 32 Oc det skal bedre behage HErren / end en Oxe / (eller) en Stud som hafver Horn oc Kløfve. 33 De Sactmodige saae det / oc skulle glæde dem : oc eders Hierte skal lefve / I som adsøre Gud. 34 Thi HErren hører de Fattige : oc hand forsmaar icke sine Fanger. 35 Himmel oc Jord skulle lofve hannem Hafvet oc alt det som røres der udi 36 Thi Gud skal frelse Zion / oc bygge Juda Stæder : ad mand skal boo der / oc besidde den til Arf. 37 Oc hans Tieneris Sæd skal arfve dem / Oc de som elske hans Nafn / skulle boo der udi.

LXX. Til Sangmesteren / Davids (Psalme) ad ihukomme.
2 Gud (som) ad udfrj mig: HErre / skynd dig ad hielpe mig. 3 Lad dem alle beskæmmes oc blues som slaae efter min Siæl : Lad dem vendes tilbage / oc blifve beskæmmede / som slaae efter min Siæl : Lad dem vendes tilbage / oc blifve beskæmmede / som ville mig ont. 4 lad dem vende om for deres Blusels skyld / som sige / Ha / ha / ha / ha. 5 Lad dem frydis oc glædis i dig alle / som adspøre dig : Lad dem / som elske din Salighed / altjd sige / Gud være stoorligen lofvit. 6 Dog jeg er elendig oc arm / Gud skynde dig snarligen til mig : du est min Hielpere oc Frelsere / Gud tøf icke.

LXXI.
HErre / Jeg forlader mig paa dig / lad mig icke beskæmmis ævindelig. 2 Udfrj mig ved din Rætferdighed / oc udredde mig : Bøy dine Ørn til mig / oc frelss mig. 3 Bær mig til en Boligs Klippe / ad (jeg kand) komme (did) altjd: du som hafver befalit / ad frelse mig / thi du est min Klippe oc mit Slot. 4 Min Gud / ræd mig af den ugudeligis haans / af den urætferdigis oc Voldsmæands Haand. 5 Thi du est mig Tilljd / HErre / HErre / mit Haab fra min ungdom af. 6 Jeg hafver forlat mig paa dig af Moders Ljf / du forlat mig paa dig af Moders Ljf / du drogst mig af min Moders Ljf : min Roos er altjd om dig. 7 Jeg er blefven for mange som en Vidunder : men du est min stærcke Tilljd. 8 Lad min Mund være fuld med din Prjs / ja dagligen med din Roos. 9 Bortkast mig icke i min Alderdoms Tjd : forlad mig icke / naar min Styrcke formindskes.
10 Thi mine Fiender tale mod mig : Oc de som vocte paa min Siæl / beraade dem med hver andre. 11 Sigendes / Gud hafver forlat hannem : forsøger oc grjber hannem / thi der er ingen som udfrjer. 12 Gud vær icke langt fra mig min Gud som snarligen ad hielpe mig. 13 lad dem beskæmmes / (ja) forderfved / som ere imod min Siæl : lad dim skiules med Skændsel oc Skam / som søge min ulycke. 14 Men ejg vil altjd haabe / oc altjd forøge din Prjs. 15 Min Mund skal kundgiøre din Rætferdighed / hver Dag din Salighed : endog jeg veed icke Tall der paa. 16 Jeg vil gaa ind i HErrens HErens Kraft : jeg vil ihukomme alleenste din Rætferdighed. 17 Gud / du lærde mig af min ungdom : oc jeg vil forkynde endnu dine udnerlige Ting. 18 oc end til Alderdom co graa Haar / Gud forlad mig icke / indtil jeg kand kundgiøre din Arm for edenne Slect / ja din Kraft for hver den som komme skal. 19 Oc din Rætferdighed (strecker sig) O Gud / til det Høye / du som giorde stoore Ting : Gud / hvo er dig ljg? 20 Du som vjste mig megen Angist oc ulycke / du skalt giøre mig lefvende igien : oc hente mig æviligien af Jorden Afgrund. 21 Du skalt giøre mig meget mæctig / oc du skal trøste mig rundt om . 22 Saa vil jeg oc tacke dig / med Psalmeleeg / for din Trofasthed / min Gud : jeg vil leege for dig paa Haarpe du Hellige Israel. 23 Mine Læbe skulle fryde sig naar jeg leeger for dig / oc min Siæl som du forløste. 24 Min Tunge skal tale hver Dag om din Rætferdighed : thi de ere beskæmmede / thi de ere blefvne til Skændsel / som søge min ulycke.

LXXII. For Salomon.
Gud gif Kongen dine Domme / oc Kongens Søn din Rætferdighed. 2 Ad hand kan dømme dit Folck i Rætferdighed / oc dine Elendige med Dom. 3 Lad Biergene føre Fred til Folcket / oc Høye i Rætferdighed.
4 Hand skal skaffe de Elendige blant Folcket Ræt / hand skal frelse de Fattige / oc søndersla Voldsmanden. 5 De skulle frycte dig saa længe Solen er til / oc Maanen skinner / fra Børn til Børnebørn. 6 Hand skal fare ned som regn på uld / som Draaber der vædsker Jorden. 7  Den Rætferdige skal blomstris i hans Dage / (der skal være) megen Fred indtil Maanen er icke (meere) 8 Hand skal regere fra et Haf oc til et andet / oc fra Flooden tindtil Verdens Ender. 9 De i Ørcken skulle bøye dem for hannem : oc hans Fiender skulle slicke Støf. 10 Konger af Tharsis / oc Øer skulle før Skenck : Konger af Scheba oc Seba skuklle føre Grafve. 11 Ja alle Konger skulle tilbede for hannem : alle Hedningene skulle tiene hannem. 12 Thi hand skal udfrje den Fattige som raaber : samt den som er elendig oc hafver ingen Hielp. 13 hand skal spare den Ringe oc Fattige: oc hand skal frelse de Fattiges Siæle. 14 Hand skal gienløse deres Siæl fra Svig oc Vold / oc deres Blod skal actes dyrt for hans Øyne. 15 Oc hand skal lefve / oc mand skal gifve hannem af Scheba Guld / oc mand skal altjd bede for hannem : men skal lofve hannem hver Dag. 16 Naar der faaes en haandfuld Korn iJorden ofven paa Biergene / da skal Fructen der af ruuse som Libanon : oc de af Staden skulle blomstris som urter paa Jorden. 17 Hans Nafn skal blefve ævindelig / saa længe som Solen skinner / skal hans Nafn blifve hos Børnene / oc de skulle velsignes i hannem : alle Hedningen skulle prjse hannem salig.
18 Lofvet være den HErre Gud / Israels Gud / hand som giør alleene underlige Ting. 19 Oc lofvet være hans Æris Nafn ævindeligen : oc all Jorden skal opfyldis med hans Ære / Amen / oc Amen. Davids Isai Søns Bønner hafve Ende.

LXXIII. Asaphs Psalme.
Gud er dog Israel aod / dem som ere reene af Hiertet. 2 Jeg (maa bekiende/) der fattedis lidet ad mine Føder jo snublede : der fattedis moxen intet / ad mine gange vare jo hænglede. 3 Thi jeg var nidkier paa de Galne / der jeg motte see / ad det gick de ugudelige vel. 4 Thi hver findis ingen Baand end til deres Døød: Oc deres Styrcke er vel ved mact. 5 De hafve icke Møye som andre Folck / oc de blifve icke plaget som andre Folck / oc de blifve icke palget som andre Menniske. 6 Derfor hafver Hofmod prydet dem som med en Kiæde / Vold betænkder dem som med en Smycke. 7 (Hvert af) deres Øyne blifver bort for deres Fædme / deres Hiertis tancker faar Fremgang. 8 De komme andre til ad forsmæcte / oc tale ond Svig: de tale af de Høye / 9 De sætte deres Mund mod HImlene oc deres Tunge farer frem paa Jorden. 10 Derfor vender hans folck hid igien / oc der udtryckes heele (Begere) fuld Vand til dem. 11 Saa de sige : Hvorlunde skulle Gud vide det / oc er der Kundskab i den Høyeste? 12 See / Disse ere ugudelige : dog ere de lycksalige i Verden / de blive meget rjge. 13 Saa hafver jeg forgefs reensit mit Hierte / oc toet mine Hænder i Uskyldighed? 14 Efterdi jeg er plagit hver Dag / oc min straf er hver Morgen der?
15 Om jeg sagde : Jeg vil fortælle saadant / See / (da motte) dine Børns Slect (sige/) ad jeg hafde forfeit mig. 16 Dog hafver jeg tænck / ad forstaa det / (men) det var møyesommeligt for mine Øyne. 17 Jndtil jeg gick til Guds Helligdomme / (oc) gaf act paa deres Ende. 18 Du sætter dem paa det flebrede : Du lader dem falde / til ad ødeleggis. 19 Hvorlunde blefve de ødelagde saa snart / de faa ende / de blifve slet øde for Forfærdelser. 20 Lige som en Drøm / naar en er opvaaagnet / HErre / naar du opvaager / skalt du foracte deres B illede. 21 Mit Hierte er opsvollen / Oc jeg motte ljde sking / mine Nyre : 22 Da var jeg en Daare / oc kunde icke kiende det : Jeg var som et Djur hos dig / 23 Oc jeg var dog stedse hos dig : Du holdt ved min høyre Haand. 24 Du skalt lede mig ved dit Raad : Oc annamme mig siden til Ære. 25 Hvem hafver jeg ellers i Himlene? lige ved dig hafver jeg icke Lyst til noget paa Jorden. 26 Forsmæcter mit Kiød oc mit Hierte / saa er Gud mit Hiertis glæde ævindeligen. 27 Thi se / de som vjge bort fra dig / skulle omkomme : Du hafver ødelagt hver den som bedrifver Hoor mod dig. 28 Men jeg tæncke det er mig got / jeg holder mig nær til Gud : Jeg satte mit haab paa den HErre HErre / Ad jeg kand fortælle alle dine Gierninger.

LXXIV. En Undervjsning for Asaph.
Gud / hvi fordrest du (os) aldelis? (Hvi) skal din Vrede ryge ofver dine Faar som du hafver ad føde : 2 Tænk paa din Menighed / (som) du forhverfvede i fordum Tjd / din Arfvedeels maal du igienløste / dette Zions Bierg / som du boor paa. 3 Opløft dine Fødder til ad ødelegge aldelis : Fienden forderfvede all Ting i Helligdommen. 4 Dine Modstandere brølede inden i din Forsamling : De sætte deres Tegn til tegn: 5 Hver skal blifve kiendt / som den der ophefver Øxerne (ad hugge) paa knudret Træ. 6 Oc de Ting som var udgrafvede der udi tillige / (dem) hafe de sønderslaget med Hellebarder oc Hamre 7 De kaste dine hellige Ting i Ilden : De vanhelligede dit Nafns Boolige til grunde. 8 De sagde i deres Hierte : Lader os røfve dem tilljege : de opbrende alle Guds Forsamlings Huuse i Landet. 9 Vi see icke vore Tegn / der er tugen Prophete meere Oc der er ingen hos os / som veed (hvor længe) det skal vare. 10 Ah Gud / hvor længe skal Modstanderen bespotte? Skal Fienden saa aldelis skænde dit Nafn? 11 Hvi tager du din Haand / ja din høye Haand tilbage? tag den aldelis ud af din Barm. 12 Dog er Gud min Konge af gammel Tjd som giør megen Frelse / paa Jorden 13 Du adskilde Hafvt med din mact / Du sønderbrødst Dragernes Hofveder i Vandene. 14 Du sønderslogst Leviathans Hofveder : Du gafst folcket i Ørcken den til Føde 15 Du lodst udflydde Kilde oc Bæcke : Du udtørrede stærcke Floder. 16 Dagene høre dig til / Natten hør dig ocsåå til : du beridde Liuset oc Solen. 17 Du satte alle Jordens Grenzer : Sommer oc Vinter dem giorde du.
18 Tænck her paa : Fienden forhaanede HErren: Oc et daarligt folck lastede dit Nafn. 19 Gif icke vilde Diur din Turtelduis siæl : forglem icke aldelis dine ælendige vilde Diur. 20 See til pacten : thi de mørcke stæder i Landet ere fulde af Røfverekuler. 21 Lad den Ringe icke gaa der fra med skamme / Lad den Elendige oc Arme prjse dit nafn. 22 Gud giør dig rede / udret din Sag : Tænk paa den Forhaanelse som dig skeer hver Dag af en Daare. 23 Forlem icke dine Fiendes røst / dine Modstandere blifve altjd større.

LXXV. Til Sangmesteren / forderfv icke/ en Psalme Asaphs Sang.
2 VJ tacke dig Gud / vi tacke / ad dit Nafn er nær : mand fortæller dine underlige Ting / 3 Naar jeg faar det bestemte (Embede) da vil jeg dømme oprictelig. 4 Landet oc alle de som boe der udi vare smeltede : Men jeg sætte dens Pillere til rette / Sela.
5 Jeg sagde til de Galne : Værer icke galne / Oc til de ugudelige / opløfter icke Horn i det Høye / ad i vilde tale saa halsstarrige. 7 Thi det kommer icke af Øster / eller af Vester / ey heller af Biergene i Ørcken 8 Men Gud er den som dømmer : hand nedtrycker denne / oc ophøyer denne. 9 thi der er et Begere i HERRENs Haand / Oc Vjnen er rød / det er skenckt fuld / oc hand hafver skenckt der af : dog bærmen der af som de skulle udtrycke / skulle alle Ugudelige paa Jorden dricke. 10 Oc jeg vil forkynde det ævindeligen: Jeg vil siunge Jacobs Guds lof. 11 Oc jeg vil afhugge de Ugudeliges Horn: Den rætferdigis Mact skal ophøyes.

LXXVI. Til Sangmesteren paa Strengeleeg/ en Psalme Asaphs Sang.
2 Gud er kiendt i Jusa / hans nafn er stoort i Israel : 3 Oc hans Pauluun er i Salem : Oc hans Bolig i Zion. 4 Der sønder brød hand Buens gloende Pjle / Skiold / oc Krjug / Sela. 5 Du est herligere / (oc) mæctigere / end de paa Røfveres Bierge. De Stolte blefve bedrøfvede de sofve deres søfn: oc ingen Strjdsmænd fnnde Mact i deres Hænder. 7 Af din Straf Jacobs Gud / er falden i søfne baae Hest oc Vogn. blifve vi frelste.
8 Du/ ja du est forfærdelig: Oc hvo kand staa for dit Ansict / saa snart som du blifver vred? 9 Du lodst høre Dom af Himmelen / Jorden fryctede oc blev stille. 10 Der Gud giorde sig rede at dømme / Ad frelse alle de Sactmodige paa Jorden / Sela 11 Thi et Menniskis Vrede skal tacke dig : du skalt beryste det som endnu er ofverblefvet fra Vrede.
12 Giører Løfte / oc betaler HErren eders Gud det / Alle I som ere omkring hannem: de skulle bære den forfærdelige Skenck. 13 hand som borttager Førsternes Mod : Hand som er forfærdelig for Kongernes paa Jorden.

LXXVII. Til Sangmesteren ofver Jeduthun / Asaphs Psalme.
MJn Røst er til Gud / oc jeg vil raabe : Min Røst er til Gud / oc hand skal høre mig.
3 Jeg søgte HErren paa min Nøds Dag: Min haand var om Natten udract / Oc jeg lod icke af: min Siæl vilde icke lade sig husvale. 4 Tænckte jeg paa Gud / da blef jeg forstyrret / udsagde jeg min Meening / da forsmæctede min Aand/ Sela. 5 Du holt mine Øyne vaagne / Jeg var vansmæctig / oc kunde icke tale. 6 Jeg tænckte paa de Dage af gammel Tjd / paa de Aar af Evighed. 7 Jeg tænckte paa min Strengeleeg / Om Natten talde jeg med mit Hierte / oc min Aand randsagede. 8 Skal da HErren bortdrifve mig ævindeligen? Oc icke hafve Lyst meere til mig? 9 Er da hans Miskundhed aldelis ude? Hafve (hans) Tilsagn en Ende / (som var) til Slect efter anden. 10 Hafver Gud da forglemt ad være naadig? hafver hand tilluct sin barmhiertighed ved Vrede/ Sela.
11 Oc jeg sagde: Det er det ad jeg er svag / Aarene staa i den Høyestis høyre Haand. 12 jeg vil tæncke paa HErrens Gierninger: thi jeg vil tæncke paa mine underlige Ting fra fordum Tjd. 13 oc vil tale om all din Gierning / Oc sige af det som du hafve giort. 14 O Gud din Vey er i Helligdommen : hvo er så mæctig en Gud / som Gud? 15 Du est den Gud som giør underlige Ting : Du hafver ladit din mact kiende iblandt Folckene. 16 Du gienløste dit Folck vældelig / Jacobs oc Josephs Børn / Sela. 17 Vandene saae dig Gud / Vandene saae dig / de vare i Smerte : ja oc Afgrundene blefve rørde. 18 Skyerne øste Vand / de høye Skyer tordnede: ja dine Straaler motte fare frem. 19 Din Tordens Liud var i den runde Luft / Liunet opliuste Jorderjge : Jorden røstede oc skalf. 20 Din Vey var i Hafvet / oc din Stj i stoore vand : Oc dine Fodspor blefve icke kiende. 21 Du førde dit Folck / som Faar / ved Mose oc Aarons Haand.

LXXVIII. Til en Undervjsning Asaphs.
MJt Folck hør min Lov : bøyer eders Øren til min Munds Tale. 2 Jed vil oplade min Mund ved Ordsprock: Jeg vil udøse mørck Tale / (om Ting) fra gammel Tjd. 3 De som vi hafve hørt oc vide / oc vore Fædre fortællede os. 4 Ad vi skulle icke forholde det for deres Børn / for den Slect som efterkommer / Men fortælle HErrens Prjs / oc hans Mact c hans underlige Gierninger / fem hand hafver giort. 5 Thi hand oprætte et Vidnesbyrd i Jacob : oc satte en Lov i Jsrael / hvilcke hand bød vore Fædre oc de skulde lære deres Børn dem. 6 Paa det ad den Slect som efterkommer / ja de Børn som skulde fødes / kunde kiende det : ad de kunde opvoxe / oc fortælle det for deres Børn. 7 Oc ad de sætte deres Haab paa Gud/ oc icke forglemme Guds Gierning: men holde hans Bud. 8 Oc ad de skulde icke vorde som deres Fædre / En affældig oc gienstrjdig Slect / en Slect som icke beridde sit Hierte / oc hves Aand icke var trofast med Gud. 9 Ephraims Børn som vare væbnede / Bueskyttere vendte dem om paa Strjdens Dag. 10 De hulde icke Guds pact / Oc de vilde icke vandre i hans Lov. 11 Oc de forglemde hans Gierninger / oc hans underlige Ting / som hand hafde vjst dem.
12 Hand giorde en underlig Ting for dere Fædre i Ægypti Land / paa Zoans marck. 13 Hans adskilde Hafvet / oc lod dem gaa der igiennem / Oc stillede Vandet / som en Dynge. 14 Oc hand lidde dem om Dagen med en Sky / oc den gandske Nat med en klar Jld. 15 Hand slacte Klipperne i Ørcken / oc gaf dem ad dricke ofverflødig / som af Afgrundene. 16 Thi hans lod Bæcke udrunde af en Klippe / Oc lod Vand fare ned / som Floder. 17 Dog blefve de endnu ved ad synde mod hannem: ad forbittre den Høyeste i Ørcken. 18 Oc de fristede Gud i deres Hierte : ad de begierede Mad for deres Siæl. 19 Oc de talede mod Gud / oc sagde : Ja mon Gud skulde berede et Bord i Ørcken? 20 See / hand hafver slagit Klippen / ad der flød vand ud / oc Bæckene løbe ofver: Mon hand ic kunde gifve Brød? Mon hand kunde skicke sit Folck Kiød? 21 Derfor hørde HErren det / oc blef vred: oc der optændis en Jld i Jacob / oc hans Vrede kom ocså op i Jsrael 22 Ad de icke troode paa Gud / oc haabede icke paa hans Frelse 23 Der hand bød Skyerne ofven / oc oplod Himlens Dørre. 24 Oc hand lod Mand regne paa dem / ad æde / oc gaf dem Himmels Korn. 25 Saa hver mand ood de Stærckes Brød : Hand sende dem vildt ofverflødig. 26 Hand lod Østenvæjr fare frem under HImlene / Oc opførte Syndenvæjr med sin styrcke : 27 Oc lod Kiød regne paa dem som Støf / Oc fluende Fule som haffens Sand. 28 Oc hand lod dem falde inden hans Leir / der omkring som hand boode. 29 Oc de oode / oc blefve saare mætte: Hand lod dem faa det som de hafde Lyst til. 30 De hafde icke endnu styret deres Lyst: som deres Mad var endnu i deres Mund: 31 Da opkom Guds Vrede paa dem / oc hand nedslog de udvalde i Jsrael. 32 (Men) ofver alt det syndede de endnu / Oc troode icke paa hans underlige Ting. 33 Derfor fortærede hand deres Dage med Forfærdelighed / oc deres Aar med Forskreckelse. 34 Naar hand slog dem ihiel / da søgte de hannem / Oc vende dem om oc søgte Gud aarle. 35 Oc komme ihu ad Gud var deres klippe / Oc dem høyeste Gud deres Løsere. 36 Oc de smigrede for hannem med deres Munde / oc hycklede for hannem med deres Tunger : 37 Men deres Hierte var icke fast til hannem / oc de hulde icke troligen ved hans Pact. 38 Dog hand som var barmhiertig / tilgaf Missgierning / oc icke fordærfvede dem / men vendte sin Vrede tit fra dem / oc vilde icke opvæcke alle sin Vrede. 39 Oc hand tænckte / ad de vare Kiød : Et Vær som bort far / oc kand icke komme igien. 40 Hvor tjt forbittrede de hannem i Ørcken? de operrede hannem i det øde sted! 41 Thi de komme igien oc fristede Gud / Oc mestrede den Hellige i Jsrael. 42 De tænckte icke paa hans Haand / paa den Dag / som hand forløste dem af Nød. 43 Hvorledis hand hafde sat sine Tegn i Egypten / Oc sine underlige Ting paa Zoans Marck. 44 Oc hafde vent deres Strømme til Blod / Oc deres Bæcke / ad de kunde icke dricke. 45 Hand hafde sent en Hoob uting paa dem / som ood dem: oc Padder / som forderfvede dem. 46 Oc hand gaf Bremsen deres Grøde / Oc Græsshoppen deres Arbeyde. 47 Hand slog deres Vjngaard med hargelen / Oc deres Morbærtræ med Haagelsteene. 48 Oc hand bespente deres Qveg med Hagelen / Oc deres Hiorde med gloende Kull. 49 Hand sende sin hastige Vrede paa dem / Fortørnelse oc Grumhed / oc Angeist / som sentis ved de onde Engle. 50 Hand ofvervoyede hvort hans vrede skulde gaa: hans sparde icke deres Siæles fra døøden : oc hans bespente deres Qveg med Pestilenze 51 Oc hand ihielslog alle Førstefødde i Egypten / Den første Krafft i Ehams Pauluuner. 52 Oc hand lod sit Folck uddrage som Faar / Oc førde dem i Ørcken som en Hiord. 53 Oc hand ledsagede dem tryggeligen / ad de icke fryctede : thi Hafvet skiulte deres Fiender. 54 Oc hand førde dem til sin Helligheds Landemercke : Til dette Bierg som hans høyre Haand hafde bekommit. 55 Oc hand fordref hedningerne for dem / oc lod dem falde i (deres) arfvedeels Lod / Oc lod Israels Stammer boo i deres Pauluuner. 56 Men de fristede oc forbittrede den høyeste Gud / Oc hulde icke hans Vidnisbyrd. 57 Oc de vende tilbage / oc forfaae sig / som deres Fædre : de sloge tilbage / som en falsk Bue. 58 Oc de operrede hannem med deres Høye / oc giorde hannem nidkier med deres udskaarne Afguder. 59. Der Gud det hørde / da blev hand vred / Oc straffede det hart paa Jsrael. 60 Derfor forlod hand den Boolig i Silo / det Pauluun som hand hafde sat iblant Menniskene 61 Oc gaf deres mact i Fængsel / Oc deres Herlighed i Fiendens Haand. 62 Oc hand ofvergaf sit Folck til sverd / Oc blef vred paa sin Arff. 63 Jld ood de udvaalde der af / Oc Jomfruer der af blefve ugifte. 64 Præstene der af fulde ved Sverd / Oc Enckerne der af / græde icke. 65 Da opvognede HErren som en Sofvendis / som en Stærck der skriger af Vjn. hans slog sine Fiender bag til / hand giorde dem en ævig Skam. 67 Oc hand bortkaste Josephs Pauluun / Oc udvalde icke Ephraims Stamme. 68 Men hand udvalde Juda Stamme / Sions Bierg / som hand elskte. 69 Oc hand bygde sin Helligdom som Høye / som Jorden / hvilcken hand hafver befæstit ævindelig. 70 Oc hand udvalde David sin Tienere / Oc tog hannem fra Faarestjerne. 71 Hand tog hannem / der hand gick efter Faarene som vare med Lam / hand lod hannem komme ad føde Jacob hans Folck / oc Jsrael hans Arf. 72 Oc hand fødde dem med Hiertens Fromhed / Oc regterede dem med sin Hænders Forsictighed.

LXXIX. Asaphs Psalme.
Gud/ der ere Hedningene komne i din Arf: de hafve besmittet din hellige Tempel / de giorde Jerusalem til Steenhoobe. 2 De gafve Fuglene under Himmelen dine Tieneres Kroppe ad æde / dine Helgens Kiød Diurene i Landet. 3 De ugydede deres Blod omkring Jerusalem som Vand / Oc der var ingen som begrof (dem.) 4 Vi ere blefne vore Naboer til en Formæelse / som ere omkring os.
5 HErre / hvor længe vilt du være saa aldelis vred? lade din Nidkierhed brende som en Jld? 6 Udstyrt din Grumhed paa Hedningerne / som icke kiende dig / Oc paa de Kongerjge / som icke kalde paa dit Nafn. 7 Thi mand hafver opædt Jacob / oc de hafve ødelagt hans Boolig. 8 Tænck os icke paa de forige Missgierninger / skynd dig / lad din Barmhiertighed komme os tilforn / thi vi ere blefne meget tynde. 9 Hielp os vor Saligheds Gud / for dit nafns Ær skyld : oc udfrj os oc forlad os vore Synder / for dit Nafns skyld. 10 Hvorfor skulle Hedningene sige / Hvor er deres Gud? Lad det blifve aabenbare / iblant heningene / for vore Øyne / ad dine Tieneres Blood som er udstyrt / blifver hefnet. 11 lad den Fangnes Suck komme for dit Ansict : lad dem blifve som ofvers som ere Dødens Børn / efter din store Arm. 12 Oc betal vor Naboer siu dobbelt i deres Barm / deres Forsmædelse / hvor med de forhaanede dig HErre.
13 Men vi dit Folck oc dine Faar som du føder / ville tacke dig ævindelig / fra Slect efter anden / vi ville fortælle din Lof.

LXXX. Til Sangmesteren ofver Lilier / Asaphs Vidnesbyrd / en Psalme.
2 DU Jsraels Hyrde / hør  Du som fører Joseph som Faar : Du som sidder ofver Eherubim / Aabenbaris. Opvæck din Mact / oc kom os til Frelse / for Ephraim / oc Ben Jamin oc Manasse. 4 Gud omvend os / oc lad dit Ansict skinnes / saa blive vi frelste.
5 HErre Gud Zebaoth / hvor længe hafver du værit vred over dit Folcks Bøn? 6 Du spjser dem med glædeligt Brød : oc skencker dem en fuld Maade af Taare. 7 Du sætter vore Naboer os til en Trætte / Oc vore Fiender bespotte os. 8 Gud Zebaoth / omvend os/ oc lad dit Ansict skinne så blifve vi frelst. 9 Du hente et Vjntræ af Egypten / du fordrest Hedningene / oc plantede det. 10 Du giorde Vey for det / Oc lod det roodseftis / Oc det opfyldte Landet. 11 Biergene ere skiulte med Skyggen der af / Oc Greenene der paa vare som Guds Cedertræ. 12 Du hafver udbredit Qvistene der af til hafvet / Oc Greenene der af til Floden. 13 Hvi hafver du sønderbrødit Giærdet derfor / Ad alle de som fremgaae ad Veyen / refve det sønder. 14 Vildbasfer hafver roodet det / De vilde Diur hafve forderfvet det.
15 GUD Zebaoth vent dig dog / skue af Himmelen / oc see til oc besøg dette Vjntræ. 16 Oc den Podde /  som din høyre Haand plantede / Oc (tænck) paa den Søn / som du hafver stadfestit dig. 17 Det er brendt med Jld / det er ophugget : de skulle omkomme for dit Ansictis straf. 18 Lad din haand være ofver din høyre Haands Mand ofver den Menneskeis søn / som du stadfestede dig.
19 Saa ville vi ikcke vjge fra dig : du skalt lade os lefve / oc vi ville kalde paa dit Nafn. 20 HErren Zebaoths Gud omvend os / lad dit Ansict skinne / saa blifve vi frelste

LXXXI. Til Sangmesteren / ofver Githith / Asaphs.
2 SJunger med Fryd for Gud / vor Styrcke : fryder eder for Jacobs Gud. 3 Optager Psalmeleeg / oc tager hid Trommen / lystige Harper med Psaltere. 4 Blæser Basunen i Ny Mooneden / paa den bestemte Tjd paa vor Høytjds Dag. 5 thi dette er Skrick i Jsrael / en Ræt for Jacobs Gud. 6 Saadant sætte hand til et Vidnissbyrd i Joseph / der hand drog ud ofver Egypti Land : (Hvor) jeg motte høre et Tungemaal som jeg icke kiende.
7 Jeg tog hans Skulder fra Byrden / hans Hænder blefve løste fra Klædelen. 8 Du paakallede i Nøden / Oc jeg udfrjede dig / Jeg hørde dig af Tordenens Skiul / Jeg fristede dig hos Meriba Vand / Sela. 9 Hør mit Folck / oc jeg vil vidne iblant dig: Jsrael vilde du høre mig. 10 Der skal ingen fremmed Gud være hos dig / oc du skalt icke tilbede for en fremmed Gud. 11 Jeg er HErren din Gud / som førde dig op af Egypti Land : Lad din Mund vjt op / oc jeg vil fylde den.
12 Men mit Folck hørde icke min Røst : Oc Jsrael lydde mig icke. 13 Saa lod jeg dem blifve id eres Hiertis forvende Anslag / ad de motte vandre efter deres Raad. 14 Gud mit folck hafde hørt mig / (Gid) Jsrael hafde vandrit paa mine Veye. 15 De vilde jeg snart hafde nedtryckt deres Fiender / der / Oc vendt min Haand ofver deres Modstandere. 16 De som hade HErren / skulde hycklet for hannem / Men deres Tjd skulde være ævindelig. 17 Oc hand skulde født hannem med den beste Hvede : ja jeg vilde mættit dig med Hunnig af en Klippe.

LXXXII. Asaphs Psalme.
Gud staar i Guds Menighed: hand dømmer midt iblandt Guderne. 2 Hvor længe ville J dømme uræt / oc ansee de Ugudeliges Personer? Sela.
3 Skicker den Fattige oc Faderløse Ræt : hielper Elendige oc Arme til Rætferdighed. 4 Redder den Ringe oc Fattig / frjer (hannem) af de ugudeliges Haand.
5 Men de kiende det icke / oc forstaae det icke / de vandre i mørcket / (Derfor) skulle alle Landenes Grundvolle ryste 6 Jeg ahfver sagt: J (ere) Guder: oc i ere allesammen den Høystis Børn 7 Men i skulle dog døø som et Menniske : Oc som en af Førsterne skulle falde
8 Gud giør dig rede / døm Landet / thi du skalt arfve iblant alle Hedningene.

LXXXIII. En Psalme Sang Asaphs.
Gud ti dog icke saa / vær dog icke så taust / oc Gud holt dog icke saa stille. 3 Thi see / dine Fiender rase : Oc de som dig hade / opløste Hofvedet. 4 De giøre tredske Anslag imod dit Folck / Oc raadslae imod dine Skiulte. 5 De sagde / kommer / Lader os oprycke dem / ad de ere icke Folck : Oc ad Jsrael nafn skal icke meere ihukommis. 6 Thi de hafve i Hiertet raadslaget tilhoobe / de hafve giort et Forbund imod dig. 7 De Edomitters / oc Jsmaeliters / Moabiters oc Hagariters Pauluuner. 8 Gebaliter / oc Ammoniter / oc Amalechiter / de Philister med dem som booe i Tyro. 9 Assur hafver ocsaa slagit sig til dem: de hiulpe Loths Børn / Sela.
10 Giør imod dem som imod Midianiterne : Som imod Siffera / som Jabin hos Kisons Bæck. 11 (Som) blefve udslettede hos Endor: (de) blefve til Skarn paa Jorden. 12 Giør dem (oc) deres Førster som oreb / oc som Seb : oc alle deres Øfverste / som Seba oc som Zalmuna. 13 Som sagde : Vi ville til Eyedom indtage os Guds Booliger. 14 Min Gud sæt dem som et Hiul : Som Avn for væjret 15 Som en Jld der kand opbrende en Skov : Oc som en Lue der kand optænde Bierge. 16 Forfølg dem saa med din Storm : Oc forfærd dem med din Hværvelvind. 17 Giør deres Ansict fuld af Skam / Ad de spøre efter dit Nafn / HErre. 18 lad dem skamme sig / oc forfærdes altjd / Oc blifve til Skændsel oc omkomme. 19 Saa skulle de kiende / ad du / (dit Nafn er HErren) est alleene / den Høyeste ofver all Jorden.

LXXXIV. Til Sangmesteren ofver Githith Chore Børns Psalme.
2 HVor elskelige ere dine Bolige HErre Zebaoth. 3 Min Siæl begierer oc længis ocsaa inderlig (ad komme) til HErrens Forgaarde : ja mit Hierte oc mit Kiød fryder dem i den lefvende Gud. 4 Ja en Spurre finder et Huus / oc en Svale sin Rede / hvor den kand legge sine Unger hos dine Altere / HErre Zebaoth / min Konge oc min Gud.
5 Salige ere de / som booe i dit Huus: de skulde endnu lofve dig / Sela. 6 Salige er det Menniske / hves Styrcke er i dig / i hvis Hierte der ere slagne Veye.
7 Naar de gaae igennem Morbæres Dalen / holde de hannem for en Kilde / ja oc en Regn med Velsignelser skal betecke (dem). 8 De skulle komme fra en Hær til en anden / hver (af dem) skal seeis hos Gud i Zion.
9 HErre Gud Zebaoth / bør min Bøn : Jadobs Gud merck der paa / Sela. 10 Gud vor Skiold / see til / oc act din Salvedit Ansict. 11 thi en Dag er bedre i dine Forgaarde / end (ellers) tusinde : Jeg vil heller være hos Dørren i min Guds Huus / end længe boo i de Ugudeliges Pauluuner. 12 Thi den HErre Gud er Soel oc Skiold / HErren skal gifve Naade oc Ære : hand skal intet got vegre dem som vandre frommeligen 3 HErre Zebaoth / Saligt er det Menniske som haaber paa dig.

LXXXV. Til Sangmesteren / Chore Bøns Psalme.
2 HErre / du hafde Lyst til din Land : du vende Jadobs Fængsel. 3 Du borttogst dit Folckes Missgierning: du skiulte all deres Synd / Sela. 4. Du samlede alle din Vrede : Du vende dig fra din Vredis Haftighed.
5 Omvend os vor Saligheds Gud : Oc til intet giør den Fortørnelse imod os. 6 Vilt du ævindelig være vred paa os? Vilt du strecke din Vrede til Slect oc anden? 7 Vilt du icke vederqvege os igen? Ad dit Folck maa glæde sig i dig 3 HErre U/ vjs os din Miskundhed / oc gif os din Slighed. 9 Jeg maa høre / hvad Gud HErre vil tale / thi hand skal tale fred til sit Folck oc til sine Hellige : Oc de skulle icke igien omvendes til Daarlighed. 10 Sandelig / hans Frelse er nær hos dem som hannem frycte / ad Ære maa booe i vort Land. 11 Miskundhed oc Sandhed skulle møde hver anden / Rætferdighed oc Fred skulle kysse hver anden. 12 Sandhed skal opvoxe af Jorden / oc Rætferdighed skal see ned af Himmelen. 13 HErren skal ocsaa gifve det gode : Oc vort Land skal gifve sin Grøde. 14 Rætferdighed skal gaa for hannem: Oc hand skal sætte Fødder paa Veyen.

LXXXVI. Davids Bøn.
HErren bøy dine Øren / bønhør mig : thi jeg er elendig oc arm. 2 Bevar min Siæl / thi jeg er (din) hellig : Frelss din Tienere du min Gud / som forlader sig paa dig. 3 HErre vær mig naadig / thi jeg raaber hver Dag til dig. 4 Glæd din Tieneris Siæl : thi til dig HErre opløfter jeg min Siæl. 5 Thi du HErre est god oc naadig / oc hafver megen Miskundhed / mod alle som kalde paa dig. 6 HErre / gif act paa min Bøn / oc merck paa min Formanelsers Røst. 7 Paa min Nøds Dag vil jeg paakalde dig / Thi du bønhører mig. 8 Der er ingen / som du / blandt Guderne / HErre / Oc der ere ingen som for dine Gierninger. 9 Alle Hedninge sm du hafver giort / skulle komme oc tilbede for dit Ansict / HErre / oc ære dit Nafn. 10 Thi du est stoor / oc den som giør underlige Ting / Du / du est Gud alleene.
11 Lær mig HErre din Vey / jeg vil vandre i din Sandhed : Foreene mit Hierte / ad frycte du Nafn 12 Jeg vil tacke dig HErre min Gud i mit gandske Hierte / Oc ære dit nafn ævindeligen 13 thi din Miskundhed er stoor ofver mig : Oc du frjede min siæl af det dybe Helfvede.
14 Gud / oc Stolte sætte dem op imod mig / oc Tyranners Hooe staa efter min Siæl : oc hafve dig icke for Øyne. 15 Men du HErre Gud est barmhiertig og naadig / tallmodig / oc hafver megen Miskundhed oc sandhed. 16 Vent dig til mig / oc vær mig naadig / gif din Tienere din Styrcke : Oc frelss din Tienerindis Søn 17 Giør et Tegn med mig / til gode / ad de mue det see / som mig have / oc skamme sig / Ad du HErre hafver hiulpit mgi / oc trøstit mig.

LXXXVII. Chore Børns Psalme-Sang.
DEns Grundvol er paa de hellige Bierge. 2 HErren elsker Zions Porte / frem for alle Jacobs Bolige. 3 Der ere herlige Ting sagte i dig / du Guds Stad / Sela. 4 Jeg vil komme Rahab oc Babel ihu / iblant dem som bekiende mig : See / Philistæa oc Thyrus med Chus hand er før der. 5 Oc mand skal sige om Zion / Mand oc anden er fød i den / Oc ad den Høyeste self skal berede den. 6 HErren skal tælle dem / naar hand skrifver Folcket: (sigendis: (den er fød der/ Sela.7 Oc de som siunge mod de som er danze /(samt) alle mine Kilder skulle være i dig.

LXXXVIII. En Psalmesang for Chore Børn / til Sangmesteren / paa Pjbe (ad leege) med hver andre / til undervjsning Hemans den Efrahikers.
2 HErre min / Saligheds Gud Jeg raabte om Dagen / (ja) om Natten for dig. 3 Lad min Bøn komme for dit Ansict : bøy dine Ørn til mit Raab. 4 Thi min Siæl er mæt af ulycke / oc mit Ljf er hart hos Helfvede. 5 Jeg actedis lig med dem som fare ned i Grafven : Jeg var som en Mand der hafver ingen Styrcke. 6 Jeg var iblant de Døøde / var forlat som de Slagne / der ligge i Grafven / hvilcke du kommer icke meere ihu / Oc de ere bortskilde fra din Haand. 7 Du lagde mig i den underste Graf / i Mørcke i dyb. 8 Din Grumhed tryckte mig : Oc du trengde mig med alle dine Bølger / Sela. 9 Du skilde mine Kyndige langt fra mig / du giorde mig vederstyggelig for dem: jeg ligger indluct / oc kand icke komme ud.
10 Mit Øye er fornectit for mig elendighed: HErre / jeg raabte til dig hver Dag : Jeg udræcker mine Hænder til dig. 11 Skalt du giøre en underlig Ting for de Døøde? Eller skulle Dødninger opstaa / skulle de tacke dig? Sela. 12 Skal din Miskundhed opregnis i Grafven? Din Sandhed i Forderfvelsen? 13 Skulle din underlig Gierning kendis i Mørcket? Eller din Rætferdighed i forglemmelsis Land? 14 Men jeg raaber til dig HErre : Oc min Bøn kommer dig tilforn om Morgnen. 15 Hvi fordrifter du HErre min Siæl /(oc) skiuler dit Ansict for mig? 16 Af ungdom er jeg elendig oc døødsiug : Jeg ljder din Forfærdelser : jeg maa tvile (om Freden.) 17 Din Grumhed er gaaen ofver mig : dine Forfærdelser hafve udryddet mig. 18 De vare omkring mig som Vand hver Dag : de bespænte mig tilsammen. 19 Du giorde det ad min Ven oc Næste holt sig langt fra mig: jeg er bortte for mine Kyndinge.

LXXXIX. Til en undervjsning / Ethans den Efrahiters.
2 JEg vil siunge HErrens megen Miskundhed ævindeligen : Jeg vil kundgiøre din Sandhed med min Mund for Slect til anden. 3 Thi jeg sagde / Miskundhed skal opbyggis ævindelig : du skal holde din sandhed troolig i Himmelen. 4 (Sigendis) Jeg giorde en Pact med mine udvalde : Jeg for David min Tienere. 5 Jeg vil stadfester sin Sæd ævindelig : Oc bygge din Stool for slect oc anden / Sela. 6 Oc Himlene / HErre / skulle bekiende din underlig Ting / Oc din Sandhed er i de Helliges Meenighed. 7 Thi hvo kand gielde ljge ved HErren i Skyerne? (Hvo) er HErren Ljg iblant Gudernes børn? 8 Gud er skeckelig i de Hellige stoore Forsamling : Oc forfærdelig ofver alle som ere omkring hannem. 9 O HErre Gud Zebaoth / hvo er en mæctig / O HErre / som du? Oc din Sandhed er omkring dig. 10 Du regerer ofver det brusende Haf: naar Bølgerne der udi opløftes / da kand du stille dem. 11 Du ahffver sønderstøt Rahab / som een der er slagen / du bortspridde dine Fiender med din stærcke Arm. 12 Himlene hør dig til / Jorden hører ocsaa dig til: du grundfeste Jorderjge / oc hvad der er udi. 13 Du skabte Norden oc Synden : Thabor oc Hermon skulle fryde sig i dit nafn. 14 Du hafver en Arm med Styrcke : din Haand er stærck / din høyre Haand er høy. 15 Rætferdighed oc Dom er din Stools Befæstning : Miskundhed oc sandhed skulle gaa for dit Ansict. 16 Salige er det Folck / som veed ad fryde sig : HErre, de skulel vandre i dit Ansictis Lius. 17 De skulle hver Dag glædis i dit nafn : Oc ophøye sig i din Rætferdighed. 18 thi du est deres Styrckes Prjs : Oc du skal tophøye vort Horn ved din Behagelighed. 19 thi HErren er vor Skiold : oc den Hellige i Jsrael vor Konge.
10 Da talede du om din Hellige i en Siun / oc sagde : Jeg opfacte en Kæmpe / som skal hielpe: Jeg hafver ophøyit en udvalde af Folcket. 21 Jeg fant David min Tienere : Jeg salvede hannem med min hellige Olie. 22 Min Haand skal holde fast med hannem : Oc min Arm skal styrcke hannem. 23 Fienden skal icke trænge paa hannem : oc den uretfærdige skal icke undertrycke hannem. 24 Men jeg vil nedslaa hans Modstanere for hannem: oc slaa dem / som hannem hade. 25 Men min Sandhed og min Miskundhed skal være med hannem : oc hans Horn skal ophøyes i mit Nafn. 26 Oc jeg vil sætte hans Haand i hafvet : oc hans høyre Haand i Floderne. 27 Hand skal paakalde mig (sigendis:) Du est min Fader / min Gud oc min Saligheds Klippe 28 Oc jeg / jeg vil giøre hannem til en Førstefødde Søn : den Høyeste ofver Kongerne paa Jorden. 29 Jeg vil holde hannem min Miskundhed ævindelig : oc min pact skal holdis hannem troligen. 30 Oc jeg vil sætte hans sæd altjd : Oc hans Stool / saa længe osm Himmelen varrer. 31 (Men) der som hans Børn forlade min Lov : oc vandre icke i min Ræt. 32 Der som de vanhellige mine Skick : oc icke holde mine Bud : 33 Da vil jeg besøge deres Ofvertrædelse med Rjs : Oc deres Missgierning med Plager. 34 Men jeg vil icke tage min Naade fra hannem : oc icke feile i min Sandhed. 35 Jeg vil icke vanhellige min pact : oc icke forandre det / som gick udaf min Mund 36 Jeg for en Tjd ved min hellig / Jeg vil icke liuge for David. 37 Hans Sæd skal blive ævindelig : oc hans Stoel som Solen for mig. 38 hand skal befestis som Maanen ævindelig / oc det Vidne i Himmelen er trofast / Sela.
39 Men du fordresst oc bortkate (hannem:) Du vart vred paa din Selvedes. 40 Du ryggede din Tieneris Pact : oc vahelligede hans Krune til Jorden. 41 Du refst alle hans Muure ned : Du forstyrrede hans Fæstninger. 41 Alle som ginge frem ad Veyen / de bedrøfvede hannem / hand er blefven sine Naboer en Spot. 43 Du ophøyede hans Modtanderes højre Haand : du glæde alle hans Fiender. 44 Du døfvede ocsaa hans Sverd: Oc lod hannem icke bestaa i Krisgen. 45 Du lodst hans Reenhed opholde : oc kaste hans Stool til jorden. 49 Du forstæckede hans ungdoms Dage : du skiulte ofver hannem med Haanhed / Sela. 47 Hvor længe HErre vilt du saa aldelis skiule dig? Skal din grumhed brende som i Jld? 47 tænck / hvad mit Lefnet er : hvi skulle du hafve skabt alle Menniskenes Børn forgefvis? 48 Hvilcke Mand lever / som icke skal see døøden? som kand udfrelse sin Siæl af Helfvedis Mact? Sela. 50 HErre / hvor er din forige megen Miskundhed? (som) du forst David i din Sandhed? 51 HErre tænck paa dine Tieners Forsmædelse / som jeg bær i mit Skød /(af) alle mæctige Folck. 52 Ad dine Fiender hafve bespottet / HErre / ad de hafve bespottet din Salvedis Fodspor 53 Lofvet være HErren ævindelig / Amen / oc Amen.

XC. Mose Guds Mands Bøn.
HErre du est vor Bolig / stedse oc altjd 2 Før end Biergene blefve til / Oc du skickede Jorden oc Jorderjge : ja fra Ævighed til Ævighed est du Gud. 3 Du kandst støde et Menniske smaa igen : oc sige / kommer igien i Menniskenes Børn. 4 Fordi ad tusinde Aar (ere) for dine Øyne som den dag i gaar / naar den er fremgangen : oc (som) en Voct om Natten. 5 Du skylde dem bort / de ere (som) en Søfn : Om Morgenen ( ere de) som Græss der omskiftes 6 Om morgenen blomstres det oc omskiftes: Om Aftenen afhugges det oc tørres 7 Thi vi fortæres i din Vrede : oc forfærdes i din Grumhed. 8 Du sætter vore Missgierninger for dig : vor skiulte synd for dit Ansictis Lius.
9 Thi alle vore Dage vende sig bort i din Vrede : Vi fortære vore Aar som en Snack. 10 Vore Aars dage i dem ere halffierdesindstive Aar: oc om det kommer høyt / firsindstive Aar: Oc (naar det hafver værit) kosteligt med dem / (da hafver det værit) Møye oc besværing Thi det afskæris snart / oc vi fløye der fra. 11 Hvo kiender din Vredis Styrcke / Oc som din Fryct er / findis din Vrede.
12 Kiend os saa ad tælle (vore Dage / ad vi mue bekomme Vjsdom i Hiertet. 13 Vent dig HErre / hvor længe (skal det vare?) oc lad det fortryde dig ofver dine Tienere. 14 Mæt os aarle med din Miskundhed / Saa ville vi prje (dig) oc være glade i alle vore dage. 15 Glæd os efter de Dage som du hafver plagit os: (Efter) de Aar (som) vi hafve seet ulycke (udi.) 16 Lad din gierning sees for dine Tienere / Oc din Ære ofver deres Børn 17 Oc HErrens vor Guds Lystighed være ofver os : oc forfremme vore Hænders Gierning hos os : Ja forfremme vore Hænders gierning.

XCI. 
DEn som boer i den Høyest i skiul / hand skal hvile i den Almæctigis Skygge: 2 Jeg vil sige til HErren / min Tilljd / oc mit Slot : min Gud / paa hvilcken jeg haaber.
3 Thi hand skal udfrje dig af Fuglfængerens Snare fa den skadelige Pestilenze. 4 Hand skal betæncke dig med sin Vingefeyre / oc din Tilljd skal være under hans sandhed er en Helm oc Skiold. 5 Du skalt icke forfærdis for Nattens gruelse : for Pjlen som fluer om Dagen. 6 For Pestilenze som kommer i Mørcket for svar Stugdom som forderfver om Middagen. 7 Der skal et tusinde falde hos din Side / oc ti tusinde hos din høyre Haand : (Dog) skal det icke naa til dig. Men du skalt ickun fkue det med dine Øyne : oc se / hvorledis det betalis de ugudelige. 9 Thi du HErre er min Tilljd : du hafver sat den Høyeste til din Bolig 10 Dig skal intet ont vederfaris / oc der skal ingen Plagen komme nær dit Pauluun. 11 Thi hand skal beflale sine Engle om dig / ad bevare dig paa alle dine Veye. 12 De skulle bære dig paa Hænder / ad du skalt icke / maa skee støde din Fod paa en Steen. 13 Du skalt gaa paa en Løve oc Otterslangen / du skalt traade paa en ung Løve oc Drage.
14 Efterdi hand hafver Lyst til mig / siger HErren) saa vil jeg hielpe hannem ud : Jeg vil ophøye hannem / thi hand kiender mit Nafn. 15 Hand maa kalde paa mig / oc jeg vil bønhøre hannem / Jeg er hos hannem i Nød / Jeg vil udfrje hannem / oc giøre hannem til Ære. 16 Jeg vil mætte hannem med et langt Ljf / oc jeg vil lade hannem see paa min Salighed.

XCII.
En Psalme-Sang / paa Sabbaths Dag.
2 DEt er got / ad tacke HErren : oc ad siunge dit Nafn Lof / du Høyeste. 3 Ad kundgiøre din Miskundhed om Morgenen : Oc din sandhed om Nattene 4 Paa de ti Strenge oc paa Psalteren : paa Higajon med Harpe. 5 Thi HErre du glædde mig ved din Gierning : Jeg vil fryde mig ofver de Ting dine Hænder giorde. 6 HErre / hvor stoore ere dine Gierninger? Dine tancker ere meget dybe. 7 En ufornuftig Mand kiender icke det : oc en Gæck forstaar det icke. 8 Ad de ugudelige grønes som Græss / Oc alle Missdædere blomstres indtil de blifve ødelagde altjd.
9 Men du HErre est høy / ævindelig. 10 Thi see / dine Fiender / HErre / thi see / dine Fiender skulde forfare : alle Missdædere skulde bortsprees. 11 Men du skalt ophøye mit Horn / som en Enhørnings : Jeg er falvit igien med fersk Olie. 12 Oc mit Øye faae den til mine Fiender / mine Øren hørde der de Arrige opstoode mod mig. 13 Den Rætferdige skal grønis som en Palmetræ / hand skal voxe som en Cedertræ paa Libanon. 14 De som ere plantede i HErrens Huus / de skulle grønes i vor Guds Forgaaard. 15 De skulle endnu blomstres i Aldersom : de skulde vorde salige oc grøne. 16 Ad fokynde ad HErren er oprictig : Hand er min Klippe / oc der er icke uræt hos hannem.

XCIII.
HErren regnerede / hand hafver iført sig Høyhed / HErren hafver ført sig i Styrcke / hand hafver beryftit sig : ja Jorderjg er fæstet ad det icke skal røste. 2 Fra den Tjd staar din Stool fast : Du est af Ævighed.
3 HErre / Vandstrøme opløfte / Vandstrøme / sigre jeg / opløfte deres Liud : Vandstrøme opløfte deres Bølge. 4 (Dog) er HErren mæctig i det Høye / meere end mange Vands Liud / ja (meere end) de mæctige Bølger i Hafvet.
5 Dine Vidnisbyrd ere saare trofaste / Hellighed er dit Huusis prydelse / HErre / ævindelig.

XCIV.
HErre Gud / som Hefnen hører til / Gud / som Hefnen hører til / aabenbaris 2 Opløft dig du Verdens Dommere : Betal de Hoffærdige det de fortiene. 3 HErre / hvor længe skulle de Ugudelige / Hvor længe skulle de Ugudelige prale? 4 (Hvor længe) skulle de udgyde? skulle de tale saa hart? skulle de rase sig alle Missdædere? 5 HErre / de forderfve dit Folck : Oc plage din Arfvedeel : 6 De ihielslae Encken oc den Fremmede : Oc myrde de Faderløse. 7 Oc de sige / HErren seer (det) icke : oc Jacobs Gud forstaar det icke.
8 Mercker dog J fornuftige iblant Folcket / Oc Gæcke / naar ville i blifve vjse? 9 Den som plantede Øret / skulde hand icke høre? Den som giorde Øyet / skulde hand icke see? 10 Den som tucter Hedningene / skulde hand icke straffe? Hand som lærer et Menniske Forstand? 11 HErren kiender et Menniskis tancker / ad de ere Forfængelighed.
12 Salig er den Mand / som du HErre Refser / oc den du lærer af din Lov. 13 A giøre hannem Roo / naar det gaar ilde til : indtil der blifver grafvet en Graf til den ugudelige. 14 Thi HERREn skal icke ofvergifve sit Folck : oc ey forlade sin Arf. 15 Thi Ræt skal komme igien indtil Rætferdighed / oc alle de Oprictige af Hiertet skulle følge hannem.
16 Hvo staar med mig / mod de Onde? Hvo traader til mig imod Missdædere? 17 Hafde icke HErren hiulpit mg / da hafde min Siæl paa det næste bood i Stilhed. 18 Der jeg sagde / min Fod snublede / HErre / da opholt mig din Miskundhed. 19 der jeg hafde magne tancker i mig / da glædde din trøst min Siæl. 20 Skulde forderfvelses Stool kunde være hos dig? Eller den som giør Møye / ofver det som skicket er? 21 De sloge sig sammen i Hær imod den rætferdigis siæl: Oc vilde fordømme uskyldigt Blod. 22 Men HErren var min høyre Beskærmelse : oc min Gud var min Tilljds Klippe. 23 Oc hand skal lade deres uræt kommer igien ofver den / oc udrydde dem for dere Ondskaf: HErren vor Gud skal udrydde dem.

XCV.
KOmmer hjd / lad os siunge med Fryd for HErren / lader os fryde os for vor Saligheds Klippe. 2 Lader os forkomme hans Andict med tack / lader os fryde os for hannem med Psalmer. 3 Thi HErren er en stoor Gud : ja en stoor Konge ofver alle Guder. 4 thi i hans Haand er alt det mand kand opsøge i Jorden / oc Biergenes Høye høre hannem til. 5 Thi Hafvet er hans / oc hand giorde det : Oc hans Hænder beridde det Tørre. 6 Kommer / lader os tilbede oc nedfalde / lader os falde paa Knæ / for HErrens Ansict / som og giorde. 7 thi hand er vor Gud / oc vi ere hans Fødis Folck / oc hans haands Faar :
Der som J hore paa hans røst i dag. 8 Da forhærder icke eders Hierte / som (det skeede) i Meriba : som i Fristelsens Dag udi Ørcken. 9 Hvor eders Fædre fristede mig / forsøgte mig / ja faae min Gierning. 10 Fyrretive Aar keddis jeg ved denne slect / oc sagde : De ere Folck / hved Hierte altjd far vild : oc de vilde icke kiende mine Veye. 11 Derfor foor jeg dem i min Vrede / de skulde icke komme til min Hvile.

XCVI.
SJunger HErren en ny Sang / Siunger HErren all Verden 2 siunger HErren / lofver hans Nafn : bebuder hans Salighed Dag fra dag. 3 Fortæller hans Ære iblant Hedningene : hans underlige Gierninger iblant alle Folck.
4 thi HErren er mæctig / oc meget loflig / hand er forfærdlig ofver alle Guder. 5 thi alle Folckenes Guder ere Afguder : Men HErren giorde Himmelen. 6 Majestet oc Hæder er for hannem : Styrcke Prydelse udi hans Helligdom.
7 Bærer til HErren i Folcket Slecter / bærer til HErren Ære oc Mact. 8 Bærer til HErren hans Nafns Ære / Frembærer Skenck / oc kommmer i hans Forgaarde. 9 Tilbeder for HErren i hellig Prydelse / al Verden befve for hans Ansict. 10 Siger iblant Hedningene / HErren regnerede : Ja Jorderjge skal grundfestis / ad det ey skal ryste : hand skal dømme Folcket med Oprictighed. 11 Himlene skulle glæde sig / oc Jorden fryde sig : Hafvet skulle bruse / oc det som er i er. 12 Marcken skal være glad / oc alt hvad der er paa / Da skulle alle træ i Skofven sige Prjs / 13 For HErrens / Ansict : thi hand kommer / Thi hand kommer ad dømme Jorden / hand skal dømme Jorderjge med Rætferdighed / oc Folck med sin Sandhed.

XCVII.
HERREN regnerer / Jorden fryder sig / ja mange Øer glæde sig.
2 Sky oc mørcke Taag er omkring hannem / Rætferdighed oc Dom ere hans Stools Befætning. 3 Jld skal gaa for hans Ansict : oc forbrende hans Fiender trint omkring. 4 Hans Liunet opliuse Jorderjge : Jorden seer det oc befver. 5 Biergene smelter som Vox for HErrens Ansict : for den gandske Jordis Regenters Ansict. 6 Himlene kundgiøre hans rætferdighed : oc alle Folck see hans Ære. 7 Skamme maa de sig alle som tiene et udskaaret Billede / som rose sig af Afguder : tilbeder for hannem alle Guder 8 Zion hørde det / oc blef glad / oc Juda Døttre frydede sig for dine Domme / HErre. 9 Thi du est HErren de Høyete ofver all Jorden : Du est ophøyet ofver alle Guder.
10 J kan elske HErren / hader Ont : hand bevarer sine Helliges Siæle / hand skal udfrj dem af de Ugudeliges Haand. 11 Der er saaedt et Lius for den Rætferdige / Oc Glæde for de Oprictige i Hiertet. 12 Glæder eder i Rætferdige i HErren : Oc tacker hans helligheds Jhukommelse.

XCVIII.
En Psalme.
SJunger HErren en ny Sang / thi hand giorde underlige Ting / hans høyre Haand / oc hans hellige Arm / frelste hannem. 2 HErren kundgiorde sin Salighed / hand aabenbarede sin Rætferdighed for Hedningenes Øyne. 3 Hand tænckte paa sin Miskundhed oc sin Sandhed mod Jsraels Huus / Oc alle Verdens Ender saae vor Guds Salighed.
4 Alle Verden fryde sig for HErren / raaber / oc prjser oc leeger. 5 Leeger for HErren med Harper / Med Harper og Psalmers Liud. 6 Med Trommeter oc Basuners Liud / fryder eder for HErren Ansict / som er Konge. 7 Hafvet bruuse oc hvd som der er udi / jorderige oc de som boe der paa. 8 Vandstrømmene klappe (som) med haand / Biergene siunge glædelig tillige / 9 For HErren / thi hand kommer ad dømme Jorden : hand skal dømme Jorderjge med Rætferdighed / oc Folckene med all Oprictighed.

XCIX.
HErren regnerer / saa Folckene befve : Hand sidder (imellem) Cerubim / Jorden ryste. 2 HErren er stoor i Zion / oc hand er høy ofver alle Folck. 3 De skulle tacke dit stoore oc forfærdelige Nafn / som er helligt 4 Oc Kongens Styrcke (som) elsker ræt: Du beridde Oprictighed / Du skickede Dom oc Rætferdighed i Jacob. 5 Ophøyer HErren vor Gud / oc tilbeder for hans Fodskammel / hand er hellig.
6 Mose oc Aron var iblant hans Præste / oc Samuel iblant dem som paakalde hans Nafn : De raabte til HErren / oc hand bønhørde dem. 7 Hand talde til dem udi en Skystøtte : De hulde han Vidnisbyrd oc Skick / (som) hand gaf dem. 8 HErre vor Gud / du bønhørde dem / Du Gud gafst dem til / dog du straffede over deres Jdræt. 9 Ophøyer HErren vor Gud / oc tilbeder for hans hellige Bierg / Thi HErren vor Gud er hellig.

C. En Psalme til Tacksigelse.
ALL Verden fryde sig for HErren. 2 Tiener HErren med Glæde : Kommer for hans Ansict med glædelig Sang. 3 Kiende ad HErren hand er Gud : hand giorde os / oc icke vi self /) til sit Folck / oc ti Faar som hand føder 4 gaar ind ad hans Porte med tacksigelse : til hans Forgaarde med Lof : Tacker hannem / velsigner hans Nafn. 5 Thi HErren er god / hans Miskundhed varer ævindelige / oc hans Sandhed til Slect oc anden.

CI. Davids Psalme.
JEg vil siunge Miskundhed oc Ræt : Jeg vil leege for dig HErre.
2 Jeg vil handle vjselig paa en fuldkommen Vey / naar du kommer til mig / Jeg vil vandre i mit Hiertis Fromhed inden i mit Huus.
3 Jeg vil icke tage en ond Sag for min Øyne: Jeg hader det Ofvertrædere giøre : Det skal icke hænge ved mig. 4 Et forvendt Hierte skal vjge fra mig : Jeg vil icke kiende den Onde. 5 Den som bagvasker sin Næste lønligen (for mig/) den vil jeg udslette : den som seer høyt med Øyne oc hafver et stolt Hierte / den kand jeg intet med. 6 Mine Øyne (see) efter de Trofaste i Landet / ad de skule boo hos mig: Den som vandrer paa den fuldkommen Vey / hand skal tiene mig. 7 Den skal icke blifve inde i mit Huus / som gior Svig : Den som taler Løgn / skal icke bekræftis for mine Øyne.
8 Aarligen vil jeg ødelegge alle Ugudelige i landet / ad udrydde af HErrens Stad / alle Missdædere.

CII. En Elendigis Bøn / naar hand blifver saare bedrøfvet / oc vil udøse sin Tale for HErrens Ansict.
2 HErre / hør min Bøn : Oc lad mit Raab komme til dig. 3 Skiul icke dit Ansict for mig / Bøy dine Øren til mig i min Nøds Dag : Naar jeg paakalder / da skynd dig / bønhør mig. 4 Thi mine Dage ere forgangne som Røg : Oc min Been ere udtørrede som en Brandsted. 5 Mit Hierte er nedslaget oc tørret som Græs / ad jeg oc forglemer ad æde mit Brød. 6 For min hylens skyld / hænger mit Been ved mit Kiød. 7 Jeg er lige som en Rørdrum i Ørcken / Jeg er lige som en Falck i forstyrrede slæder. 8 Jeg vaager oc er som en enlig Spurre paa Taget. 9 Mine Fiender forhaane mig dagligen : de som ere galne paa mig / svere ved mig. 10 Thi jeg æder Aske som Brød : oc blander min Drick med Graad / 11 For din Trusel oc din Vredis skyld : Thi du ophefvede mig / oc kaste mig ned (igien.)
12 Mine Dage ere som en Skygge der helder : Oc jeg visner som Græss. 13 Men du HErre blifver ævindelig / oc din Ihukommele stede oc altjd. 14 Du skalt giøre dig rede / du skalt forbarme dig ofver Zion / thi det er Tjd / ad du est den naadig / thi den bestemte Tjd er kommen. 15 Thi dine Tienere hafve Lyst til dens Steene / oc skulle ynckes ofver dens Støf. 16 Da skulle Hedningene frycte HErrens Nafn: Oc alle Konger paa Jorden din Ære. 17 Naar HErren hafver bygt Zion / (Oc) skal feels i sin Ære. 18 Naar hand hafver feeit til den Enligis Bøn / oc icke forsmaad deres Bøn 19 Dette skal skrifvis for den Slect som efterkommer / oc det Folck som skal skabis / skal lofve HErren. 20 Thi hand saa ned af sin Helligdoms Høyhed : HErren saa af Himmelen til Jorden. 21 Ad høre den Fangnis Sick / Ad løse Dødsens Børn. 22 Ad fortælle HErrens Nafn i Zion / oc hans lof i Jerusalem. 23 Naar Folckene komme tilsammen / Oc Kongerjgene ad tiene HErren. 24 Hand ydmygede min Mact paa Veyen : hand forskræckede mine Dage. 25 Jeg sagde / min Gud / tag mig icke en mit i mine Dage: dine Aar ere stede oc altjd. 26 Du grundfæstede Jorden tilforn / oc Hilene ere dine Hænders Gierning. 17 Di skulle forgaae / men du blifver ved / Oc de skulle alle ældis lige som et Klædebon / du skalt omskifte dem som et Klædebon / du skalt omskifte dem som et Klæde / oc de skulle omskiftes. 28 Men du blifver den samme / Oc dine Aar faar ingen Ende. 29 Dine Tieneris Børn skulle bnlifve ved / oc deres Sæd skal stadfestis for dit Ansict.

CIII. Davids (Psalme.)
MJn Siæl lofv HErren / oc alt det som i mig er / hans hellige Nafn. 2 Min Siæl lofv HErren / Oc forglem icke (noget af) alt det gode som hand hafver giort mig. 3 Den som forlader (dig) alle dine Synder / som læger all din Bræck 4 Som igienløser dit Ljf fra Forderfvelse. Som kruner dig med Miskundhed oc Barmhiertighed 5 Som mætter din Mund med det gode : Ad din ungdom fornyis / som Ørnens. 6 HErren giør Rætferdighed oc Dom for alle dem / som ere fortrycte. 7 Hand lod Mose vide sine Veye / Jsraels Børn sine idrette. 8 HErren er barmhiertig oc naadig / taalmodig oc meget miskundelig. 9 Hand skal icke altjd trætte / Ey heller være vred ævindelig. 10 Hand gior icke mod os efter vore Synder / oc ey betaler os efter vore Missgierninger. 11 Thi ad saa høj som Himmelen er ofver Jorden / er hans MIskundhed mæctig ofver dem som frycte hannem. 12 Saa vjst som Østen er fra Vesten L lod hand vore Ofvertrædelser være vjst fra os. 13 Ligesom en Fader forbarmer sig ofver Børn : saa forbarmer HErren sig ofver dem / som frycte hannem. 14 Thi hand kiender vor Skabelse / hand tæncker der paa / ad vi ere Støf. 15  Et  Menniskes Dage ere som Græss / som et Blomster paa Marcken / Saa skal hand blomstres. 16 Naar Væjr far ofver det / da er det icke meere / Oc den Sted det stood paa / kiender det icke meere. 17 Men HErrens Miskundhed (varer) fra Ævighed til Ævighed / ofver dem som frycte hannem / oc hans Rætferdighed til Børne-Børn. 18 Hos dem som holde hans Pact / oc tæncke paa hans Bud / ad de giøre der efter. 19 HErren ahfver befæstit sin Stool i Himmelen / Oc hans Rjge regerer ofver alting.
20 Lofver HErren (i som ere) hans Engle / I Vældige / som udrette hans Befalning med Mact / ad mand kand høre paa hans Ordis Røst. 21 Lofver HErren alle hans Hær / J hans Tienere / som giøre hans Villie. 22 Lofver HErren alle hans Gierninger / J alle hans HErredømmes Stæder : Min Siæl lofv HErren.

CIV.
MJn Siæl lofv HErren : HErre min Gud / du est meget mæctig / Du hafver iførdt dig Ære oc Heder. 2 Hand ifører sig Lius som et Klædebon: Hand udbereder Himmelen / som en Tælt. 3 Hand som hveller sine høyre Kamre i Vandene : Hand sætter Skyerne til ad være sin Vogn : Hand som gaar paa Væjrens Vinger. 4 Hand giør sine engle Ander / sine Tiener gloende Jld. 5 Hand grundfæstede Jorden paa sine Grundvolde : ad den skal icke ryste / oc det ævindelig oc altjd. 6 Men Afgrund som med et Klæde / hafver du skiult den : Vandet stod ofver Biergene. 7 De flyde for din Strf / De store hasteligen bort for din Tordens Liud: 8 Biergene fore op / Dalene fore ned / til den Sted som du grundfæstede for dem. 9 Du sætte et Maal / ofver det skulle de icke komme : De skulle icke igen skiule jorden. 10 Du som lader Kilder (opvelde) i Dalene / ad de gaa imedlem Biergene. 11 De gifve alle Diur paa Marcken ad dricke: Skov-Efle slycke deres Tørst (der med) 12 Himmelens Fugle booe hos dem / de lade sig liude der blant Greenene 13 hand giør Biergene Vaade af sine Høye Kamre : ad Landet kand mættis af dine Gierningers Fruct. 14 Hand lader Græs gro for Fæ / oc urter til Menniskenes Tieniste / oc fører Brød af Jorden 15 Oc Vjn skal glde et Menniskis Hierte / ad hans Ansict skal skinne af Olie : Oc Brøder skal styrcke et Menniskis hierte. 16 HErrens træ skulle staa fulde af Vædske / Libani Cedertræ som hand plantede. 17 Ad Fuglene skulle der giøre Rede : Storcken skulde hafve sin Rede paa Fyr-Træ 18 Ad der skulde være høye Bierge for Steengederne : Ja Steenklipper til en Tilfluct for Cantnerne. 19 Hand giorde Maanen og bestemte Tjder : Solen oc sin Nedgang 20 Du giør mørcket / ad der blifver Nat / da rør sig alle vilde Diur. 21 De unge Løver som brøle efter Rof / oc ad adspøre deres føde af Gud. 22 (Naar) Solen gaar op / samle de sig / oc legge dem i deres Kuuler. 23 Saa gaar da Mennisken ud til sit Arbeyde / oc til sin Aggergierning indtil Aftenen. 24 HErre / hvorledis ere dine gierninger saa mange ? Du giorde dem alle vjseligen / Jorden er fuld af din Eyedom. 25 (Anlangendis) dete stoore oc vjde begrefvet Haf / der vremler det / der er icke tall paa / der ere lefvende (Fisk) de smaa med de stoore. 26 Der gaae skibene / der er Leviathan / den som du giorde / ad leege derudi. 27 De skulle alle vocte paa dig ad du skalt gifve dem Mad i sin Tjd. 28 gifver du dem / fancke de / Oplader du din haand / mættis de med got. 29 Skiuler du dit Ansict / forfærdis de : Tager du deres Aand bort / Forsmæcte de / oc blifve til deres Støf igien. 30 Udsender du din Aand / skabis de / Oc du fornyer Jorden Skickelse. 31 HErrens Ære skal være ævindelig : HErren skal glæde sig i din Gierning 32 Naar hand seer til Jorden / da befver den : naar hand rør ved Biergene / da ryge de. 33 Jeg vil siunge for HErren saa længe jeg lefver : Jeg vil leege for min Gud / men jeg er endnu til. 34 Min tale skal behage hannem : Jeg vil glæde mig i HErren. 35 Syndere skulle udryddes af Jorden / Oc de Ugudelige de skulle icke meere være. Min Siæl lofve HErren : Haleluja.

CV.
TAcker HErren / paakalder hans Nafn / forkynder hans Idræt iblant Folckene. 2 Siunger for hannem / leeger for hannem / taler om alle hans underlige ting. 3 Prjser hans hellige Nafn / deres Hierte glædis / som søge efter HErren. 4 Spører efter HErren oc hans Mact : Søger hans Ansict altjd. 5 Kommer hans underlige Ting ihu / som hand giorde : hans underlige Tegn oc hans Domme. 6 J som ere Abrahams hans Tieneris Sæd / J Jacobs hans Udvaldis Børn.
7 Hand er HERREN vor Gud: hand DOmme ere ofver all Jorden. 8 Hand tænckte ævindelig paa sin Pact : Paa det Ord som hand befalede til tusinde Slecter 9 Som hand giorde med Abraham : Oc sin Eed til Jsaac. 10 Oc satte Jacob det til en Skick : Jsrael til en ævig Pact. 11 Oc sagde : Dig vil jeg gifve Canaans Land / eder Arvedeels Land.
12 Der de vare saa Folck / ja ringe oc fremmede der udi. 13 Oc de droge fra Folck til Folck : fra et Kongerjge til et andet Folck. 14 Hand lod intet Menniske giøre dem Skade / oc hand straffede Konger for deres skyld : 15 (Sigendis:) Rører icke ved min Salvede / Oc giører icke mine Propheter ont.
16 Hand kaldede Hunger ofver Jorden : Hand tog bort alt Brøds Forraad. 17 Hand sende en Mand bort for dem : Joseph blef sold til en Svend. 18 De tvingde hans Føder i Stock / hans Lif motte ligge i Jern. 19 Jndtil den Tjd hans Ord kom / HErrens Tale prøfvede hannem. 20 De sende Kongen hen / oc løfde hannem : hand som regerede ofver Folckene / oc lod hannem ud. 21 Hand sætte hannem til en HErre ofver sit Huus : oc til en Regentere ofver alt sit Gods: 22 Ad binde hans Førster efter sin Villie / Oc lære hans Eldste Vjsdom.
23 Siden drog Jsrael i Ægypten / Oc Jacob blef fremmed i Chams Land. 24 Oc hand lod sit Folck meget voxe / Oc giorde det mæctigere end sine Fiender. 25 hand omvende deres Hierte / ad de blefve hans Folck vrede / ad de handlede trerskelige mod hans tienere. 26 hand udsende Mose sin Tienere / (oc) Aaron som hand udvalde. 27 De giorde hans Tegn iblant dem oc underlige Tegn i Chams Land. 28 Hand sende Mørckhed / oc oc giorde det mørckt : Oc de vare icke hans Ord ulydige. 29 Hand omvende deres Vand til Blod : Oc hand ihielslog dere Fiske. 30 Deres land gafve Padder af sig / (indtil) J deres Kongers underste Kammer. 31 Hand sagde / oc der kom en Hoob uting : Luus i alle deres landemercke. 32 Hand giorde eres Regn til Hargel / brendende Lue i deres Land. 33 Oc hand slo deres Vjntræ oc dere Fiegentræ / Oc sønderbrød Træene i deres Landemercke. 34 Hand sagde / oc der komme Græsshopper / oc Oldenborrer / ad der var icke Tall paa. 35 Oc de opode alt Græsset i deres land / Oc opode Fructen paa deres Marck. 36 Hand slog oc alle Førstefødde i deres ganske Land / alle dere Styrckes Begyndelse. 37 Oc hand førde dem ud med Sølf oc Guld / oc der var ingen skrøbelig. 38 Ægypten blef glad / der de droge ud / Thi deres Fruct var falden paa dem.
39 Hand udbridde en Sky til et Skiul / Oc en Jld ad opliuse natten. 40 De bade / (en hver) da lod hand Vacteler komme / oc mættede dem med Himmels Brød. 41 Hand oplod en Klippe / oc der fløde Vand / de løbe igiennem de tørre Stæder (som) en Flod. 42 Thi hand tænckte paa sit hellige Ord : paa Abraham sin Tienere.
43 Saa førde had sit Folck med Glæde: sine udvalde med Fryd. 44 Oc hand gaf dem Hedningenes Land / Oc de indtoge til Eyedom Folckenes Gods de hafde haft Møye for. 45 Paa det / ad de skulle holde hans Skick / Oc bevare hans Love: Halelu-ja.

CVI. Allelu-ja
Tacker HErren / Thi hand er god : thi hans Miskundhed (varer) ævindelig. 2 Hvo kand undsige HERrens vældige Gierninger? Udføre all hans Lof? 3 Salige ere de / som holde Ræt : De som giør altjd Rætferdighed.
4 HErre kom mig ihu / efter dit gode Behag dit Folck / besøg mig med din salighed. 5 Ad mand maa see paa dine Udvaldes gode / ad glæde sig i det dit Folck glæder sig / ad rose sig  med din Arfvedeel.
6 Vi hafve sundet med vore Fædre / Vi hafve misshandlet / vi hafve giort ugudeligen. 7 Vore Forfædre i Ægypten forstode icke dine underlige Ting / De tænckte icke paa din megen Miskundhed / Men de vare gienstrjdige hos Hafvet / (det var) hos det røde Haf. 8 Dog hand hialp dem  for sit Nafns skyld / ad kundgiøre sin Mact. 9 Oc hand straffede det røde Haf / oc det blev tørt / oc hand lod dem gaa igiennem Afgrundene / som i Ørcken 10 De hialp dem af hans Haand som dem hade / oc igienløste dem / af deres Fiendis Haand. 11 Oc Vandet drucknede deres Modstandere / der blef icke een igen af dem. 12 Da trode de paa hans ord / de siunge hans Lof. 13 (Dog) forglemte de hans gierninger snart / de biede icke efter hans raad. 14 Men de finge stoor Lyst i Ørcken / Oc fristede Gud i det øde 15 Da gaf hand dem det de begierede / Men sende Forderfvelse paa deres siæl. 16 Oc de opsætte dem med Njd imod Mose i Leyren / Mod Aaron HErrens Hellige. 17 Jorden lod sig op / oc opslog Dathan / Oc skiulte ofver Abirams Hoob. 18 Oc der blef en Jld optænd iblant deres Forsamling / en Lue opbrende de Ugudelige. 19 De giorde en Kalf i Horeb / Oc tilbade for det støbte Billede. 20 Oc de omvende deres ære / Til en Oxis Lignelse som æder Græss. 21 De forglemte Gud deres Frelsere / som hafde giort stoore ting i Ægypten. 23 Underlige Ten i Ehams Land / gruelige Tig hos det røde Haf. 23 Oc hand sagde / ad hand vilde udslette dem / der som Mose hans udvalde hafde icke standit i Refvit for hans Ansict / ad afvende hans vrede / ad hand skulde icke forderfve dem. 24 De foractede oc det lystige Land / De trode icke paa hans Ord. 25 Men de knurrede i deres Pauluuner / De lydde icke paa HErrens Røst. 26 Oc hand opløfte sin Haand imod dem / ad hand vilde lade dem falde i Ørcken. 27 Oc hand vilde lade deres Sæd falde iblat Hedningene / Oc adsprede dem i landene. 28 Oc de hafde slaget sig til Baal Peor / oc hafve ædet af de Døødes Offer. 29 Oc de hafve forbittred (hannem) med deres Jdræt / saa der udbrød en Plage paa dem. 30 Da traade Phinehes frem / oc holt ræt / Oc Plagen blef stilled. 31 Oc det blef hannem regnet til Rætferdighed / stede oc altjd ævindeligen. 32 De operrede (hannem) oc saa hos Trettevandet / Oc det gick Mose ilde for deres skyld. 33 Thi de forbittrede hans Aand / saa ad hand talede noget ubetænckt med sine Læbe. 34 De udslette cike Folckene / som HErren hafve sagd til dem. 35 Men de blandede dem iblant Hedningene / oc lærde deres Gierninger. 36 Oc tiente deres Afguder / Oc de blefve dem til en Snare. 37 Derforuden offrede de deres Sønner / oc deres Døttre til Diefle. 38 Oc de udgydede uskyldigt Bold / deres Sønners oc deres Døttres Blod / som de offrede Canaans Afguder / saa ad Landet blef besmittet med Blodskyld. 39 Oc de besmittede dem med deres Gierninger / oc giorde Hoor med dere Jdræt. 40 Da blef HErrens Vrede grum mod hans Folck / Oc hand fick en Vederstyggelighed til sin Arf. 41 Oc gaf dem i Hedningenes Hænder / Oc de som dem hadede / regerede ofver dem 42 Oc dderes Fiender fortrængde dem / oc de blefve ydmygede under deres Haand. 43 Hand udfrjede dem mange sinde / men de forbittrede hannem med deres Raad / oc de blefve fornedrede for deres Missgiernings skyld. 44 Dog saa hand der til / der de vare i Nød / Der hand hørde deres Raab. 45 Oc hand tænckte paa din pact ( dem til beste) oc det fortrød hannem efter hans store Miskundhed. 46 Oc hand gaf dem barmhiertighed / for alle som dem hafde fanget.
47 Frelss os HErre vor Gud / oc før os tilsammen fra hedningene / Paa det vi kunde tacke dit hellige Nafn / oc berømme os i din Lof.
48 Lofvet være HErren Jsraels Gud / fra Ævighed oc ind til Ævighed / oc alt Folcket sige / Amen / Haleluja.

CVII.
TAcker HErren / thi hand er god / Thi hans Miskundhed varer ævindelig. 2 De mue sige (det) som ere igienløste af HErren / De hand hafver igienløst af Fiendens Haand. 3 Oc de som hand hafver tilhobe sanckit af Landene / fra Øster oc fra Vester / fra Norden oc fra Hafvet. 4 De som foore vild i Ørcken / paa øde Veye / de som funde ingen Stad / som er kunde booe. 5 De vare hungrige oc tørstige / deres Siæl vansmæctede i dem. 6 Dog robte de til HErren i deres Nød / hand udfrjede dem af deres Angist. 7 Oc førde dem paa den rætte Vey / Ad de ginge til den Stad / som de kunde boo i. 8 Lad dem tacke HErren for hans miskundhed / oc for hans underlige Ting / mod Menniskens Børn. 9 Ad hand mættede den tørstige Siæl / oc fyldede den hungrige Siæl med got. 10 De som sade i Mørcket oc i Dødens Skygge / fangne i Tvang oc Jern. 11 Fordi de vare gienstrjdige mod Guds Ord / oc hafde foractet den Høyesis Raad 12 Derfor ydmygede hand deres Hierte med Møye / De løbe an / oc der ( var) ingen Hielpere. 13 Dog robte de til HErren i deres Nød / hand frelste dem af deres Ansict. 14 Hand udførde dem af Mørcket oc Døødsen Skygge / oc sønderref deres Baand. 15 Lad dem tacke HErren for hans Miskundhed / oc for hans underlige Ting / mod Menniskens Børn. 16 Thi Hand sønderbrød Kaaber Porte / Oc sønderslo Jern-Stænger. 17 De vare Daarer for deres Ofvertrædelses Vey / oc blefve plagede for dere Missgierningers skyld. 18 Deres Siæl væmmede ved all mad / Oc de komme nær til Døødsens Porte. 19 Dog robte de til HErren i deres Nød / hand frelste dem af dere Angist. 20 hand sendte sit ord / oc helbredede dem / Oc redede dem af deres Forderfvelser. 21 Lad dem tacke HErren for hans Miskundhed / oc for hans underlige Ting / mod Menniskenes Børn. 22 Oc offre Tackoffer / oc opregne hans Gierninger med Fryd. 23 De som fare ned paa Hafvet i Skib / som bruge deres handel i stoore Vand. 24 De faare HErrens Gierninger / Oc hans underlige Ting i det Dybe. 25 Der hand sagde / da lod hand blifve en stoor Storm / oc den opløfte dens Bølger. 26 De fore op mod Himmelen / de fore ned i Afgrunden / Ad deres Siæl smeltedis for ulycke. 27 De løbe omkrng oc rasfvede som den Druckne / oc all deres Vjsdom blef borte. 28 Dog robte de til HErren i deres Nød / Oc hand udførde dem i deres Angest. 29 Hand stillede Stormen / Oc deres Bølger lagde sig. 30 Da blefve de glade / ad de vare blefve stille / Oc hand førte dem i hafn efter Begierning. 31 lad dem tacke HErren for sin Miskundhed / oc for hans underlige Ting / mod Menniskenes Børn. 32 Oc ophøye hannem i Folckis Menighed / oc roste hannem der som de Gamle sidde. 33 hand giorde Floder til Ørcken / oc Vandløbe til en tør Sted 34 Et frucsommeligt land til et salt Land / for deres Ondskaf / som boode der i. 35 hand giorde en ørcke til en Sø med Vand / oc et tørt Land til Vandløb. 36 Oc hand lod de hungrige boo der oc de beridde en stad til som de kunde boo. 37 Oc de saade Aggre / oc plantede Vjngaarde /  oc finge Fruct af Afgrøden. 38 Oc hand velsignede dem / oc de blefve saare formeerede / oc formindskede icke deres Qvæg. 39 Der efter blefve de formindskede oc nedtryckte / af ond Trængsel oc Angist 40 Hand udøser Foractelse paa de Ypperlige / oc lader dem fare vild i det øde som ingen Vey er. 41 Men hand ophielper dog den Arme af Elendighed / paa en høy sted / Oc sætter Slecter som Faar. 42 De oprictige see det / oc glæde sig / Men all ondskab maa holde sin Mund.
43 Hvo er vjs / co hand skal bevare dette ? Oc de skulle forstaa HErrens Miskundhed.

CVIII. Davids Psalme-Sang.
2 Gud mit Hierte er beredt / JEg vil siunge oc leege ocsaa / min Ære. 3 Vaag op Psaltere oc harpe / jeg vil være aarle op. 4 Jeg vil tacke dig HErre iblant Folckene / oc iunge dig Lof iblant Menniskene. 5 thi din miskundhed er stoor fra ofver Himlene / Oc indtil Skyerne (recker) din Sandhed.
Ophøye dig Gud ofver Himlene / Oc din Ære ofver all jorden. 7 Paa det ad dine Elskelige kunde befrjes / Frelss med din Høyre Haand / oc bønhør mig.
8 Gud taler i sin Helligdom / jeg vil være glad : Jeg vil deele Sichem / oc afmale Suchots Dal. 9 Gilead er min : Mansse er min : Oc Ephraim er mit Hofvets mact / Juda er in Lovgifver. 10 Moab er mit Løvekar : Jeg vil kaste min Sko ofver Edom / Jeg vil fryde mig ofver Philistæa. 11 Hvo vil føre mig i en fast Stad? Hvo skal lede mig til Edom? 12 Skalt du ey Gud giøre det / (som) fordreffst os / Oc (som) drager icke ud Gud med vor Hær?
13 Giør os Vjstand i Nød : thi Menniskens Frelse er Forfængelighed. 14 Ved Gud ville vi giøre mæctige Ting / oc hand skal undertraade vore Fiender.

CIX. Til Sangmesteren / Davids Psalme.
MJn Lofvis Gud / tie icke. 2 Thi en ugudeligs Mund / oc en svige fuld Mund hafver opladet dem imod mig / De talede med mig med en falsk Tunge. 3 Oc de omspente mig med Ord som komme af Had / ja de strjde imod mig foruden Sag. 4 J steden for jeg elsker (dem/) ere de imod mig : Men jeg beder 5 Oc de bevjse mig ont for godt / Oc Had for min Kierlighed.
6 Sæt en Ugudelig ofver hannem : Oc Satan skal staa hos hans høyre Haand / Naar hand dømmis / da lad hannem findis skyldig / Oc hans Bøn blifve til Synd. 8 (Lad) hans Dage blifve saa : En anden anamme hans Embede: 9 (Lad) hans Børn blifve Faderløse / Oc hans Hustru en Encke. 10 Oc ad hans Børn jo vancke omkring oc tigge / Oc lede (om Nødtørstighed) af deres forderfvede Stæder. 11 Ad Agerkarlen besnæres alt det hand haver / Oc ad Fremmede røfve hans Arbeyd. 12 Ad der ingen meere bevjser hannem Miskundhed / oc ingen bevjse hans Faderløse Naade. 13 Ad hans Efterkommere opryckis : Deres Nafn udsættis i den anden Led. 14 Ad hans Fædres Missgierning ihukommis for HErren / Oc hans Moders Synd icke udslettis. 15 Ad de altjd ere for HErren : Oc hand udrydde deres Jhukommelse af Jorden. 16 Derfor / ad hand kom icke ihu ad giøre Miskundhed / Men forfulde en elendig Mand oc en Fattig : Oc en bedrøfvet / at ihielsla (hannem.) 17 Fordi hand elskte Forbandelse / ad den kom paa hannem : Oc hand hafde icke Lyst til Velsignelse / saa den være langt fra hannem. 18 Oc hand blifver iført med Forbandelse / som med sit Klæde / oc ad den gaa ind i hannem som Vand / Oc ljge som Olie i hans Been 19 Lad den blifve hannem / som et Klæde / hand hafver paa / Oc til et Belte / som hand altjd skal binde om sig. 20 Saa skee dem til Løn af HErren / som ere imod mig / Oc tale ont imod min Siæl.
21 Men du HErre / HErre / handle med mig / for dit Nafns skyld : udredde mig. 22 Thi jeg er ælendig oc arm / Oc mit Hierte er saaet i mig. 23 Jeg foor bort lige som en Skygge naar den helder : Jeg blifver forjagt som en Græsshoppe. 24 Mine Knæ rafve af Faste / Oc mit Kiød er magert / for det hafver ingen Fedme. 25 Dog maa jeg være dere Spot. Naar de see mig / da røste de deres Hofved. 26 Hielp mig / HErre min Gud : frelss mig efter din Miskundhed. 27 Ad de kunde kiende / ad dette er din Haand : Ad du HErre giorde det. 28 Lad dem forbande / men de skulle beskæmmes : dog din Tienere skal glæde sig. 29 Lad mine Modstandere iføris met Forsmædelge : Oc klædis met deres skam / som met en Kiortel.
30 Jeg vil meget tacke HErren met min Mund / Oc prjse hannem iblant mange. 31 Thi hand skal staa hos den Fattiges høyre Haand : Ad frelse (hannem) fra dem / som fordømme hans Siæl.

CX. Davids Psalme.
HEErren sagde til min HErre / Sæt dig hos min høyre Haand indtil ad jeg legger mine Fiender til din Fodskammel. 2 HErren skal sende din Styrckes Spjr af Zion / (Sigendis) Regiere iblant dine Fiender. 3 Dit Folck skal være saare velvilligt / paa din Seyrs Dag i hellig Prydelse : Af Moders Ljf fra Morgenrøde (skal) dig (komme) din Afkoms Dag.
4 HErren svor / oc hannem skal det icke angre / Du est en Præst ævindelig / efter Melkisedeks vjs.
5 HERREN er hos din høyre Hand : Hand skal nedsla Konger i sin Vredis Tjd 6 Hand skal dømme iblant Hedningen / hand skal fylde (det) met døøde Kroppe : hand skal nedsla den som et Hoved ofver et stort Land.
7 Hand skal dricke af Bæcken paa Veyen : derfor skal hand opløfte Hofvedet.

CXI. Halelu-ja.
JEg vil tacke HErren af gandske Hierte : J de Oprictiges Raad oc Meenighed. 2 HErrens Gierninger ere stoore : De blifver søgte af alel dem / som hafve Lyst der til. 3 Hand Gierning er Prjs oc Hæder : Oc hans Rætferdighed bestaar altjd. 4 Hand skickede en Jhukommelse om sine underlige Ting : HErren er naadig oc barmhiertig. 5 Hand gaf dem Spjse / som hannem frycte : hand tæncker ævindeligen paa sin Pact. 6 Hand lod forkynde sine mæctige Gierninger for sit Folck : Ad gifve dem Hedningenes Arf. 7 Hans Hænders Gierninger ere Sandhed oc Ræt : Alle hans Befalninger altjd oc ævindelige : De ere beskickede i Sandhed oc Oprictighed. 9 Hand sende sit Folck en Forløssning : hans nafn er helligt oc forfærdeligt.
10 HErrens Fryct er Vjssdoms begyndelse : (En) god Forstand for alle dem som giøre der efter : hans Lof blifver altjd.

CXII. Halelu-ja
SAlig er den Mand som frycter HErren : som hafver Lyst til hans Bud. 2 Hans Sæd skal blifve mæctig paa Jorden : de Oprictiges Slect skal velsignis. 3 Gods oc Rjgdom (skulle være) i hans Hus: Oc hans Rætferdighed blifver altjd. 4 Der er opgaait et Lius for de Oprictige i mørcket : hand er naadig oc barmhiertig / oc rætferdig. 5 Det er en god Mand / som bevjser naad / oc udlaaner gierne : hand skal komme af sted med sine Sager for Dom. 6 Thi hand skal icke snuble ævindelig : Den Retferdige skal være til en ævig Jhukommelse. 7 Hand skal icke frycte for ond Tjdende : hans Hierte er fast / hand haaber paa HErren. 8 Hans Hierte staar fast / hand skal icke frycte : indtil hand seer paa sine Fiender. 9 Hand udspreder / hand gifver de Fattige : hans Rætferdighed blifver altjd : hans Horn skal ophøyes med Ære.
10 Den Ugudelige skal (det) see / oc vredis der ved : hand skal skærre med sine Tænder / oc bortsmeltis. (Thi) de de ugudeliges ønsk skal forgaa.

CXIII. Halelu-ja.
LOfver J HErrens Tienere  / lofver HErrens Nafn. 2 Lofvet være HErrens nafn / fra nu oc til ævig tjd. 3 Fra Solens Opgang til dens Nedgang / Er HErrens Nafn lofvet. 4 HErren er høy ofver alle Hedninge / hans Ære (et) ofver Himlene. 5 Hvo er som HErren vor Gud? som hafver sæt sig saa høyt? 6 Som ydmyger sig ad see / i HImlene oc paa Jorden 7 Som opretter den Ringe af Støf : Oc ophøyer den Arme af Skarnet. 8 Ad sætte hannem hos Førster / hos sit Folckis Førster. 9 hand som giør ad den ufructsommelige boer i Huset / En glad barnemoder / Haleluja.

XCIV.
DEr Jsrael drog ud af Egypten : Jacobs Huus fra et Folck som hafde et fremmet maal. 2 Da blef Juda til hans Helligdom : Jsrael hans HErredømme. 3 Hafvet faa oc flyde : Jordanen løb om tilbage. 4 Biergene sprunge som Vædre : Høyene som unge Lam. 5 Hvad skadde dig du haf ad du flyde? du Jorden / ad du løb om tilbage? 6 J Bierge (ad) i sprunge som Vædre: J Høye som unge Lam? 7 Befv du Jord for HErrens Ansict : for Jacobs Guds Ansict. 8 Som omvende Klippen til Vandsø : Den haarde Steen til en Vandkilde.

CXV.
ICke os HErre / icke os: men gif dit Nafn Ære / for din Miskundhed / for din sandhed. 2 Hvi skulle Hedningene sige / hvor er nu deres Gud? 3 Men vor Gud er i HImlene / hand giør hvad hannem behager. 4 Deres Afguder ere Solf oc Guld / Et Menniskis Hænders Gierning. 5 De hafve Mund / men kunde icke tale : De hafve Øyne / men kunde icke see: 6 De hafve Ørn / men kunde icke høre : De hafve Næfve / men kunde icke lucte : 7 De hafve HÆnder / men kunde icke føle paa (noget:) De hafve Fødder / men kunde icke gaa / De kunde icke tale igiennem deres Hals. 8 Lige som de / ere de der giøre dem : ja hver som forlader sig paa dem.
9 Jsrael forlad dig paa HERren / hand er deres hielp oc deres Skiold. 10 Aarons Huus forlader eder paa HErren / hand er deres Hielp oc deres Skiold. 11 J som frycte HErren / forlader eder paa HErren / hand er deres hielp oc deres Skiold. 12 HERren tænckte paa os / hand skal velsigne / hand skal velsigne Aarons Huus. 13 Hand skal velsigne dem som frydte HErren / de smaa med de stoore. 14 HErren skal lege til ofver eder / ofver eder oc ofver eders Børn. 15 J ere velsignede for HErren / som hafver giort Himmelen oc Jorden. 16 Himlene / ja Himlene høre HErren til : Men Jorden gaf hand Menniskenes børn. 17 De Døøde kunde icke lofve HErren / ey heller de som nedfare i det Stille. 18 Men vi ville lofve HErren fra nu oc indtil ævig Tjd / Haleluja.

CXVI.
DEt er mig kiert / ad HErren vil høre min Røst / mine Formanelser. 2 Thi hand bøyede sit Øre til mig : Derfor vil jeg paakalde (hannem) alle mine Dage. 3 Dødsens Reeb vare omkring mig / oc Helfvedis Angest hafde rammit paa mig / Jeg fant Angest oc Nød for mig. 4 Men jeg paakaldede i HErrens nafn /(siegendis:) Kiere HErre / udfrj mig Siæl. 5 HErren er naadig oc rætferdig : Oc vor Gud er barmhiertig. 6 HErren bevarer de Enfoldige : jeg var tom / dog frelste hand mig. 7 Min Siæl kom igien til din Ro / Thi HErren ahfver giort vel mod dig. 8 Thi du udfrjede min Siæl fra Døøden / mit Øye fra graad / min Fod fra Anstød. 9 Jeg vil vandre jdelige for HErren / J de Lefvendes lande. 10 Jeg troede / derfor talde jeg / Jeg var meget nedtryct. 11 Jeg sagde i min Mistrøstelse / hvert Menniske er en Løgnere.
12 Hvorledis skal jeg betale HErren / Alle hans velgierninger / (som hand giør) mod mig? 13 Jeg vil optage den mangfoldige Saligheds kalck / Oc paakalde i HErrens nafn. 14 Jeg vil betale HErren mine Løfte / nu for alt hans Folck. 15 Det er kosteligt for HErrens Øyne / naar hans Hellige døø. Kiere HErre / sandelig jeg er din Tienere / jeg er din Tienere / din Tienerindis søn : du hafver løst mine Baand. 17 Dig vil jeg offre tackoffer / Oc paakalde i HErrens Nafn. 18 Jeg vil betale HErren mine Løste / nu for alt hans Folck. 19 J HErrens Huusis Forgaarde: J dig Jerusalem / Halleluja.

CXVII.
LOfver HErren alle Hedninge / Prjser hennem alle Folck. 2 Thi hans Miskundhed er mæctig ofver os / oc HErrens Sandhed (varer) ævindelig/ Haleluja.

CXVIII.
Lofver HErren / thi hand er got: thi hans Miskundhed (varer) ævindelig 2 Jsrael lige nu / ad hans Miskundhed (varer) ævindelig. 3 De som ere Aarons Huus sige nu / ad hans Miskundhed ( varer) ævindelig. 4 De som frycte HErren / sige nu / ad hans Miskundhed (varer) ævindelig.
5 Jeg kallede paa HErren af Angist / HErren bønhørde mig rundeligen. 6 HErren er med mig / jeg vil icke frycte : hvad kand et menneiske giøre mig? 7 HErren er med mig / blant dem som hielpe mig: Derfor vil jeg see paa dem mig hade. 8 Det er bedre ad forlade sig paa HERren / end haabe paa Menniskene. 9 Det er bedre ad forlade sig paa HERren / end haabe paa Førsterne. 10 Alle Hedningen omkring sætte mig / (Men) i HErrens Nafn vil jeg nedhugge dem. 11 De omkring sætte mig / ja de omkringsætte mig / (Men) i HErrens Nafn vil jeg nedhugge dem. 12 De omkringsætte mig / som Bier : de ere ud flycte som Jld i Torne : J HErren Nafn vil jeg nedhugge dem. 13 Du fløtte mig fast ad falde / Men HErren hialp mig. 14 HErren er min Mact oc min Psalme / hand blev min Salighed. 15 Mand siunger om Glæde oc Salighed i de Retfæerdiges Pauluner : HErrens høyre Haand behodler Seyr. 16 HErrens høyre Haand der ophøyet / HErrens høyre Haand beholder Seyr. 17 Jeg skal icke dø / men lefve : Oc jeg skal fortælle HErrens Gierninger. 18 HErren refsede mig vel : men hand gaf mig icke i Døøden.
19 Lader Retfærdighes Port op for mig : Jeg vil gaa der ind / jeg vil tacke HErren. 20 Denne er HErrens Port / De Retfærdige skulle gaa derind. 21 Jeg vil tacke dig / ad du bønhører mig / Oc blefst min Salighed. 22 Den Steen som Bygnings Mændene bort kaste / er blefvent i en Hofvedhiørnesteen. 23 Det er skeet af HErren / det er underligt for vore Øyne. 24 Denne er Dagen som HErren giorde / Lader os frydis oc glædis i hannem. 25 O HErre / frelss nu / O HErre / lad det vel lyckis nu. 26 Lofvet være den som kommer i HErrens Nafn : Vi velsigne eder / af HErrens Huus.
27 HErren er Gud / oc hand lod liuse for os : Binder Festens Offer med Baand / indtil Alterens Horn. 28 Du est min Gud / derfor vil jeg tacke dig : O min Gud / Jeg vil ophøye dig. 29 Tacker HErren / thi hand er god / Thi hans Miskundhed (varer) ævindelig.

CXIX.
Aleph.
SAlige ere de som lefve frommeligen / De som vandre i HErrens lov. 2 Salige ere de / som holde hans vidnesbyrd : De hannen søge af ganske Hierte. 3 Ja de som giøre icke MIssgierning : (Men) vandre paa hans Veye. 4 (HErre) du hafver budit / ad mand skal flitteligen holde din Befalning. 5 O ad mine Veye mue stadfestes ad holde dine Skick. 6 Da skal jeg icke besæmmis / Naar jeg seer beden til alle dine Bud / 7 Jeg vil tacke dig af et oprictigt Hierte / i det jeg læer dine Retfærdigheds Domme. 8 Jeg vil holde dine Skick : forlad mig icke saa saare.

Beth.
9 Hvor med skal en ung bevjse sin Stj? Ad vocte (der paa) efter dit ord? 10 Jeg søgte dig af mit gandske Hierte / Lad mig icke fare vild fra dine Bud. 11 Jeg giemte dine Ord i mit Hierte / paa det ad jeg skal icke synde imod dig. 12 Lofvet være du HErre / lær mig dine Skick. 13 Jeg opregnede med mine Læbe / all din Munds Ræt. 14 Jeg glæder mig i dit Vidnissbyrdie Vey / som ofver alle Ofverflødighed. 15 Jeg vil tæncke paa dine Befalninger / oc see til dine Stjr. 16 Jeg vil forlyste mig i dine Skick : jeg vil icke forglemme dine Ord.

Gimel.
17 Giør vel med din Tienere / (ad) jeg maa lefve / oc holde dine Ord. 18 Oplad mine Øyne / ad jeg maa see de underlige Ting af din Lov. 19 Jeg er fremmed paa Jorden / skiul icke d ine Bud for mig. 20 Min Siæl er sønderknuset for stoor Længel / efter Dine Ræt altjd. 21 Du straffede hart de forbandede Hofmodige / som fore vild fra dine Bud. 22 Vent fra mig Bespottelse oc Foractelse / Thi jeg holder mine Vidnesbyrd. 23 Der sagde ocsaa Førefter / oc de talede imod mig / (Men) din Tienere skal tæncke paa dine Skick. 24 Jeg hafver ocsaa Lyst til dine Vidnesbyrd / (De ere) mine Raadsmænd:

Daleth.
25 Min Siæl hænger ved Støf : holt mig i LIfve / efter dit Ord. 26 Jeg opregnede mine Veye / Oc du bønhørde mig / lær mig dine Skick. 27 Lad mig forsstaa dine befalningers vey / saa jeg tale om dine underlige Gierninger.28 Min Siæl flyder hen for Bedrøfvelse: styrck mig efter dit Ord. 29. Vent fra mig den falske vey / oc skenck mig din Lov. 30 Jeg udvalde Sandheds Vey / Jeg sætte dine Ræt for (mig.) 31 Jeg ængde ved dine Vidnisbyrd / HErre/ lad mig icke beskæmmis. 32 Jeg vil løbe dine Budords Vey / naar du trøster mit Hierte.

He.
33 HErre / lær mig dine Skickes Vey / Oc jeg vil bevar den indtil Enden. 34 Undervjs mig / Oc jeg vil bevare din Lov / oc holde den af gandske Hierte 35 Før mig paa dine Budords Stj / thi jeg hafver Lyst der til. 36 Bøy mit Hierte til dine Vidnisbyrd / Oc icke til Gerighed. 37 Bortvend mine Øyne / ad de icke see Forfængelighed : holt mig i Lifve paa dine veye. 38 Befeste dit Ord for din Tienere / som tien til din Fryct. 39 Lad min Forsmædelse gaa forofver / som jeg fryctede for : Thi dine Domme ere gode. 40 See / Jeg hafve Begerlighed til dine Befalninger / holt mig i lifve ved din Retferdighed.

Vaf.
41 O HErre/ lad din Miskundhed vederfaris mig : din Frelse efter dit Ord. 42 Oc jeg vil svare  den som bereder mig noget / det / Ad jeg hafver forlat mig paa dit Ord. 43 Oc tag icke Sandheds Ord / saa aldelis af min Mund / Thi jeg vocter paa dine Domme. 44 Oc jeg vil stedse holde dine Lov / ævindelig oc altjd. 45 Oc jeg vil flux vandre paa Rummet / thi jeg søgte dine Befalininger. 46 Oc jeg vil tale om dine Vidnesbyrde for Konger / Oc icke bekæmmis. 47 Oc jeg vil forlyste mig med dine Bud / hvilcke jeg elskte / oc tale om dine skick.

Zain.
49 Tænck paa det Ord mod din Tienere / med hvilcket du fortrøstede mig. 50 Denne er min Trøst i min Elendighed: Thi det ord hafver holt mig i Lifve. 51 De hofmodige spottede mig saa saare / jeg vjgede (dog) icke fra din Lov. 52 HErre / jeg tænckte paa dine Domme af Ævighed / oc blev trøstet. 53 Der betog mig en Fyrighed / for de Ugudelighe som forlade din Lov. 54 Dine Skicke ere min Sang / J mit Giæsteherberge. 55 HErre jeg tænckte om Natten paa dit Nafn / oc hult din Lov. 56 Det skeede mig / for jeg hult dine Befalninger.

Cheth.
57 Jeg sagde / HErren er min deel / Jeg vil holde dine Ord. 58 Jeg bad for dit Ansict / af gandske Hierte / Vær mig naadig efter dit Ord. 59 Jeg betænckte mine Veye / Oc vende mi-Fødder til dine Vidnesbyrd. 60 Jeg hafvde / oc tøfvede icke ad holde dine Bud. 61 De Ugudeliges Hob røfvede mig : (Men) jeg forglemte icke din Lov. 62 Jeg staar op om Midnat / ad tacke dig / for din Rætferdigheds Domme. 63 Jeg holder mig til alle dem / som frycte dig / oc holde dine Befalninger. 64 HErre / Jorden er fuld af din Miskundhed : Lær mig dine Skick.

Tech.
65 Du giorde vel mod din Tienere / HErre efter dit Ord. 66 Lær mig en god (Sands) oc Forstand : Thi jeg troede paa dine Bud. 67 Før jeg blev ydmyget / foer jeg vild : Men nu holt jeg dit Ord. 68 Du est god oc giør vel / Lær mig dine Skick. 69 De Hofmodige dicte Løgn ofver mig / (Men) jeg vil holde dine Befalinger ad gandske Hierte. 70 Deres HIerte blef sæt som Jster / (Men) jeg forlystede mig ved din Lov. 71 Det var mig got / ad jeg blev ælendig / ad jeg kunde lære dine Skick 72 Din Munds Lov er mig bedre / end tusinde (Stycker) Guld oc Sølf.

Jod.
73 Dine Hænder hafve giort oc beridt mig / Undervjs mig / oc jeg vil lære dine Bud. 74 De som frycte dig / skulle see mig / oc glæde sig / thi jeg haabis paa dit Ord. 75 HErre jeg veed / ad dine Domme ere Retferdighed : Oc ad du ydmygede mig troligen. 76 Lad din Miskundhed nu (komme) ad trøste mig / efter dit Ord til dine Tienere. 77 Lad din Barmhiertighed vederfaris mig / ad jeg maa lefve: Thi din Lov er min stoore Lyst. 78 Lad de hofmodige beskæmmes / thi de nedtrycke mig med Falskhed / (Men) jeg vil tale om din Befalning. 79 Lad dem vende om til mig / som dig frycte / oc kiende dine Vidnesbyrd. 80 Lad mit Hierte blifve fuldkommet i dine Skick / ad jeg icke skal beskæmmis.

Caph.
81 Min Siæl forlængtis efter din Salighed : Jeg haabtis paa dit Ord. 82 Mine Øyne forsmæctede for dit Ord / J det jeg sagde / Naar vilt du trøste mig 83 Thi jeg var ljge som en Huud i Røg / (Dog) forglemte jeg icke dine Skick. 84 Hvor længe skal din Tienere bie? Naar vilt du holde Dom ofver dem som forfølge mig? 85 De stolte grofve Grafver for mig / hvilcket icke er efter din Lov. 86 Alle dine Bud ere Sandhed / de forfølge mig faslkeligen / hielp mig. 87. De hafde noget nær omkommet mig paa Jorden / Men jeg forlod icke dine befalninger. 88 Holt mig i lifve efter din Miskundhed / thi jeg vil bevare din Munds Vidnesbyrd.

Lamed.
89 HErre dit Ord bestaar ævindelig / i HImlene. 90 Din Sandhed varer stedse oc altjd : Du befæstede Jorde / oc den skal blifve ved. 91 De blifve ved (endnu) denne Dag / efter dine Domme / thi de ere alle dine Tienere. 92 Hafde din Lov icke værit min stoore Lyst / da hafde jeg omkommit udi min Elendighed. 93 Jeg vil aldrig forglemme dine befalninger / thi du holt mig i Lifve med dem. 94 Jeg hør dig til / frelss mig / Thi jeg søgte dine Befalninger. 95 De Ugudelige toge vare paa mig / ad ødelegge mig : (Men) jeg vil gifve act paa dine Vidnesbyrd. 96 Jeg hafver feit Ende paa alle Ting: (Men) dit Bud strecker sig meget vjt.

Mem.
97 Hvad hafde jeg din Lov saare kier / den er min tale hver Dag. 98 Du skalt giøre mig vjsere end mine Fiender / med dine Bud / Thi det er mit ævindelig. 99 Jeg blev forstadigere end alle de som lærde mig / Thi dine Vidnesbyrd var min Tale. 100 Jeg blev klogere end de gamle / Thi jeg holt dine Befalninger. 101 Jeg holt mine Føder fra alle onde Stjer / ad jeg kunde holde dit Ord. 102 Jeg vigede icke fra dine Domme / thi du lærde mig. 103 Hvad var dine Ord sødere for min Gaane / end Hunning for min Mund. 104 Jeg blifver klog af dine Befalinger / derfor hadede jeg alle falske Stje.

Num.
105 Dit ord er en Løcte for min Fod / oc et Lius paa min Stj. 106 Jeg svor oc vil det holde / ad jeg vil bevare din Rætferdigheds Domme. 107 Jeg er saare elendig / HErre / holt mig i lifve / efter dit Ord. 108 HErre / lad nu min Munds frjvillige offer behage dig : Oc lære mig dine Dome 109 Min Siæl er altjd i min haand : Dog hafver jeg icke forglemt din Lov. 110 De Ugudelige lagde en Snare for mig : dog foer jeg icke vild fra dine Befalninger. 111 Jeg fick dine Vidnesbyrd til Arf ævindelig : Thi de ere mit Hiertis Glæde. 112 Jeg bøyede mig Hierte / ad giøre efter dine Skick ævindeligen til Ende.

Samech.
113 Jeg hadede underfundige Stycker / Oc elskte din Lov. 114 Du est mit Skiul / oc min Skiold. Jeg hobte til dit Ord. 115 Vjger fra mig J Onde / oc jeg vil holde min Guds Bud. 116 Opholt mig efter dit Ord / ad jeg maa lefve / oc lad mig icke beskæmmis i mit Haab. 117 Styrck mig / ad jeg maa blifve frelst / Oc jeg vil altjd forlyste mig i dine Skick. 118 Du nedsogst alle dem som foore vild fra dine Skick / Thi deres Svig er Falskhed. 119 Du bortkastede alle Ugudelige paa Jorden : som Smediefinder. / Derfor elskte jeg dine Vidnesbyrd. 120 Mit Kiød var red for din Fryct / Oc jeg forfærdedis for dine Domme.

Ajin.
121 Jeg forfremmet Ræt oc Rætferdighed : Gif mig icke under dem / som ville giøre mig Vold. 122 Forsvar din Tienere til gode : Ad de Hofmodige giøre mig icke Vold. 123 Mine Øyne forlængdes saae efter din Salighed / Oc efter din Rætferdigheds Ord. 124 Giør med din Tiener efter din Miskundhed / Oc lær mig dine Skick. 125 Jeg er din Tienere / undervjs mig / ad jeg maa kiende dit Vidnisbyrd. 125 Det er Tjd / ad HErren giør (der noget til) de hafve sønderrefvet din Lov 127 Derfor elskte jeg dine Bud / ofver Guld oc ofver purt Guld. 128 Derfor holder jeg alle dine Befalninger ræt ad være / Jeg hadede alle falske Veye.

Pe.
129 Dine Vidnisbyrd ere underlige / derfor holt min Siæl dem. 130 Dine Ords Opladelse kand opliuse / som giør de Enfolige / kloge. 131 Jeg oplod min Mund / oc tog Aande : thi jeg hafde Begierlighed til deine bud. 132 Vent dig til mig / oc vær mig naadig / som du pleyer ad giøre mod dem er elske dit Nafn. 133 Befæst mine gange i dit Ord / Oc lad ingen uræt regere ofver mig. 134 Forløss mig fra Menniskenes Vold / saa vil jeg holde dine Befalinger. 135 Lad dit Ansict skinne for din Tienere / Oc lær mgi din Skick. 136 Der fløde Vandstrømme af mine Øyne / for de icke hulde din lov.

Tfade.
137 HErre du est rætvjs / oc dine Domme ere rætte. 138 Du hafver budit dine Vidnesbyrds strengelig Rætferdighed oc Sandhed. 136 Min Nidkierhed hafde nær opryct mig / mig Thi mine Modstandere hafde forglemt dine ord. 140 Dit Ord er saare klart giort / oc dine Tienere elskte det. 141 Jeg er liden oc foractet / Men jeeg forglemte dine Befalninger. 142 Din Rætferdighed er Rætferdighed ævindeligen / oc din Lov er Sandhed. 143 Nød oc Angist ramte paa mig / Men dine Bud var min stoore Lyst. 14. Dine Vidnesbyrds Rætferdighed varer ævindelig / undervjs mig / saa lefver jeg.

Koph.
145 Jeg raabte i gantske Hierte / bønhør mig HErre / Jeg vil holde dine Skick. 146 Jeg raabe til dig / frelss mig / oc jeg vil holde dine Vidnesbyrd. 147 Jeg kom tjlig i Tussmørcket oc raabtre / jeg haabte paa dit Ord. 148 Mine Øyne vare vogne for Nattevacten / ad tale om dit Ord. 149 Hør min Røst efter din Miskundhed / HErren / holt mig i Lifve efter din Ræt. 150 De hulde dem frem som staae efter Skalckhed / de vare langt fra din Lov 151 (Men) HErre / duest nær / Oc alle dine Bud ere Sandhed. 152 Jeg hafver længe vist om dine Vidnesbyrd ad du hafver stadfestit dem ævindeligen.

Refch.
153 See Elendighed / oc udfrj mig / Thi jeg hafver icke glemt din Lov 154 Udfør min Sag / oc gienløs mig / holt mig i lifve for dit Ords skyld. 155 Salighed er langt fra de Ugudelige / Thi de søgte icke dine Skick. 156 HErre din Barmhiertighed er meget stoor / holt mig i LIfve efter dine Domme. 157 Mine Forfølgere oc Modtandere ere mange / (Men) jeg vjgte icke fra dine Vidnisbyrd. 158 Jeg saa de Fortrædelige / oc kædis ser ved / thi de holde icke dit Ord. 158 See / ad jeg hafver elskt dine Befalinger / HErre / holt mig i lifve efter din Miskundhed. 160 Begyndelse paa dit Ord er Sandhed / Oc all din Rætferdigheds Dom varer ævindelig.

Schin.
161 Førster forfulde mig foruden Sag : Men mit Hierte fryctede for dit Ord. 162 Jeg glædde mig ofver dit Ord / som den der finder et stor Bytte. 163 Jeg hadede Løgn / oc hafde Vederstyggelighed der til : (Men) jeg elskte din Lov. 164 Jeg lofvede dig siu gange om Dagen / for din Rætferdigheds Domme. 165 De hafve stoor Fred / som elskte din Lov / oc skulle icke støde sig. 166 HErre / jeg biede efter din Salighed / Oc giorde efter dine Bud. 167 Min Siæl hult dine Vidnisbyrd / Oc jeg elsker dem meget. 168 Jeg hult dine Befalninger oc dine Vidnisbyrd / Thi alle mine Veye ere for dig.

Thau.
169 HERRE / lad dit Raab komme frem for dit Ansict / Undervjs mig efter dit Ord. 170 Lad min Formaning komme for dit Ansict / Udfrj mig efter dit Ord. 171 Mine Læbe skulle udgyde Lof / Naar du lærer mig dine Skick. 172 Min Tunge skal udsige din tale / Thi alle dine Bud er Rætferdighed. 173 Lad din Haand hielpe mig / Thi jeg hafver udvalt din Befalning. 174 HErre / Jeg hafde Begierlighed til din salighed / Oc din Lov er min stoore Lyst. 175 Lad min Siæl lefve / oc lofve dig / Oc lad mine Domme hielpe mig. 176 jeg foer som et Lam der omkommer / Opsøg din Tienere / thi jeg hafver icke forglemt dine Bud.

CXX. En sang paa Trapperne.
JEg (hult mig) til HErren i min Nød / Jeg raabte oc hand bønhørde mig. HErre frelss min Siæl fra en falsk Læbe : Fra en svigefuld Tunge. 3 Hvad gifver dig / eller hvad gafner dig en falsk Tunge? 4 (Den er) som en stærckis skarpe Pjle / Med Glæder af Enebærtræ.
5 Vee mig / ad jeg var Fremmed iblant Mesech / ad jeg boode hos Kedars Pauluuner. 6 Min Siæl hafver længe boed hos een som hadede Fred. 7 Jeg er fredsommelig / Men naar jeg taler / da ere de færdige til Krjg.

CXXI. En Sang til Trapperne.
JEg vil opløfte mine Øyne til Biergene / hveden mig skal komme Hielp. 2 Min Hielp (kommer) fra HErren / Som giorde Himmelen oc Jorden 3 Hand skal icke lade din Fod gljde / Oc hand skal icke slumme som bevarer dig. 4 See / hand skal icke slumme / Oc ey sofve som bevarer Jsrael. 5 HErren er en der bevarer dig / HErren er den der bevarer dig / HErren er din Skygge ofver din høyre Haand. 6 Solen skal icke stinge dig om Dagen / eller Maanen om Natten. 7 HErren skal bevare dig fra alt ont / hand skal bevare din Siæl. 8 HErren skal bevare din Udgang oc din indgang / fra nu oc indtil ævig tjd.

CXXII. Davids Sang paa Trapperne.
JEg glædde ig / ved dem som sagde til mig : Vi ville gaa i HERrens Huus : 2 Vore Fødder stode i dine Porte Jerusalem. 3 Jerusalem er opbygd / som en Stad / der er vel føjet tilsammen. 4 Hvorsom Stammerne skulle opgaa / HERRENs Stammer / til Jsraels Vidnisbyrd / ad tacke HErrens Nafn. 5 Thi der stoode Domstoolene / Davids Huusis Stoole.
6 Ynsker Jerusalem Lyck: Det skal gaa dem vel / som elske dig. 7 Der skal være Fred inden dine Muure / Lycket dine Pallazer. 8 For mine Brødres oc mine Venners skyld / vil jeg nu ynske Lycke ofver dig. 9 For HErrens vor Guds Huusis skyld / vil jeg søge dit beste.

CXXIII. En Sang paa Trapperne.
JEG oyløfte mine Øyne til dig / Du som sidder i Himmelen. 2 See som Tieneres Øyne (see) paa deres HErrers Haand. Som en Tieniste Piges Øyne / paa hendis Hustruis Haand / Saa (see) vore Øyne paa HErren vor Gud / indtil hand blifver os naadig.
3 Vær os naadig HErre / vær os naadig / Thi vi ere meget mættede med Foractelse. 4 Vore Siæle ere meget mættede / af de Stoltes Bespottelse / af de Hofmodiges Foractelse.

CXXIV. En Sang paa Trapperne.
HAfde HErren icke værit hos os / Maa Jsrael nu sige: 2 Hafde HErren icke værit hos os / Der Menniskene opstode imod os : 3 Da hafde de den Tjd opsluget os lefvende / der de vare saa saare vrede paa os: 4 Da hafde Vandene drucknet os / en strøm hafde gaaet ofver vor Siæl: 5 Ja, / da hafde det stolte Vand gaaet ofver for Siæl.
6 Lofvit være HErren / som gaf vos icke til Rof for deres Tænder. 7 Vor Siæl er undkommen som en Fugl af Fuglefængerens Snare / Snaren er Sønderrefven / Oc vi undkomme 8 Vor Hielp (skeer) i HErrens Nafn / som giorde Himmel oc Jorden.

CXXV. En Sang paa Trapperne.
DE som haabe paa HErren / De ere som Zions Bierg / (der) icke skal ryste / (men) skal blifve ævindelig. 2 Der ere Bierge omkring Jerusalem : Oc HErren er omkring sit Folck / fra nu oc indtil ævig Tjd. 3 Thi ugudeligheds Spjr skal icke hvile ofver de Retferdiges Lod : Paa det ad de Rætferdige skulle icke udræcke deres Hænder til Uretferdighed.
4 HErre / Giør vel mod de Gode oc ce Oprictige i deres Hierter. 5 Men de som blifve forvende paa deres kraagede Veye / Dem skal HErren lade fare med Missdædere / Fred (være) ofver Jsrael.


CXXVI. En Sang paa Trapperne.
DEr HErren omvendte Zions fængsel / Da vare vi som Drømmende. 2 Da blef vor Mund fuld med Ladder / oc vor Tunge med Priss : Da sagde mand iblant Hedningene: HErren hafver giort stoore ting mod disse. 3 HErren hafde giort stoore Ting mod os (Derfor) ere vi glade.
4 HErre / omvent vort Fængsel / som Strømme (komme) i Synden.
5 De som saaae med Graad / skulle høste med Fryd. 6 En maa gaa fast hen oc græde / naar hand bær den langsom sanckede Sæd: men hand skal vist komme med glæde / naar hand bær sine Næger.


CXXVII. Salomons Sang paa Trapperne.
UDen HErren bygger et Huus / da arbeyde de forgefvis / som bygge der paa : Uden HErren bevarer en stad / da vaage Væcterne forgefs. 2 Det er forgefs / ad J staae aarle op / der efter længe sidde / æde Brød med Sorg : Thi hand gifver sin kiere Ven det (som) Søfne.
3 See / Børn er HErrens Arf / Liffens Fruct er en Løn. 4 Som Pjle i en Stærckis Haand / saa ere de unge Drenge. 5 Salig er den Mand / som hafver sylt sit Kaager af dem : de skulle icke beskæmmes / naar betale med Fienderne i Porten.

CXXVIII. En Sang paa Trapperne.
Salig er hver den / som frycter HERREN / som gaar paa hans Veye. 2 Thi du skalt nære dig af dine HÆnders Arbeyde / Salig est du / oc det skal gaa dig vel. 3 Din Hustru skal blifve som en fructbar Vjntræ / paa Siderne af dit Huus : dine Børn som Olieqviste / omkring dit Bord 4 See / saa skal den Mand velsignes / som frycter HErren. 5 HErren skal velsigne dig af Zion / Oc du skat see det gode i Jerusalem / alle dine Lifs Dage. 6 Oc du skalt see dine Børne-Børn : Fred ofver Jsrael.

CXXIX. En Sang paa Trapperne.
De trængde mig meget af min Ungdom / maa Jsrael nu sige : 2 De trængde mig meget af min Ungdom / men de kunde icke ofvervælde mig. 3 Plovmændene pløyede paa min Ryg  de uddroge langt deres Furre 4 HErren er rætferdig / hand afhug de Ugudeliges Reef.
5 De skulle beskæmmes oc vende tilbage / alle som hade Zion. 6 De skulle blifve som Græss paa Taget / som tørris før end det kommer frem 7 Af hvilcket Høftmanden icke fylder sin haand / ey heller den sin Arm / som binder Negen. 8 Oc de som gaae for ofver / sagde icke HErrens Velsignelse være ofver eder : Vi velsignede eder i HErrens Nafn.


CXXX. En Sang paa Trapperne.
Af de dybe raabte jeg til dig HErre. 2 HErre / hør paa min Røst / Lad dine Ørn mercke paa mine Formanelsers Røst. 3 HErre / der som du vilt acte Onskaber. HErre / hvo kand da blifve bestandig? 4 Men hos dig er Forladelse / paa det du maa fryctes.
5 Jeg biede efter HErren / Min Siæl biede / oc jeg fortøfvede paa hans Ord. 6 Min Siæl (vocter) efter HErren / meere end Væcteren paa morgenen : som vocte paa Morgnen.
7 Jsrael haabe paa HErren / Thi hos HErren er Miskundhed / oc megen forløsning hos hannem. 8 Oc hand skl forløste Jsrael / af alle sine Ondskaber.

CXXXI. Davids Sang paa Trapperne.
HErre / mit Hierte er icke ophøyet / mine Øyne ey heller stolte : Oc jeg vandrede icke i stoore Ting / Eller i dem som ere mig forunderlige. 2 Hafver jeg icke sæt oc stillit min siæl / som den der er afvant fra sin Moder Lige som den er afvant / er min Siæl i mig.
3 Jsrael haabe til HErren fra nu oc indtil ævig Tjd.

CXXXII. En Sang paa Trapperne.
HErre / tænck paa Dvid / paa all hans Elendighed. 2 Som svor HErren : som giorde Jacob din Mæctrige Løfte / sigendis : 3 Jeg vil icke gaa i mit Huusis Pauluun / Jeg vil icke opstjge paa min Sengs Leye. 4 Jeg vil icke lade mine Øyne sofvee / eller mine Øynebryne slumme. 5 Jndtil jeg finder en Sted for HErren / Boliger for Jacobs den Mæctige. 6 See / vi hørde ad den var i Ephrata : Vi funde den paa Skovens marck. 7 Vi ville gaae i hans Bolig : vi ville tilbede for hans Fodskammel 8 HErre stat op til din Rolighed : Du oc din Mactis Arck. 9 Lad dine Præste klæde sig med Rætferdighed : Oc dine HEllige fryde sig. 10 Oc bortvent icke din Salvedis Ansict for Davids din Tieneris skyld.
11 HErren svor David Sandhed / hvor fra hand icke skal vende sig / sigendis : Af dit Lifvis Fruct viil jeg sætte paa din Stool 12 Der som dine børn holde min Pact / oc mit Vidnesbyrd / som ejg vil lære dem : Da skulle oc deres Børn (blifve) altjd de skulle sidde paa din Stool 13 thi HErren hafver udvalt Zion / hand begierede (den) sig til en Bolig / (sigendis:) 14 Denne er min Rolighed altjd / her vil jeg bo / Thi jeg begierede den. 15 Jeg vil visseligen velsigne dens Mad / Jeg vil mætte dens Fattige med Brød. 16 Oc jeg vil klæde dens Præste med Salighed / oc dens Hellige skule jo fryde sig. 17 Der vil jeg lade Davids Horn opvoxe : Jeg tilridde en Løcte for min Salvede. 18 Jeg vil klæde hans Fiender med skam : Men hans krune skal blomstris ofver hannem.

CXXXIII. Davids Sang paa Trapperne.
SEe / hvor got oc hvor lystigt er det / ad Brødre booe ocsaa tilsammen. 2 Det er ljge som den beste Olie paa Hofvedet / som nedflyder paa Skægget / ja paa Aarons Skæg : Som nedflyder paa hans Klæders Søn. 3 Det er ljge som Hermoons Dug der falder paa Zions Bierg : Thi der hafver HErren befalit velsignelsen / (ad være/) Ja lifvet indtil ævig Tjd.

CXXXIV. En Sang paa Trapperne.
SEe /Lofver HErren / alle HErrens Tienere / Som staa om natten i HErrens Huus. 2 Opløfter eders Hænder til Helligdommen / oc lofver HErren. 3 HErren velsigne dig af Zion / som giorde Himmel oc Jorden.

CXXXV. Halelu-ja.
Lofver HErrens Nafn / Lofver (ham) i HErrens Tienere. 2 J som staae i HErrens huus / i vor Guds Huusis Forgaarde. 3 Lofver HErren / thi HErren er god / Siunger hans Nafn Lof / thi det er lyfteligt.
4 Thi HErren hafver udvalt sig Jacob : Jsrael til sig synderlig Ejedom. 5 Thi jeg veed / ad HErren er stoor : Oc ad vor HErre er ofver alle Guder. 6 HErren giorde ald hvad hannem bel befaldede / i Himmelen oc paa Jorden / J Hafvet / oc i alle Affgrunde. 7 Hand lader Damp opgaa fra Jordens Ende : Hand giør Liunet til Regnen : Hand lader Væjret komme af sine hemmelige Steder 8 Som slog de førstefødde i Ægypten / baade menniske oc Diur. 9 Hand sender Tegn oc underlige Gierninger i dig Ægypti Land / ofver Pharao oc alle hans Svenne. 10 Hand som slog mange Folck / oc ihielslog stærcke Konger. 11 Sihon de Amoriters Konge / Oc Og Kongen i Basan / Oc alle Kongerjger i Canaan. 12 Oc gaf deres Land til Arf / Jsrael sit Folck til Arf 13 HErre dit Nafn (varer) ævindelig : HErre / din Jhukommelse er stedse oc altjd. 14 Thi HErren skal skaffe sit Folck Ræt / Oc være sine Tienere naadig.
15 Hedningenes Afguder ere sølf oc Guld / et Menniskes Hænders gierning. 16 De hafde Mund / men kunde icke tale : De hafve Øyne / men kunde icke see 17 De hafve Ørne Y men kunde icke høre : oc der er icke end Aand i deres Mund. 18 De som dem giøre / vorde lige som de / ja hver den som forlader sig paa dem. 
19 Jsraels Huus lofve HErren / Aarons Huus lofve HErren. 20 Levi Huus lofver HErren / J som frycte HErren / lofver HERREN. 21 Lofvet være HERREN af Zion / som booer i Jerusalem / Haleluja.

CXXXVI.
Tacker HErren / thi hand er god : Thi hans Miskundhed (varer) ævindelig. 2 Tacker den Guders Gud : Thi hans Miskundhed varer ævindelig 3 Tacker den HErrers HErre: Thi hans Miskundhed varer ævindelig.
4 Den som giør stoore underlige Ting alleene : Thi hans Miskundhed varer ævindelig. 5 Den som giorde HImlene med Forstand : Thi hans Miskundhed varer ævindelig. 6 Den som udstræcker Jorden hos Vandet : Thi hans Miskundhed varer ævindelig. 7 Den som giorde de stoore Lius: Thi hans Miskundhed varer ævindelig. 8 Solen ad regiere om Dagen: Thi hans Miskundhed varer ævindelig. 9 Maanen oc Stiernerne ad regiere om Natten : Thi hans Miskundhed varer ævindelig.
10 Den som slog Ægypten paa deres Førsteføddde: Thi hans Miskundhed varer ævindelig. 11 Oc førde Jsrael ud fra dem : Thi hans Miskundhed varer ævindelig. 12 Med en mæctig Haand oc udracte Arm : Thi hans Miskundhed varer ævindelig 13 Den som deelte det Røde Haf / i deele : Thi hans Miskundhed varer ævindelig. 14 Oc lod Jsrael gaa midt igiennem det : Thi hans Miskundhed varer ævindelig. 15 Oc udstøtte Pharao oc hans Hær i det Røde Haf : Thi hans Miskundhed varer ævindelig. 16 Den som førte sit Folck igennem Ørckenen: Thi hans Miskundhed varer ævindelig. 17 Den som slog stoore Konger: Thi hans Miskundhed varer ævindelig. 18 Oc ihielslog mæctige Konger: Thi hans Miskundhed varer ævindelig. 19 Sihon de Amoriters Konge: Thi hans Miskundhed varer ævindelig. 20 Oc Og Kongen i Basan: Thi hans Miskundhed varer ævindelig. 21 Oc gaf deres Land til Arf: Thi hans Miskundhed varer ævindelig. 22 Sin Tienere Jsrael til Arf: Thi hans Miskundhed varer ævindelig. 23 Thi hand rænckte paa os / der vi vare undertryckte: Thi hans Miskundhed varer ævindelig. 24 Oc forløste os fra vore Fiender: Thi hans Miskundhed varer ævindelig.
25 Den som gifver alt Kiød Spjse: Thi hans Miskundhed varer ævindelig.
26 Tacker HImlens Gud: Thi hans Miskundhed (varer) ævindelig.

CXXXVII.
Hos Babylons Floder / der sade vi oc græde tilmed / naar vi tænckte paa Zion. 2 Paa Pjlerne som der er udi / hengde vi vore Harper. 3 Thi de begierede der af os / som hulde os fangne / ad vi skulle siunge / (en Sang/) oc være glade i vor hylen / (sigendis:) Siunger (noget) af Zions Sang. 4 Hvorledis skulle vi siunge HErrens Sang i et fremmed Land? Forlgemmer jeg dig JErusalem / da forglemme sig min højre Haand. 6 Min Tunge hænge ved min Gumme / om jeg icke tæncker paa dig / om jeg icke lader Jerusalem være ofver min høyeste Glæde.
7 HErren tæck paa Edom Børn / paa JEerusalems Dag / De som sige / Giører bart / giører bart / indtil Grundvolden i den. 8 Babels Daatter / du som skalt vorde forstyrred / Salig er den som dig betaler din Betalning  / som du betalte os med. 9 Salig er den som tager oc fljder dine unge Børn paa Klippen.

CXXXVIII. Davids.
JEg vil tacke dig af mit gandske Hierte : Jeg vil siunge dig Lof for Guder. 2 Jeg vil tilbede mod din hellige Tempel / Oc tacke dit Nafn / for din Miskundhed oc Sandhed : Thi du hafver giort dit Nafn herligt ofver alting ved dit Ord. 3 Den Dag jeg kalde paa (dig/) da bønhørde du mig Du bekræftede mig med Styrcke i min Siæl.
4 HErre / alle Konger paa Jorden skulle tacke dig / naar de hafve hørt din Munds Ord. 5 Oc de skulle siunge om Nattns Veye / Thi HErrens Ære er stoor. 6 Thi HErren er høy / dog seer hand til den Ringe / oc er høyt oppe / men kiender dog det som er langt der fra.
7 Naar jeg vandrer midt i Angest / da skalt du holde mig i lifve / du skalt udræcke din Haand ofver mine Fienders Vrede / Oc frelse mig med din Høyre Haand. 8 HErren skal giøre Ende der paa for min skyld / HErre din Miskundhed er ævindelig : Forlad icke dine Hænders Gierninger.

CXXXIX. Til Sangmesteren / Davids Psalme.
HErre / Du randsagede mig / oc kiende mig. 2 Hvad heller jeg sidder eller staar / da viste du det : Du forlodst min Tancke langt fra. 3 Hvad heller jeg gaar eller ligger / omkring ringer du min Gang oc min Leye : Du kiende grant alle mine Veye. 4 Thi der er icke et Ord paa min Tunge / see / HErre du veedst det alltsammen. 5 Bag til oc for til hafver du dannit mig : oc du satte din haand ofver mig. 6 Saadant ad forstaa er mig for underligt: er for høyt / jeg kand icke naae det. 7 Hvort skal jeg gaa hen fra din Aand? 8 Gar jeg til Himmelen / da est du der / Oc giør jeg min Seng i Helfvede / See / da est du der. 9 Vilde jeg tage Morgenrøds Vinger / vilde jeg blifve hos det yderst Haf. 10 Saa skulde dog din Haand føre mig der : Oc din høyre Haand holde mig. 11 Oc vilde Jeg sige : Mørcke maa dog skiule mig / Saa er dog Natten et Lius omkring mig. 12 Mørckhed er oc icke mørckt hos dig / Oc Natten maa liuse om Dagen / Mørcket er som Liuset . 13 Thi du eyede mine Nyre : Du skiulte mig i min Møoders Ljf. 14 Jeg vil tacke dig for jeg i forfærdelige Maade er underlig blefven til / underlige ere dine Gierninger / Oc min Siæl kiender det vel. 15 Mit Legem var icke skiult for dig / der jeg blev giort i Skiulet / der jeg blev herlig sammensag neden i Jorden. 16 Dine Øyne saae mig / der jeg var endnu uberidt / Oc disse Ting vare alle sammenskrefne i din Bog / J de Dage som de blefve dannede / ja der / der var icke een af dem. 17 Derfor / O Gud / hvor kostelige ere dine Tancker før mig / hvad er deres Summe stoore : 18 Skulde jeg tælle dem / da blefve de flerre end Sand : Opvaagnede jeg / saa er jeg endnu hos dig.
19 Gud / ad du vilde ihielsla den ugudelige / Oc i blodgierige Folck vjger i fra mig. 20 De som tale skændelige om  dig : dine Fiender optoge dit (Nafn) forfængeligen. 21 HErre / skulle jeg icke hade dem / som sætte sig op imod dig? 22 Jeg hader dem med et fuldkommen had / De blefve mine uvenner.
Randsage min Gud / oc kiend mit Hierte / Prøf mig / oc mine Tancker. 24 Oc see / om der er en Sorgefuld Vey i mig / Oc leed mig paa en ævig Vey.

CXL. Til sangmesteren / Davids Psalme.
2 HErre / udfrj mig fra et ont Menniske / Bevar mig fra en fortrædelig Mand. 3 De som tæncke Ont i Hierte : vilde daglige drifve Krjg. 4 De hvesse deres Tunge som en slange : Der er Øglers Forgifft under deres Læber / Sela. 5 HErre / bevar mig fra en ugudeligis HÆnder : bevar mig fra en fortredelig Mand : (Fra den) som tæncker ad omstøde mine gange. 6 De Hofmodige skiulte en Snare for mig : Oc udstracte et Garn met Ref ved en Stj de sætte Stricker for mig / Sela. 7 Jeg sagde til HErren / du est min Gud / HErre merck min Formanelsis røst. 8 HErre / HErre min Saligheds Styrcke / Du skiule mit Hofved paa Strjdens Dag. 9 HErre / gif mig icke i den ugudeligis Begierning : Styrcke icke hans Skalckhed : de tørde ophøye sig (der af) Sela. 10 Deres Hofved / som omkringe mig / ja deres Læbers Møje skiule dem self. 11 Der skulel Gløder komme ofver dem : hand skal sla dem i Jlden i dybe Grafver / Ad de skulle icke staa op igien.
12 En Mundkaad Mand skal icke befæstis paa Jorden : en ond fortredelig Mand / skal mand jage indtil hand er gandske fordrefven. 13 Thi jeg veed / ad HErren udrette den Elendiges Sag / (oc) de Fattiges Ræt. 14 Ja de Rætferdige skulle tacke dit Nafn / de Oprictige skulle boe for dit Ansict.

CXLI. Davids Psalme.
HErre / jeg raaber til dig / kom snart til mig / hør min Røst / naar jeg kalder paa dig. 2 Lad min Bøn blifve fast / som et røgoffer for dit Ansict : Mine Hænders Opløftelse / som et Aftens Offer. 3 HErre / sæt en Vartect for min Mund / var paa mine Læbers Dør. 4 Bøy icke mit Hierte til noget ont / til ad føre ugudelig Væsen med Mizdædere : ad jeg skal icke æde af deres Kræsenhed. 
5 Den Rætferdige bancke mig / det skal være mig en velgierning / oc straffe mig / Det skal være mig en Hofvets Olie / det skal icke bryde mit Hofved / thi jeg skal endnu bede i deres Ulycke. 6 Deres Dommere ere nedstyrtede hos en Klippe? Oc de hafve hørt mine Ord / ad de var lystige. 7 Vore been er adspridde i Helfvedis Mund / som nar en hugger oc kløfver (Træ.)
9 Thi min Øyne see til dig HErre / Jeg forløb mig paa dig / blotte icke min Siæl. 9 Bevar mig fra Snaren / (som) de lagde for mig / Oc fra Misdæderes Stricker. 10 Lad de ugudelige falde hver i sit eget Garn / (Men) jeg (skal blifve) tillige / indtil jeg gaar for ofver.

CXLII. Davids / til en undervjsning / En Bøn / der hand var i Huulen.
2 JEg vil raabe til HErren med min Røst / 3 Jeg vil udgyde min Tale for hans Ansict. 4 Jeg vil udgyde min Tale for hans Ansict / vil gifve min Nød tilkiende for hans Ansict. 4 Der min Aand var forstyrret mig / da kiende du min Vey : De skiulte en Snare for mig paa Stjen jeg skulde gaa paa. 5 Jeg gaf Act paa den heyre Sjde / oc see/ ad der er ingen som kiende mig / Tilfluct er borte fra mig : Der var ignen omhyggelig for min Siæl 6 HErre / jeg raabte til dig / Jeg sagde / Du est min Tilljd / min deel i de Lefvendes Land. 7 Gif Act paa mit Skrjg / Thi jeg er meget plaget / udfrj mig fra dem som forfølge mig / thi de ere mig for stærcke. 8 Før min siæl af fængsel / ad jeg kand tacke dit nafn / De Rætferdige skulle samles omkring mig / naar du giør vel mod mig.

CXLIII. Davids Psalme.
HErre / hør min Bøn / gif act paa mine Formaninger / for din Sandheds skyld : bønhør mig for din Rætferdigheds skyld. 2 Oc gack icke i Dom med din Tienere / Thi ingen som lefver kand være rætferdig for dig. 3 Thi Fienden forfulde min Siæl / hand støtte mit Ljf til Jorden / hand lagde mig ned i Mørcket / ligesom de Døød i Verden. 4 Derfor er min Aand forstyrret i mig / mit Hierte er fordrefvet i mit Ljf. 5 Jeg tænckte paa de gamle Dage : Jeg grundede paa all din Gierning : Jeg vild e tale om dine Hænders Gierninger. 6 Jeg udbredde mine Hænder til dig / min Siæl (tørster) efter dig / som et tørt Land / Sela. 7 HErre bønhør mig snart / min Aand forgaar : Skiul icke dit Ansict for mig / Thi jeg skulde blifve dem ljg / der fare ned i Grafven.
8 Lad mig aarle høre din Miskundhed / thi jeg hafver haabit paa dig / Kundgiør mig den Vey / som jeg skal gaa paa / thi jeg opløfte min Siæl til dig. 9 HErre / udfrj mig fra mine Fiender : hos dig hafver jeg skiult mig. 10 Lær mig ad giøre din Behagelighed / thi du est min Gud : Din Aand er god / lad ham føre mig frem i det rætte Land.
11 HErre / holt mig i lifve for dit Nafns skyld : udføre min Siæl af nød / for din Retfærdigheds skyld. 12 Oc udslet mine Fiender / for din Miskundheds skyld / Oc forderfv alle som bedrøfve min Siæl / thi jeg er din Tienere.

CXLIV. Davids (Psalme.)
LOfvet være HErren min Klippe / som lærer mine Hænder til Strjden : Mine Fingre til Krjgen. 2 Min miskundhed oc mit Slot / min høyre Beskærmelse oc min Frelsere for mig : min Skiold / oc paa hvilcken jeg hafver haabet / som tvinger mit Folck under mig.
3 HErre / hvad er et Menniske / ad du vilde kiende hannem? Et Menniskes Barn / ad du vilde acte hannem? 4 Et Menniske er ljg Forfængeligheden : Hans Dage ere som en Skygge der bortfarer.
5 HErre / bøy dine Himle / oc far ned : Tag paa Biergene / ad de ryge. 6 Lad liune flux / oc adspree dem / duskiud dine Straaler / oc forfærde dem. 7 Udræck dine Hænder af det Høye forløz mig / oc redde mig af stoore Vand / af den Fremmedes Børns Haand. 8 Hves Mund taler Løgn: Oc hves høyre Haand er en falsk høyre Haand. 9 Gud / Jeg vil siunge dig en ny Sang: Jeg vil leege for dig paa Psalteren med ti Strenge. 10 Du som gifver Konger Seyr : som forløste David din Tienere / fra et ont Sverd.
11 Forløs mig / oc redde mig af den Fremmedes Børns Haand / hves Mund taler Løgn : oc hves Haand er en falsk høyre Haand. 12 Ad vore Sønner kunde opvoxe / som Planter i deres Ungdom: Vore Døttre / som hiørnesteene udgrafvede efter Tempelens Lignelse? 13 Ad vore Kammere blifve fulde / som kunde gifve Forraad ud / et slags efter det andet : ad vore Faar kunde føde tusinde / (ja) føde ti tusinde paa vore Gader. 14 Ad vore Øxen kunde være feede : ad der skeer ingen Jndfald / ey heller udførsel / ey heller Klage paa vore Gader. 15 Lycksaligt er det Folck som det saa gaar : (men) saligt er det Folck / hves Gud er HErren.

CXLV. Davids Lof.
O Min Gud / Du Konge / Jeg vil ophøye dig : Oc lofve dit Nafn ævindelig oc altjd. 2 Daglig vil jeg lofve dig / oc prjse dit Nafn ævindelig oc altjd. 3 HErren er stoor oc meget berømmelig : Oc hans Mæctighed er urandsagelig.
4 En Slect skal fortælle den anden dine Gierninger : Oc de skulle forkynde din Vælde. 5 Din Vældige Æres Herlighed: Oc jeg vil tale om dine udnerlige Ting. 6 Oc de skulle tale om din forfærdelige Tings Styrcke: Oc jeg vil fortælle din Mæctighed 7 De skulle ofverflødig udøse din stoore Godheds  Hukommelse : Oc prjse din rætferdighed. 8 HErren er naadig oc barmhiertig / langmodig oc af stoor Miskundhed. 9 HErren er god mod alle : Oc hans megen Miskundhed (gaar) ofver alle hans Gierninger.
10 HErrre / alle dine Girninger skulle tacke dig / oc dine Hellige skulle lofve dig. 11 De skulle sige af dit Kongerigis Ære / oc tale om din Vælde. 12 Ad forkynde hans Vælde for Menniskens Børn : oc hans kongerigis herlige Ære. 13 Dit Rjge er aldelis et ævigt Rige : oc dit HErredømme varer stedse oc altjd. 14 HErren opholder alle dem som falde : Oc opløfter alle dem som ere nedslagne. 15 Alles Øyen vocter paa dig : oc du gifver dem deres Spjsning i sin Tjd. 16 Du oplader din Haand / oc mætter alt det som lefver / (efter din) Behagelighed. 17 HErren er rætferdig i alle sine Veye : oc miskundig i alle sine Gierninger. 18 HErren er nær hos alle dem som kalde paa hannem / hos alle som kalde paa hannem i sandhed. 19 Hand skal giøre det som behager dem som hannem frycte : oc hand hører deres Skrjg / oc frelser dem. 20 HERREn bevarer alle som elske hannem / men hand udsletter alle de ugudelige. 21 Min Mund skal sige HErrens Lof : oc alt Kiød lofve hans hellige Nafn ævindelig oc altjd.

CXLVI. Halelu-ja.
MJn Siæl lofv HErren : 2 Jeg vil lofve HErren / saa længe jeg lefver : Jeg vil siunge min Gud Lof / meden jeg er til.
3 Forlader eder icke paa Førster / paa et Menniskis Barn / som kand icke frelse. 4 Hans Aand udfarer / hand blifver til sin Jord igien : paa den samme Dag forgaaar hans Anslag. 5 Salig er den / hves Hielp Jacobs Gud er : hves Haab staar til HErren hans Gud : Som giorde Himmel oc Jorden / Hafvet / oc alt det som der er udi : som holder Lofve ævindelig : 7 Som skicker dem Ræt / der ljde Vold : Som gifver de Hungrige Brød : HErren løser de Bundne. 8 HErren gifver de Blinde Syn : HErren opretter de Nedslagne : HErren elsker de Retferdige. 9 HErren beskærmer de Fremmede : Hand opholder Faderløse oc Encker : men omvender de ugudeliges Vey. 10 HErren skal regne ævindelig : Din Gud O Zion stedse oc altjd / Haleluja.

CXLVII.
Lofver HErren / thi det er got ad siunge vor Gud Lov / Thi hand (er) liflig : saadan Lof er Zion. 2 HErren bygger Jerusalem : hand samler de Fordrefne af Jsrael. 3 Hand helbreder dem som hafve et sønderknuset Hierte / Oc forbinder dem i deres smerte. 4 Hand tager Tal paa Stierne / hans hæfner dem alle ved nafn. 5 Vor HErre er stoor oc hafver stoor kraft: Der er ingen tal paa hans Forstand. 6 HErren opretter de Spagferdige: Ugudelige indtil Jorden fornedrer hand. 7 Stunger mod hver andre for HErren med Tacksigelse : Lofver vor Gud med Harper. 8 (Hand er) den som betæncker Himmelen med Skyer / Som skicker Regn paa Jorden : som lader Græss voxe paa Biergene. 9 Den som gifver Diur deres Føde : De unge Rafvne som raabe (til hannem.) 10 Hand hafver icke Lyst til Hestens Styrcke : Hand hafver icke Behagelighed til Mandens Been. 11 HErren hafver Behagelighed til dem som hannem frycte : som haabe til hans Miskundhed. 12 O Jerusalem / prjs HErren : O Zion lofv din Gud. 13 Thi hand giør dine Portis Stænger faste : Hand velsigner dine Børn der udi. 14 Hand skicker Fred i dn Landemercke : Hand mætter dig med den beste Hvede. 15 sender sin Tale paa Jorden : hans Ord løber snarlige. 16 Hand gifver Snee som uld : Hand strøer Rjmfrost som Aske. 17 Hand udkaster sin Jis som Mundbjde : hvo kand bestaa for hans Frost? 18 Hand sender sit Ord / oc smelter dem : Hand lader sit væjr blæse / oc Vandet flyder hen. 19 Hand vjser Jacob sine Ord : Jsrael sine skick oc sine Rætte. 20 Hand giorde icke saa ved noget Folck : Oc de kunde icke forstaa disse Rætte / Halelu-ja.

CXLVIII.
LOfver  HErren af HImlene : Lofve hannem i de høye Steder : Lofver hannem alle hans Engle : Lofver hannem alle hans Hærskare. 3 Lofver hannem Soel oc Maane: Lofver hannem alle liuse Stierner. 4 Lofver hannem alle Himlens Himle : 5 De skulle lofve HErrens Nafn : thi der hand bød (det) blefve de skabte 6 Oc hand holder dem altjd / ja ævindelig : hand gaf dem en Skrick / oc den skal icke forgaa. 7 Lofver HErren af Jorden: I drager oc alle afgrunde. 8 Ild oc Hagel snee oc Damp : du Stomvær / som udretter hans Ord. 9 I bierge oc alle Høye Fructbare Træ oc alle Ceder-træ. 10 Bæster oc alle Diur : Orme oc fluende Fugle. 11 I Konger paa Jorden oc alle slags Folck : Før sker oc alle Dommere paa Jorden. 12 Unge Drenge oc Jomfruer ocsaa : I Gamle med de unge / 13 Skulle lofve HErrens Nafn : Thi hans Nafn alene er ophøyet : hans herlighed (gaar) ofver Jorden oc Himmelen. 14 Oc hand hafver ophøyit et Horn for sit Folck / en Lof for alle hans Hellige / for Israels Børn / (som er) et Folck der hannem er nær / Halelu-ja.

CXIX
Halelu-ja.
SJunger HErren en ny Sang : hans Lof (skal være) de Helliges Menighed. 2 Israel glæde sig i den / som hannem giorde : Zions Børn være glade ofver deres Konge. 3 De skulle lofve hans nafn i Danz : De skulle leege for hannem med Trumme oc Harper. 4 Thi HErren hafver Behagelighed til sit Folck : hand pryder de Spagfærdige med Salighed. De Hellige skulle fryde sig med Ære. De skulle siunge Prjs paa deres Leye. 6 De skulle ophøye Gud i deres Hals : Oc der skal være et meget skarpt i Sverd i deres Haand. 7 Ad giøre Hefn paa Hedningene: (oc) Straf paa Folckene. 8 Ad blinde deres Konger med fiedder : Oc deres Frjbaarne med Jesu Bolte. 9 Ad giøre dem skrefne Ræt : Denne Ære skal høre alle hans Hellige til / Halelu-ja.

CL
Halelu-ja.
LOfver HErren i hans Helligdom : Lofver hannem i hans Mactis udracte Befæstning. 2 Lofver hannem for hans megen Vældighed : Lofver hannem efter hans store Mæctighed. 3 Lofver hannem med Psaltere oc Harper 4 Lofver hannem med trumme oc Danz : Lofver hannem med Strenge oc Pibe. 5 Lofver hannem med klingende Cimbler: Lofver hannem med fryde Cimbler alt det som hafver Aande / lofve HErren /Halluja.
Ende paa Psalme-Bogen

Ordsprocks Bog
I Cap.

SAlomons / Søns / Israels Kongis Ordsprocke / 2 Til ad kiende Vjsdom oc tuct. Ad forstaa forstandige Ord. 3 Ad anamme undervjsnings Tuct / Rætferdighed oc Dom / oc Oprictighed. 4 Ad gifve de Enfoldige Vittighed / den unge Kundskab oc Kloghed/. 5 Hvo som er vjs / hand høre til / oc forbedre sig i Lærdom / Oc hvor som er forstandig / hand forstaa Ordsprock / oc udtydning / de Vjsis ord oc deres mørcke tale. 7 HErrens Fryct er Begyndelsen til Kundskab : de Daarlige foracte Vjsdom oc Tuct.
8 Min Søn / lyd din Faders Tuct / oc forlad icke din Moders Lov. 9 Thi de ere en Naadis Smycke på Hofvet / oc Klæder om din Hals. 10 Min Søn / naar Syndere locke dig / da kom icke. 11 Om de sige: Gack med os / vi ville luure efter Blod / (vi ville) skiule os mod den uskyldige uden Sag. 12 Vi ville sluge dem lefvende / som Helfvede / ja ( ville sluge dem) gandske oc aldelis / som de der nedfaret Grafven. 13 Vi ville finde allehonde skønt gods / (oc) fylde vore Huus med Rof. 14 Du skalt lodde med os: Vi ville alle hafve een Pung. 15 Min Søn / vandr icke den Vey med dem / forvar din Fod fra deres Stj. 16 Thi deres Fødder løbe til det onde: oc de skynde dem ad udgyde Blod. 17 Sandelig / det er forgefs / adkaste Garn for alle slags Fugles Øyne. 18 Oc disse luure paa deres (eget) Blod / de skiule sig mod deres egne Siæle. 19 Saa gaar det med hver den / som staar efter Gierighed : den skal tage sin egne HErres Siæl.
20 Vjsdommen raaber der ude den lader sig høre paa Gaderne. 21 Den raaber for / iblandt dem som buldre i Portens Døre / den taler sine Ord i Staden 22 Hvor længe ville i Vanvittige elske Vanvittighed? oc Bespottere hafve sig Lyst til Bespottelse? Oc Gæcke hade Forstand? 23 Vender eder til min Straf / See / jeg vil ofverflødig udøse eder min Aand : jeg vil kundgiøre eder mine Ord". 24 Efterdi jeg raabte / oc I vilde icke / udbredde min Haand / oc ingen actede det / 25 Oc I hafve ladet alt mit Raad fare / oc vilde icke lide min Straf: 26 Da vil jeg oc lee i eders ulycke: jeg vil spotte / naar det kommer som I frycte: 27 Naar det kommer / som en Storm / det som I frycte for / Oc eders Ulycke grjber an / som en Hværvelbind: naar Angift oc Nød kommer ofver eder. 28 Da skulle de paakalde mig / men jeg skal icke svare: De skulle aarle søge mig / men skulle icke finde mig. 29 Fordi de hadede Forstand / oc udvalde icke HErrens fryct / 30 De bevilgede icke mine Raad: foractede all min Straf. 31 Saa skullede æde af deres veyes Fruct / oc blifve mætte af deres raad. 32 Thi de Vanvittiges afvendelse skal sla dem ihiel / Oc Gæckes Lycke skal forderfve dem. 33 Men hvo som mig lyder / hand skal boo tryggelig: oc hand skal icke frycte for nogen ulycke.

II. Cap.
MIn Søn / vilt du annamme min Tale / oc giemme mine Bud hos dig / 2 Ad lade dit Øre gifve Act paa Vjsdommen / saa du bøyer dit Hierte til Forstand. 3 Ja der som du raaber efter Forstand / lader dig liude om Forstand / 4 Der som du søger efter den som efter Sølf / oc randsager efter den / som efter Liggendefæ: 5 Da skalt du forstaa HErrens Fryct / oc finde Guds Kundskab. 6 Thi HErren gifver Vjsdom / af hans Mund kommer Kundskab / oc Forstand. 7 Hand giemmer det Rætte for de Oprictige / (hand er) en Skiold for dem som vandre frommelig. 8 Paa det du skulle bevare Rættens Stjer / Oc hand skal forvare sine Helliges Vey 9 Da skalt du forstaa rætferdighed oc dom / oc Oprictighed / ja alle gode veye 10 Naar Vjsdommen gaar dig til Hiertet / oc din Siæl hafver Lyst til Forstand: 11 Da skal Kloghed bevare dig / 12 Ad frj dig fra den onde Vey / fra den Mand som taler fortrædelige Ting. 13 (Fra den) som forlader de rætte stjer / ad gaa paa Mørckheds Veye. 14 De som glæde sig ad giøre ilde / fryde sig i deres onde Fortrædelighed / 15 Hves Stjer ere krumme / Oc følge deres vrange Veye. 16 Ad du friis fra en Fremmed Qvinde / fra en ukiend / som giør sine Ord smidige / 17 Som forlader sin Ungdoms HErre / oc hafver forglemt sin Guds Pact. 18 Thi hendis Huus er bøyet til Døøden / oc hendis Sange til Dødninger. 19 Alle de som gaa ind til hende / skulle icke komme igien / oc skulle icke ramme paa Liffens Stier. 20 Paa det du kand vandre paa de Godes Veye oc bevare de Retferdiges Stjer. 21 Thi de oprictige skulle boe i Landet / oc de ræt Fromme skulle blifve til ofvers der udi 22 Men de Ugudelige skulle udryddes af Landet / oc Forrædere skulle udslettes der af.

III. Cap.
MIn Søn / forglem icke min Lov: Men lad dit Hierte bevare mine Bud. 2 Thi et langt Lif oc mange Aar ad lefve udi / oc Lycke skulle de forskaffe dig rundeligen : Ad Miskundhed oc Trofkaff icke forlader sig : Bind dem om din Hals / skif dem i dit Hierteis Tafle / 4 Oc find saa Naade oc god Undervjsning / for Gud ac Menniskene.
5 Haab paa HErren i dit ganske Hierte : Oc forlad dig icke paa din forstand / 6 Kiend hannem i alle dine Veye : Oc hand skal giøre dine Stjer rette. 7 Lad dig icke tycke ad vare vjs / (Men) fryct HErren / oc vjg fra det onde. 8 Det skal blifve din Nafle sunt: oc vederqvege dine Been.
9 Forær HErren af dit Gods / oc af all din Indkommis Første  Fruct. 10 Saa skulle dine Ladder glifve fulde med Forraad / oc dine Perser sprecke sønder af Vjn Most.
11 Min Søn / Bortkast icke HErrens Tuctelse: Oc kædis icke ved hans straf 12 Thi HErren straffer den som haab elsker: oc hafver Behagelighed (til hannem) som en Fader til en Søn. 13 Saligt er det Menniske / som fiender vjsdom : Oc det Menniske som fremfører Forstand. 14 Thi det er bedre ad kiøbslaa med den / end ad kiøbslaa med følf . oc dens Indkomme ere bedre / end opgrafver Guld. 15 Den er kosteligere end Perler / oc alt det du kand ynske / det kand icke lignis ved dem. 16 I dens høyre Haand er et langt Ljf / I dens venstre Haand (er) Rjgdom oc Ære.
17 Den Veye ere deylige Veye / oc alle dens Stjer ere fred". 18 Den er Lifsens Træ for alle som fatte paa den / oc salig er hver af de / som holder den. 19 HErren grundfestede Jorden ved Vjsdom / stadfestede Himlene ved Forstand. 20 Ved dens Vjsdom ere Afgrundene adskilde / Oc Skyerne motte dryppede med Dug. 21 Min Søn lad den icke vjge fra dine Øyne / bevar det rætte oc Klogskab. 12 oc de skulle være din Siæls Ljf / oc naade for din hals. 23 Saa skalt du vandre tryggelig paa din Vey / ad din fod skal icke støde sig. 24 Ligger du dig da skalt du icke fryckte : du skalt ligge / oc din Søfn skal være sød, 25 Du skalt icke frycte for hastelig Forfærdelse / ey heller før de Ugudeliges Ødelæggelse / naar den kommer. 26 Thi HErren skal være din Tilljd Oc hand skal bevare din Fod / ad den icke fangis.
27 Forsøg icke ad giøre den got som det bør ad hafve / om din haand hafver Formue ad giøre det. 28 Sla icke din Næste / Gack bort et kom igien / oc i Morgen vil jeg gifve dig Efterdi du dog hafver (det.) 29 Optænck icke ont mod din Ven / thi hand boer hos dig paa tro. 30 Trætt icke med noget Menneske for uden Sag / der som hand hafver icke giort dig ont. 31 Vær icke nidkier mod en fortrædelig Mand / oc udvæl ingen af hans Veye : 32 thi den Forvende er HErren en Vederstyggelighed : men hans hemmelige Raad er hos de oprictige. 33 HErrens Forbandelse er de Ugudeliges Huus. Men hand skal velsigne den Rætferdiges Bolige. 34 ere de Bespottere / da skal hand bespotte (dem:) Men de Sctmodige skal hand gifve naade. 35 De Vjse skulle arfve Ære: Men hvad Daarer er anlangendis / skal hver af dem optage Skam.

IV. Cap.
SØnner / hører Faders Tuctelse / oc mercker / ad kiende Forstand. 2 Thi jeg hafver gifvit eder en god Lærdom / forlader icke min Lov 3 thi jeg var min Faders Søn / Øm oc endelse for min Moder. 4 Oc hand lærde mig / oc sagde til mig : Lad dit Hierte tage imod mitt ord : hot mine Bud / saa skalt du lefve. 5 Kiøb Vjsdom / kiøb Forstand : oc forglem icke / oc vjg icke fra min Munds Tale. 6 Forlad den icke / saa skal den forvare dig : elsk den / saa skal den beskærme dig. 7 vjsdommens fornemste er det / køb Vjsdom / oc kiøb Forstand / med ald det du kand bekomme. 8 Act den høy / saa skal den ophøye dig : Om du safner den / skal du sætte dig i Ære. 9 Den skal sætte Naadens Smycke paa dit Hofved : skal beskytte dig med en deylig Krune. 10 Hør / min Søn / oc annam min Tale: saa skulle dine Lifs Aar blifve mange 11 Jeg undervjser dig paa Vjsdoms vey: Jeg leder dig paa de rette Stjer. 12 Ad naar du gaar / da skal din gang icke blifve snefr. Oc naar du løber / skalt du icke støde dig. 13 Tag fast paa Tuct / lad den icke fare : bevar den / thi den er dit Lif.
14 Kom icke paa de Ugudeliges stj / oc træd icke paa de Ondes Vey. 15 Lad den fare / gack icke paa den : vjg fra den / oc gack for ofver. 16 Thi de sofve icke / før de hafve igort ilde / oc deres Søfn borttagis uden de hafve ført nogen i Skade. 17 Thi de æde ugudeligheds Brød / oc dricke Fortrædeligheds Vjn. 18 Men de Rætferdigs Stj som er et skinnendis Lius der frem gaar oc liusez / ind til høj dag 19 De ugudeligheds Vey er som Mørckheden / de vilde icke hvor ofver de skulle falde.
20 Min søn / gif act paa mine Ord / bøy dit Øre til min tale. 21 Lad dem icke komme fra dine Øyne / bevar dem midt i dit Hierte. 22 Thi de ere deres Ljf / som dem finde / oc deres gandske Kiøds Lægedom.
23 Frvar dit Hierte frem for alt det er forvaris / thi Lifvet udgaar af det. 24 Vent fra dig Munds vanartighed / oc lad Læbers Arrighed være langt fra dig. 25 lad dine Øyne see ret frem / Oc dine Øynbryn see ret fremf or dig. 26 Ofvervey din Fods Trin / oc alle dine Veye skulle befestes. 27 Vjg icke til høyre eller venstre Haand / vend din Fod fra det onde.

V. Cap.
MJn Søn / gif act paa min Vjsdom : Bøy dit øre til min Lærdom. 2 Ad forvare Klogskab : oc ad dine Læbe kunde bevare Forstand.
3 Thi den Fremmede hendis Læbe skulle drybe som Hunnigkage / oc hendis Mund er smiddiger end Olie. 4 Men det sidste af hende er beest / som malurt / hvast som er skarpt Sverd. 5 Hendis Fødder gaa ned til Dødens / hendis gange recke til Helfvede. 6 Ad du icke skalt ofverveye liffens stj / da ere hendis Trin ustadige / ad du kand icke kiende dem. 7 Saa lyder mig nu / I Børn : Oc vjger icke fra min Munds Tale. 8 Lad din vey være langt fra hende; oc kom icke nær til hendis Huusis Dør. 9 Ad du skalt gifve / maa skee / de fremmede din ære / oc den Grumme dine Aar. 10 Ad de Fremmede skulle icke / maa skee / mærtes af dit Gods / oc ad dit Arbeyde / skal icke være i et fremmed Huus. 11 Oc du skulde siden hyle / naar dit Kiød oc dit Legome er fortæret : 12 oc sige / Ah hvi hadede jeg saa Tuct? Oc mit hierte forsmaade Straf? 13 oc jeg lydde icke paa mit Læreres røst / ey heller bøyede mit Øre til dem som lærde mig? 14 Jeg er skøt kommen till all ulycke / i Menigheden og Forsamling.
15 Drick Vand af din Gryst / oc flydende Vand af din Brønd. 16 Lad dine Kilder flyde ud her og der / (oc) vandstrømme paa Gaderne: 17 Lad den høre dig til alleene / oc icke de Fremmede med dig. 18 din Kilde skal være velsignet / oc glæd dig med din ungdoms Hustru. 19 (Hun være dig) en kierlig Hind / oc en yndelig raa / Lad hendis bryst altjd giøre dig lystig / forlyst dig stedse i hendis Kierlighed.
20 Min Søn / hvorfor vilt du forlyste dig med en Fremmed / oc omfafne dem Fremmedis Barn? 21 Thi hver mands Veye ere for HErrens Øyne Oc hand ofverveyer alle hans trin. 22 Den Ugudeligis Missgierning skal grjbe hannem / oc hand skal holdis med sin Synds Snarer. 23 hand skal døø / for hand vilde icke lade sig tucte / Oc fare vild / for hans megen Daarligheds skyld.

VI. Cap.
MIn Søn / est du blefven Borge for din Næste / hafver du fat din Haand ud til den Fremmede: 2 Da est du besnæret med din Munds Tale. 3 Saa giør du dette / min Søn / oc redde dig / Thi du est kommen i din Næstis Haand : gack / fald til Fode / oc styrck din Næste. 4 Lad dine Øyne icke lofve / ey heller dine Øynebryne slumme. 5 Trj dig som en raa af (Jægerens) Haand : oc som en Fugl af Fuglefængerens Haand.
6 Du Lade / gack til Myren : see dens Veye / oc blef vjs 7 Enddog ad den hafver ingen Første / Foget eller HErre / Da bereder den dog sin Spjse om Sommeren / sancker sin Føde tilsammen om Høsten. Du Lade / hvor længe vilt du ligge? Naar vilt du staa op af din Søfn? 10 (Du som Siger:) Jeg maa endnu lidet sofve / lidet slumme / lidet sla Hænderne tilsammen ad ligge: 11 Saa skal din Amod komme (ofver dig) som en Veyfarendis / Oc din fattigdom som en væbnet Mand.
12 Er unyttigt Menneske / een skadelig Mand / gaa med en vanartig mund, 13 Vincker med sine Øyne / tegner med sine føder / vjser med sine Fingre / 14 Der er Fortrædelighed i hans Hierte / hand optæncker altjd Ont / hand kommer trætte af sted. 15 Derfor skal hans ulycke hastelig komme / hand skal snart Sønderbrydis / ad der skal ingen Lægdom være.
16 Disse sex Stycker hader HErren / Oc de siu ere hannem en Vederstyggelighed. 17 Hofmodige Øyne / en falsk tunge / oc HÆnder som udgyde den uskyldigis Blod. 18 Et Hierte som optæncker urætferdige Tancker : Fødder som haste ad løbe til det Onde / 19 Et falsk idne som taler Løgn / Oc den som kommer Trætte af sted medlem Brødre.
20 Min Søn / holt din Faders Bud / oc forlad icke din Moders lov. 21  Bint dem stedse for dit Hierte / fast dem tæt om din hals : 22 Naar du gaar / skal den ledsage dig / Naar du legger dig / skal den bevare dig / oc den skal tale til dig naar du opvogner. 23 Thi Budet er en Lycte / oc Lov et Lius / oc Tuctens Straf er Liffens Vey.
24 Ad du kand forvare dig fra en ond Qvinde / fra en fremmede Tungis slæthed 25 Begær icke hendis Deylighed i dit hierte / oc lad hendeicke betage dig med hendis Øynbryn. 16 Thi for en Horkenis skyld kommer det med en omsider til et stycke Brød / oc en Mands Hustru skal jage en ædel Siæl. 27 Mon nogen Mand kand tage ild i sin Barm / ad hans Klæder skulle icke brendes? 28 mon nogen Mand gaa paa gløder / ad hans føder skulde icke svies? 29 Sa gaar det hannem / som gaar til sin Næstis Hustru / Ingen blifver ustraffet som rør ved hende. 30 Mand forhaner icke en tyf / om hand stiæl / ad mætte sin Siæl med / efterdi hand er hungrig / 31 Oc naar hand blifver befunden / skal hand gifve siu dobbelt igien : hand skal gifve alt sit Huusis Gods. 32 Men den som bedrifver Hoor med en Qvinde / hand er en Daare : den som vil forderfve sin Siæl / hand maa giøre det. 33 Hand skal finde Plage ic Skam / oc hans Skændsel skal icke udslettis. 34 Thi Mandens Vrede er en Nidkierhed / oc hand skal icke spare paa Hefnens Dag. 35 Hand skal icke tage nogen Forsoning (derfor:) oc hand vil icke være til freds / omm du vilde end gifve megen Skenck.

VII.
MIn Søn / Bevar min tale / oc giem mine Bud hos dig. 2 Holt mine Bud / saa skalt du lefve / oc min Lov / som dine Øynessteen. 3 bind dem om dine Fingre / skrif dem paa dit Hiertis Tafle
4 Sig til vjsdom / Du est min Søster / oc du skalt kalde Kloghed (din) Kyndige : 5 Ad den bevarer dig fra en fremed Qvinde : fra en ukiende / som giør sine Ord slette.
6 Thi jeg saa udaf mit Huusis Vindue / oc igiennem mit Sprinckel. 7 oc jeg saa blant de Vanvittige / Jeg blef var iblant Børnene en ung daarlig Dreng. 8 Som gick paa Gaden hos hendis Hiørne / oc traadde paa Veyen hos hendis Huus / 9 I Tiss mørcket / om Aftenen paa Dagen / der natten var fort oc mørck. 10 Oc see / en Qvinde møtte hannem i Hore prydelse / oc lystig i Sind 11 Hun var vild oc ulydig : hendis Føder kunde icke blifve i hendis Huus / 12 Stundom er hun ude / stundom paa Gaden / oc hn luurer hos alle Hiørner. 13 Oc hun tog fat paa hannem / oc kyste hannem : hun forhærdede sit Ansict / oc sagde til hannem : 14 Jeg hafver Tackoffer at giøre : i Dag hafver jeg betaliet mit Løfte / 15 Derfor gick jeg ud / ad møde dig / ad søge tjlig dit Ansict / oc jeg hafver fundit dig. 16 Jeg hafver prydit min Seng med Tapeter / med stribede Klæder fra Egypten. 17 Jeg hafver ofverstenckt min Seng med Myrre / Sandel oc Cinnamon /. 18 Kom / lad os bole nok indtil Morgen / Lad os forlyste os i Kierlighed. 19 Hand tog Penninge secken med sig : Hand skal komme hiem til sit / til den bestemte Tjds Dag. 21 Hun ofvertalede hannem med sine mange søde Ord / lockede hannem med sine slette Læber. 22 Hand fulde snarligen efter hende / lige som en Oxe kommer til Slacter-Bænken / oc lige som Bolt kommer / til ad refse en Daare / 23 Indtil hun adskilde hans Lefvet med en Pjl : Lige som en Fugl der hafver til en Snare / oc veed icke ad der gielder dens Ljf.
24 Saa hører mig nu / I Børn / oc acter paa min Munds Tale. 25 Lad dit Hierte icke vjge til hendis veye / Lad dig icke forvildis paa hendis Stjer 26 Thi hun blifver fælded mange Saar giorde / oc de Stercke ere (dog) alle ihielslagne af hende. 27 Hendis Huus ere Veye til Helfvede / som fare ned til Døødsens inderste Herberge.

VIII.
MOn icke Vjsdom raabe Oc Kloghed lade sig høre? 2 Ofven paa de høye Stææder hos Veyen / paa de Stæder hos Stiernerne slaar hen. 3 Ved Porten for i staden / der som mand indgaar ad Døren skal han udraabe (der.) 4 Til eder / I Mænd / vil jeg raabe / oc min Røst (skal komme) til Menniskens Børn. 5 I Vanvittige mercker Vjsdom / oc I Daarer tager til Hierte / 6 Hører / thi jeg vil tale det som førsteligt er / oc obne mine læber til Oprictighed. 7 Thi Min Mund skal tale Sandhed: Oc ugudelighed skal være en vederstyggelighed for mine Læber. 8 Ad min Munds Tale er ræt / der er intet vragt elle falsk i dem. 9 De ere alle rætte for den Vitige / Oc oprictige for dem / som finde Forstand 10 Anammer min Tuct oc icke Sølf / oc Forstand / frem for udvalt Guld. 11 Thi Vjsdom er bedre end Perler / oc alle de Ting mand hafver Lyst til / kunde icke lignes verden. 12 Jeg / Vjsdom / boer hos Klogskab / oc jeg finder paa forstandige Tanker 13 HErrens Fryct er ad hade ont / Hoffærdighed / oc Stolthed / oc en ond Vey : oc jeg hader den vanartige Mund. 14 Baade Raad oc det Rætte hører mig til : Jeg er Forstand / mig hører Mact til. 15 Ved mig skulle Konger regnere / oc Raads HErrerne skicke Rætferdighed. 16 Ved mig skulle Førster hafve deres Førstedom / oc de Ypperlige  / ja alle Dommere paa Jorden. 17 Jeg vil elske dem mig elske / oc de mig søge tilljge / skulle finde mig. 18 Vjsdom oc Ære (ere) hos mig /varaktigt Gods oc Rætferdighed. 19 Min Fruct er bedre end opgrafvet Gud / oc end klart Gud : Oc min Indkomme er bedre end udvalt Sølf. 20 Jeg vil føre (Folck) paa Rætferdighed Stj : ja midt paa Rættens Stj : 21 Ad jeg kand lade dem arfve / som elske mig / det som er bestandigt : oc jeg vil fylde deres Liggendefæ.
22 HErren hafde mig i sin Veyes Begyndelse / end da / før end hand giorde noget. 23 Jeg er indsæt af Ævighed / fra første / fra Jordens Begyndelse. 24 Jeg er født der Afgrundene vare icke til / da icke vare Kilder / (eller) de steder / som hafve meget Vand / 25 Hand hafde icke endda giort Jorden / eller Gader / eller det ypperste i Jorderjgis megen Stof 27 Der hand beridde Himlene / da (var) jeg der : der hand afcirklede ofven ofver Afgrunden. 28 Der hand befæstede Skyerne ofven til / der hand befæste Afgrunds Kilder. 29 Der hand sætte Hafvet sig Maal / oc ad Vandene skulle icke gaa ofver hans befalning : der hand lagde Jordens Grundvold : 30 Da var jeg hos hannem som den der opfostris / oc var (hans) megen Lyst hver Dag : som spillede altjd for hannem : 31 Som spillede paa hans Jords Kreds; oc min megen Lyst var med Menniskens Børn.
32 Oc nu / Børn / hører mig : thi salige er de som holde mine Veye. 33 Hører Tuct : oc blifver vjse / oc lader den icke fare 34 Saligt er det Menniske som lyder mig / ad faage dagligen for mine Dørre / ad vocte paa mine Dørs Stolper. 35 Thi hvor mig finder / hand finder Lifvet / oc hand skal bekomme Behagelighed af HErren. 36 Men hvilcken der synder imod mig / hand skader sin Siæl : Alle som mig hade / elskte Døøden.

IX. Cap.
VJsdommen bygde sit Huus : den hug sine siu Pillere. 2 Den slactede sit Slactefæ / blandede sin Vjn / oc beridde sit Bord : 3 Den udsende sine Piger / den raabte paa de ofverhengende høye steder i Staden : 4 Hvor som er vanvittig / hand holde sig hid Ja / den sagde til en Daare : 5 Kommer / æder af mit Brød / oc dricker af min Vjn som jeg hafver skenckt. 6 Forlader de Vanvittige / saa skulle J lefve / oc gaar paa Forstandens Vey.
7 Hvo som straffer en Spottere / hand maa tage Haanhed til sig / Oc hvo som skaffer de Ugudelige / (maa tage) hans Skam. 8 Straf icke en Bespottere / ad hand skal icke / maa skee / lade dig: Straf en Vjs / oc hand skal elske dig. 9 Lær en Vjs / oc hand skal elske dig. 9 Lær en Vjs / hand skal end blifve vjsere : undervjs en rætferdig / oc hand skal forbedris i Lærdom 10 HErrens Fryct er Vjsoms Begyndelse : oc Vittighed er de Helliges Forstand. 11 Thi dine Dage skulle blifve mange ved mig: oc dit Liufs Aar skulle blifve dig flere. 12 Est du vjs / da est du dig vjs" : Est du en Bespottere / da skalt du bære (det) for dig alleene.
13 Endaarlig Qvinde er vild / ja uforstandighed self / oc hun veed intet. 14 Oc hun sidder ved sit Huusis Dør paa en Stool / ofven i Staden  15 Ad robe til alle dem som gga der frem / som vandre ræt paa deres Veye / figendis 16 Hvo som er vanvittig / hand holde sig hid. Oc til den Daarlig siger hun : 17 De slokne Vand ere føde / Oc det skiulte Brød er nydeligt. 18 Men hand veed icke / ad der ere Døødninger / hendis Gieste (ere) i den dybe Helfvede.

Salomons Ordsprocke / X. Cap.
En vjs Søn skal glæde en Fader / Men en ddarlig Søn er sin Moders Gremmelse. 2 rætferdigt Liggndefæ skulle icke gafne / men Rætferdighed redder fra Døøden 3 HErren lader icke den Retferdigis Siæl hungre / Men hand skal udstøde de Ugudeliges Plagerj. 4 En falsk haand giør arm : Men den Flittigis Haand giør rjg. 5 Den som samler om Sommeren / hand er klog : (Men) den som sofver om Høsten / blifver beskæmmit / 6 Velignelse er ofver den Rætferdigis Hofved : Men Fortrædelighed skal skiule de Ugudeliges Mund. 7 Den Rætferdiges Ihukommelse blifver til Velsignelse : men de ugudeliges Nafn skal raade. 8 Den som er vjs af Hierer / annammer Budene / men den blifver fuldkraft / som hafver daarlige Læber. 9 Den som vandrer frommeligen / hand skal vandre tryggeligen / Men den som forvender sine Veye / hand skal blifve kiend. 10 Den som blincker med Øyne / skal begynde Møye : Oc den som hafver dorlige Læber / skal kuldkastis. 11 Den Rætferdiges Mund er Lifsens Kilde : men Fortrædelighed skal skiule de ugudeliges Mund. 12 Had opvecker Trætte : men Kierlighed skiuler ofver alle Ofvertrædelser. 13 J den Forstandiges Læbe findes Vjsdom : Men paa Daarens Ryg skal være Rjs. 14 De Vjse skulle glemme Forstand : men en Daris Mund er nær ved Forderfvelse. Den Rjgis Gods er hans faste Stad : Men de Fattiges Armod er deres Forderfvelse. 16 Det en Rætferdig gir / er til Lifvet / den ugudeligis Indkom er til Synd. 17 Ad holde Tuctelse / er Vey til Lifvet : men den som forlader straffen / hand fører i Vildfarelse. 18 Den som skiuler Had / hand hafver falske Læber / oc den som udfører Vanrøcte / hand (er) en Daare. 19 Hvor mange Ord ere / der feyler icke Ofvertrædelse : Men den som holder sine Læber / (hand er) klog. 20 Den Rætferdigis Tunge er udvalt Sølf : men de Ugudeliges Hierte er intet værd. 21 Den Rætferdigis Læbe skulle føde mange : Men Daarer skulle døø i Daarlighed. 21 HErrens Velsignelse den giør rjg: Oc giør icke meere Møye med sig. 23 Det er for en Daare som skæmpt / naar hand giør en Last : Men Vjsdom er en Mands Forstandighed. 24 Det den ugudelige frycter for / skal komme paa hannem : men hvad de Rætferdige begiere / skal (Gud) gifve. 25 Ligesom en Hværvelvinde far ofver / (saa er) oc den ugudelige icke meere : Men den Rætferdige er en ævig Grundvold. 26 Ligesom Ædicke er for Tænderne / oc røg for Øynene : saa er den Lade / for dem som hannem udsende. 27 HErrens Fryct skal forlænge Dagene: men de ugudeliges Aar skulle forstæckes. 28 De Rætferdiges Ventelse er Glæde : men de ugudeliges Haab skal forgaa. 29 HErrens Vey er den Frommis Styrcke / men Forderfvelse hør til Mizzdædere . 30 Den Rætferdige skal icke fuuble ævindelig : men de ugudelige skulle icke blifve i Landet 31 Den Retfærdigis Mund forstemme Vjsdom : men en fortrædelig Tunge skal af skæris. 32 De rætferdiges Læbe skulle kiende hvad behageligt er : men de ugudeligis Mund forderfvelige Ting.

XI. Cap.
FAlsk Væckt er HErren en Vederstyggelighed : Men en fuld Væct er hans Behagelighed. 2 (Naar) Hofmod kommer / kommer oc forsmædelse : men Vjsdom er hos de Ydmyge. 3 De Oprictiges Fromhed skal ledsage dem : men Ofvertræderes ondskaf skal ødelegge dem. 4 Gods skal icke hielpe paa Vredens Dag : Men rætferdighed skal frelse fra Døøden. 5 Den Frommis Rætferdighed skal giøre hans Vey ræt Men den ugudelige skal falde ved sit ugudelige Væsen. 6 De Frommis Rætferdighed skal udfrje dem / menOfvertrædere skulle fanges i ondskab. 7 Naar et ugudelige Menniske døøer / da skal hans Haab tabis / oc de Stærckes Forhaabning er fortabt 8 Den Rætferdige blifver frelst af Nød oc den ugudelige skal komme i hans Sted. 9 En Øyenskalk forderfver sin Næste med Munden men de Retferdige skal udfrjes ved Forstand. 10 En Stad skal glæde sig / naar det gaar de Rætferdige vel : oc naar de ugudelige forfare / da (blifver der) Fryd. 11 ved de Oprictiges Velsignelse skal en Stad ophøyis : men ved de ugudeliges Mund skal den forstyrres. 12 Hvor der er en Daare / hand foratter sin Næste : men en forstandig Mand skal tie. 13 Hvo der (som) en Bagvaskere farer frem / hand aabenbarer det lønlige : men den som hafver et tro Hierte / skiuler det. 14 Hvor ingen Forsictighed er / (der skal Folcket falde : Hvor meange Raadgifvere ere / der gaar det vel til. 15 Raar en borger for en anden / da faar hand vist Skade : men den som hader dem som lofve for andre hand er tryg. 16 En nydelig Qvinde skal bekomme Ære : oc de Stærcke skulle bekomme Rjgdom. 17 En barmhiertig Mand giør sit Ljf tilgode : men en ubarmhiertig bedrøfver sit Kiød. 18 Naar den ugudelige giør noget / da er det et falsk Arbeyd : men den som faar Rætvjshed / faae visselig Løn. 19 Saa er Rætferdighed til Lifvet / ligesom den der staar efter Ont / (far) til sin Død. 20 De vanartige i Hiertet ere enVederstyggelighed for HErren men de som holde sig frommeligen / er hans Behagelighed. 21 (Stor mand end skønt) Haand i Haand / saa blifver den Ugudelige icke uskyldig men de Rætvjs Sæd" skal undkomme. 22 (Som) et hengende Smycke af Guld i en Sols Næste / er  en deylig Qvinde / som vjger fra Beskeedenhed. 23 De Rætferdiges Begiering er dog god : men de ugudeliges Haab blifver til Fortørnelse. 24 Der er den som deeler ud her oc der / oc hannem blifver end meere / oc der er den som holder op meere end ref er / dog til Armod. 25 Den Siæl som velsigner skal blifve feed / Oc den som vander / hans skal oc blifve som en Regn. 26 Hvo som glemmer Kornet / hannem bander Folcket men Velsignelse kommer paa hans Hofved / som (det) fæller. 27 Hvor der søger tjlige efter got / hand søger efter god Behagelighed : men hvo der leder efter Ont / hannem skal det vederfaris. 28 Hvor som (sig) forlader på sin Rjgdom / hand skal falde : men de Rætferdige skulle grønnis som et Blad. 29 Den som bedrøfver sit eget Huus / skal faa Vær til Arf : oc en Daare skal være den Vjsis Svend. 30 Den Rætvjsis Fruct er Liffens Træ : oc den som fanger Siæle / hand er vjs. 31 See / den Rætvjse skal betalis paa Jorden - hvor meget meere ugudelige oc en Syndere?

XII. Cap.
HVo som elsker Tuct / hand elsker Forstand : Men hvo som hader Straf / er ufornuftig 2 Den Gode skal bekomme Velbehagelighed af HErren : Men den Mand som hafver Ont i Sinde / skal hand fordømme. 3 Et Menniske skal icdke stadfestis i ugudelighed : Men de Rætferdiges Rod skal icke rockis. 4 En flittig Qvinde er hendis Hosbondis Krune : Men naar hun beskæmmer (hannem) da er hun som Røde i hans Been. 5 Hvad de Rætvjse tæncke / er ræt : (men) hvad de ugudelige raade underfundeligen / er Svig. 6 Det er de ugudeliges Handel / ad luure efter Blod : Men de oprictiges Mund skal udfrj dennem 7 Naar hand omkaster de ugudelige / da skulle de icke være meere; Men de Rætferdiges Huus skal slaa. 8 En Mand skal rosis efter sin Forstands Leylighed : Men den som er forvendt af hiertet / skal blifve til skamme. 9 Den som lader sig foracte / oc tager vare paa sig self / er bedre / end den som er stooractig / oc fattis brød. 10 Den Rætvjse hafver Omsorg for sine Bæsters Ljf : Men de ugudeliges Barmhiertighed er som den Grummes. 11 Den som arbeyder sin Ager / skal mættis med Brød : Men den som følger efter de unyttige / hand er en Daare. 12 Den ugudelige begierer de ondes Garn / (Men) den Rætvjses rod skal gifve Fruct. 13 J Læbernes Ofvertrædelse er en ond Snare : Men den Rætferdige skal undkomme af Angift. 14 Hver skal mættis vel af sin Munds Fruct : Oc (Gud) skal betale et Menniske / hvad hans Hænder hafve fortient. 15 En Daaris Vey er ræt for hans Øyne: Men den som lyder Raad / er vjs. 16 En daaris Vrede skal kiendis samme Dag : Men den som skiul Forsmædelse er trersk 17 Den som vil udsige Sandhed / skal forkynde Rætferdighed : Men et fast Vidne / Svig 18 Der er den som udgynder ligesom Stang med et Sværk : Men de Vjses tung er Lægedom 19 Sandheds Læbe skal blive fast altjd : Men en falsk Tunge varer ickun et Øyeblick. 20 Der er Svig i deres Hierte / som betracte ont : Men hos dem som raade til Fred / er Glæde. 21 Den Rætferdige skal ingen uræt vederfaris: men de ugudelige ere fulde af  ont 22 Falske Læber ere HErren en Vederstyggelighed : Men de som trolige handle / behage hannem vel. 23 Det er en tresk Man dom skiuler Forstand : Men Daarers Hierte skal udraade Daarlighed. 24 De flittiges Haand skal regiere : Men den / som er bedrægelig / skal blifve skatskyldig. 25 Sorg i en Mand Hierte skal bøye det : Men et got ord skal glæde det. 26 Den Rætvjse hafver meere end hans Næste. Men de ugudeliges Vey skal forfølre dem. 17 Den Svigefuld skal icke steege i sin Jact : Men den flittiges kostelige Gods er et Menniskis Rjgdom. 28 Paa Rætferdigheds Stje er Ljfvet : Oc dens Stjes Veye er icke Døøden.

XIII. Cap.
EN vjs Søn (hører) Faderens Tictelse : Men en Bespottere lyder icke Refselse. 2 Hvoer skal æde det gode af sin Munds Fruct : Men Ofvertræderes Siæl (skal æde) uræt. 3 Hvo som forsvarer sin Mund / hand bevarer sin Siæl : Men den som oplader sine Læber / hand skal forstyrres. 4 Den Ladis Siæl begierer / oc (faar det dog) icke : Men de Flittiges Siæl skal feedis. 5 Den Rætvjse hader Løgn : Men en ugudelig giør sig stinckende / oc beskæmmer. 6 Rætferdighed skal bevare den som handler frommeligen : Men ugudelighed skal omkaste Synd. 7 Der er den til som holder sig rjg / oc hafver intet : (Oc) dens om holder sig fatttig / oc hafver meget Gods. 8 Med sin Rjgdom kand mand løse sit Ljf : Men den Arme hører icke Trusel. 9 De Rætvjses Lius skalgiøre Glæde : Men de ugudeliges Løcte skal udslyckes. 10 Men Hofmodighed giør mand ickun Rjf : Men hos dem som beraadslage sig er Vjsdom. 11 Gods (bekommen) af Forfængelighed skal formindskis : Men hvo som samler med Haanden / skal formeere det. 12 Haab som længe opholdis / kræncker Hiertet : Men naar det kommer som mand begierer / da er det Liffens Træ. 13 Hvor som foracter Ordet / hand skal forderfve sig self : Men hvor som frycter Budet / hand skal faa Løn derfor. 14 Den Vjsis Lærdom er Liffens Kilde / til at vjge fra Døødsens Snarer. 15 En god Forstand skal gifve Gunst : Men en trofast Bud er LÆgedom. 18 Hvo som forlader Refselse / hafver Armod oc Skam : Men den som bevarer refselsen / skal æris 19 Naar det kommer som mand begierer / da blifver hiertet kiert : Men ad vjge fra ont / eer Daarer en Vederstyggelighed . 20 Den som omgaais med Vjse / hand skal blifve vjs : men den som er Darers Stolbroder / skal faa ulycke. 21 Ulycker skal følge Syndere : Men hand skal betale de Rætferdige med godt. 22 Den Gode skal giøre det ad Børne Børn faa Arf : men en Synderis Gods er glemt til de Retfærdige. 23 Der er megen Mad i de Armes Agerrene : Men der er den til som er forderfvet / for hand icke vil giøre Ræt. 24 Hvo som sparer sit Rjs / hand hader sin Søn : Men den som elsker hannem / Hand tucter hannem tjlig. 25 Den rætvjse æder til hans Siæl blifver mæt : men de ugudeliges Bug skal fattis.

XIV. Cap.
1 HVer af de vjse Qvinder bygger sit Huus : Men en Daarlig skal bryde det ned med sine Hænder. 2 Den som vandrer i sin Oprictighed / hand frycter HErren : men den som vjger af sine Veye / hand foracter hannem. 3 J Daarens Mund er Hofmods Kiæp : Men de Vjses Læber skulle forvare dem. 4 Der som ingen Øxen er / der er krubben reen : Men ved Øxens Kraft / er megetn Indkomme. 5 Et trofast Vidne liuver icke : men et falskt Vidne taler dristige Løgn. 6 Spotteren søger vjsdom / oc den findes icke : Men for den Vittige er Kundskab læt 7 Gack langt fra en daarlig Mand / Thi du skalt icke finde der Kundskabs Læber / 8 Det er den Klogis Vjsdom / ad hand acter paa sin Vey : men Svig er Daares Gieckelighed. 9 En hver af Daarer skal besmycke sin Last : Men iblandt de Oprictige er Godtviflighed . 10 Et Hierte kiender sin Siæls Bitterhed : oc en Fremmede skal icke menge sig der udi dens Glædskab. 11 Du ugudeliges Huus skal udflettis : men de Oprictiges Bolig skal blomstris. 12 Der er en Vey som fiunis ræt for en Mand : men det sidste der af er Døødsens Vey. 13 Hiertet skal oc / i det det leer / hafve Smerte oc det sidste af den Glæde er Bedrøfvelse. 14 Den som hafver et fravent Hierte / skal mættis af sine Veye / men en god Mand (vjger) fra hannem. 15 En Simpel troer alting : men en Klog mercker paa sin Gang. 16 En Vjs frycter / oc vjger fra ont : men en Daare far igiennem / oc er dristig. 17 En som er hastig / skal giøre Daarlighed / men en underfundig Mand skal hadis. 18 De Vanvittige arve Daarlighed men de Kloge skulle krune sig med Forstand. 19 De Onde ere bøyede for de Gode / Oc de ugudelige hos en Rætvjsis Port. 20 En Fattig hadis oc af sin Næste / men de som elske en Rjg / ere mange. 21 Hvor som forsmaar sin Næste / hand synder  : men den som forbarmer sig ofver de Spagfærdige / hand er salig. 22 Skulde de icke fare vild som betracte Ont : men de som optæncke Got / dem skal vederfaris Miskundhed et Troskaf. 23 Hvor mand arbeyder / der er Baade : man hvor mand bruger mange ord / der kommer det alleeniste til Fattigdom1 14 De Vjses Rune er deres Rjgdom : Men Narres Daarlighed blifver Daarlighed. 25 Et trofast Vidne redder Sjæle : men Svig skal udblæde Løgn 26 J HErrens Fryct er en tryg Styrcke / oc hans Børn skulle beskærmes 27 HErrens Fryct er Lifsens Kilde / ad mand kand vige fra Døødsens Snarer 28 Det er en Konges ære / ad hand hafver meget Folck : men hvor lidet Folck er / det er enHErres forstyrrelse. 29 Hvo som er langmodig / er meget villig : den som er hastig / hand ophefver Daarskab 30 Et sunt Hierte er Legomets Ljs : men Afvind er Røde i beenene. 31 Hvo som fortrycker den Arme / hand forhaaner den som giorde haunem / men hvo som forbarmer sig ofver den Fattige / hand ærer hannem. 32 Den ugudelige skal udrifvis i sinn Ondskab : men den Rætvjse er træstig i sin Døød. 33 Vjsdom skal hvile i den vittiges Hierte ; men det / som er i Daarer / skal blifve kiendt. 34 Rætferdighed skal ophøye et Folck : men Synd er en ynckelig TIng iblandt Folck . 35 Kongens Velbehagelighed er til en klog Svend : Men den som beskæmmer (hannem/) blifver hand vred paa.

XV. Cap.
ET milt Svar kand vende Vrede : menet hart Ord opvæcker Grumhed. 2 De vjses Tunge giør god Forstand : men Daareres Mund udgyder Daarlighed. 3 HErrens Øyne ere allesteds / Som beskue Onde oc Gode. 4 Tungens Lærdom er Liffens Træ : men naar der er Forderfvelse i den / da er det som naar noget bryster af Vær. 5 En Daare vegrer sin Fader Tyctelse : men den som bevarer Refselse / skal blifve klog. 6 J den Rætferdigis Huus er Guds nock : men der er Forstyrrelse i den ugudeligis Indkomme. 7 De Vjsis Læber skulle udstrøe Forstand : men Daarernes Hierte er icke saa. 8 De ugudeliges Offer er HErren en Vederstyggelighed : men de Oprictiges Bøn er hans Velbehagelighed. 9 De ugudeliges Vey er HErren en Vederstyggelighed : men den som følger Rætferdighed efter / skal hand elske. 10 Refselse er ond / for den som forlader en Stj : Den som hader Tuctelse / hand skal døø. 11 Helfvede oc Forderfvelse (er) for HErren : hvor meget meere Minniskenes Børns Hierter? 12 En Spottere vil icke gierne ljde den hannem straffer : hand skal icke gaa til de Vjse. 13 Et glad Hierte giør lystigt Ansict : men i Hiertesorg falder Modet. 14 Et klogt Hierte skal søge Forstand : men Daareres munde skulle fødes med Daarlighed. 15 Alle den Elendigis Dage ere onde : men et got mod er et ideligt Gæstebud. 16 Lidet er bedre i HErrens Fryct / end stoort Liggendefæ / naar der er uro udi. 17 Bedre er en Ræt Kaal / nar det er Kierlighed hos / end en feed Oxe. / naar der er Had hos. 18 En vredactig Mand skal opvæcke trætte : men en langmodig skal stille Kjf. 19 Den ladis Vey er som et Torngiærde : men de Oprictiges Stj er vel banet. 20 En vjs Søn skal glæde Faderen : men et daarligt Menniske foracter sin Moder. 21 Daarlighed er den Vanvittige en Glæde : men en forstandig Mand blifver paa den rætte Vey. 22 Anslag blifver til intet / der som icke er hemmelig Raad : men hvor der ere mange raadgifvere / der skal det bestaa. 23 Det er en mands Glæde / naar hand svarer ræt : oc et Ord i sin Tjd / hvor godt er det? 24 Liffens Vey er den Vittige ofven til paa det hand skal fly fra helfvede neden til. 25 HErren skal nedbryde de Hoffærdigies Huus : men hand skal stadfeste Enckernes landemercke. 26 Den Ondis Anslag er HErren en Vederstyggelighed : men de Reenes ere lysgige tale. 27 Den som er meget gierig / forstyrer sit Huus : men den som hader Gafver / hand skal lefve. 28 Den Rætferdigis Hierte skal optæncke hvad der skal svaris : men de ugudeliges Mund skal udgyde ont. 19 HErren er langt fra de ugudelige : men hand skal høre de Rætferdigies Bøn. 30 Øyenes Lius skal glæde Hiertet : Et got Rycte skal feede Been. 31 Det Øre som hører Lifsens Refselse / skal blifve iblant de Vjse. 32 Dens om vegrer Tuct / hand foracter til Siæl : men den som hører Refselse / hand blifver klog. 31 HErrens Fryct er Vjsdoms Tuct / Oc Ydmyghed (gaar) for Ære.

XVI. Cap.
1 DEt staar til et Menniske hvad hand vil sætte sig for i Hiertet men det kennis af HErren / hvad Tungen skal tale. 2 Hver mands veye ere reene for hans Øyne : men HErren er den som ofverveyer Aander. 3 Befal HErren dine Gierninger / saa skulle dine Anslag stadfestis. 4 HErren ahfver giort alting for sin egen skyld : Oc end den Ugudelige til en ond Dag. 5 Hver som er Hofmodig af Hiertet / er HErren en Vederstyggelighed  vil hand end slaa Haand i hand / saa skal hand dog icke glifve ustraffit. 6 Ved Miskundhed oc sandhed / forligis Missgierning : oc ved HErrens Fryct flyer mand det onde. 7 Naar HERREN hafver Lyst til en Mands Vey / da giør hand oc hans Fiender til freds med hannem. 8 Lidet er bedre med Rætferdighed / end megen Indkomme uden Ræt. 9 Menniskenes Hierte optæncker sin Vey : men HErren bereder hans gang. 10 Der er Spaadom påå en Kongis Læber : hans Mund skal icke ofvertræde i Dom 11 Ræt Væct oc Veyskaale høre HErren til : Alle Væct i Sæcken ere hans Gierning. 12 Det er en Vederstyggelighed for Konger / ad giøre ont : thi ved rætvjshed stadfestis Thronen. 13 Rætferdigheds Læber ere Konger en Velbehagelihed : oc den som taler oprictige Ting skal hver (af dem) elske. 14 Kongens Vrede ere Døødsens Bud men en vjs Mand skal formilde den . 15 Naar Kongens Ansict er venligt / det er lifvet : oc hans Naade er som en Sky til en sildekommendis Regn 16 Ad fly sig Vjsdom / hvor meget er den bedre end purt Guld? Oc ad fly sig Vittighed / er ædeler end Sølf 17 De Oprictiges slagne Vey er ad flye fra det Onde : hvor der forvarer sin vey / hand bevarer sit Lif. 18 For Forderfvelse (er) Hoffærdighed: Oc for Fald et høyt Mod. 19 Det er bedre at ydmyge sig i Aanden med de Spagfærdige / end ad deele Rof med de Hofmodige. 20 Hvo som forstaar sig paa en Ting / hand skal finde got : oc den som forlader sig paa HErren / hand er lycksalig. 21 Den som er vjs i Hiertet / skal kaldis vittig : oc Sødhed i Læberne formeerer Lærdom. 22 Vittighed / hvo den hafver / er ljfsens Kilde : men Tuct er Darrer en Daarlighed. 23 Den Vjsis Hierte skal undervjse hans Mund / oc formeere Lærdom paa hans Læber . 24 Venlige Tale er en Hunnigkage / som er sød for Siælen / oc en Lægdom for Legomet. 25 Der er en Vey til som siunis en Mand ræt : men det sidste der af er Veye til Døøden. 26 hans Siæl / som arbeyder / arbeyder for sig self : thi hans Mund bøyer sig ofver hannem self. 27 En unyttig Mand opgrafver lycke / oc paa hans Læder er som en gloendis Ild. 28 En vanartig Mand kommer Trætte af sted : Oc en Bagvaskere giør Førsterne ueens. 29 En Fortrædelig locker sin Næste / oc leder hannem paa en Vey som er icke god. 30 Hvo der lucker sine Øyne / hand (giør det) ad tæncke Forderfvelser : hvo som bjder i sine Læber / hand fuldkommer ont. 31 Graa Haar ere Æris Krune / den skal findis paa Rætferdigheds Vey. 32 En Langmodig er bedre end en Stærck : oc den som er herre ofver sit Sind / end den der indtager en Stad. 33 Loddet kastis i Skødet / men alt det er skal dømmis om / det kommer fra HErren.

XVII. Cap.
Bedre er en tør mundbid / naar der er Rolighed hos end et Huus fult af slactet Qveg med Trætte. 2 En klog Svens skal regiere ofver en Søn / som beskæmmer : oc hand skal skifte Arfven blant Brødre : 3 Lige som der er Degel til Sløfvet / oc Den til Guldet : såå prøfver oc HErren Hierter. 4 En Ond acter paa Ondskabs Læber / Falskhed lyder paa en skadelige Tinge. 5 Hvo som bespotter den Fattige / hand forhaaner den som giorde hannem : hvo som glæder sig af Skade / hand blifver icke ustraffet. 6 Børne Børn / ere de Gamles Krune : Oc Børnenes ære deres Fædre. 7 Det staar en Daare icke vel / ad tale om Høye Ting : meget mindre en Første / ad hand gierne linger. 8 Skenck er en yndelig sten for den som eyer den / Til alt det den sig vil vende / skal den vel lyckis. 9 Hvo som skiuler Ofvertrædelse / hand søger Venskaf : Men den som opripper en Sag / hand giør Førsterne ueens. 10 Ad skaffe med ord / falder dybere i en Vittig / end ad sla en Daare hundrede gange. 11 Et bittert Menniske skal vist tracte efter ont : men der skal sendis en græstelig Engel paa hannem 12 Det er bedre for en Mand ad møde en Biørn / som Ungerne ere fratagne / end en Daare i hans Daarlighed. 13 Hvo som betaler ont for godt / fra hans Huus skal ont icke henvjge. 14 Hvo som begynder Trætte / hand er ljge som den der obner for Vand : Oc lad du af / før end Trætteren kommer bestelig herfor. 15. Hvo som flyer er en ugudelige ad hafve ræt / Oc fordømmer en Rætferdig / De ere HErren baade en Vederstyggelighed. 16 Hvor til skulle Penninge i Daarens hand hafver dog icke Vid der til. 17 En Ven elsker altjd oc en Broder skal findis i Nød. 18 En daare sætter sin Haand ud / oc blifver fast Borgen til sin Næste. 19 Hvo der elsker trætte / hand sker Ofvertrædelse / Hvo som giør sin Dør høy / hand søger efter Forstyrring. 20 Et vanarrigt Hierte skal icke finde got : oc den som hafver vanartig Tunge / skal falde ulycke. 21 Den som afler en Daare / hand afler hannem sig til Bedrøfvelse : oc en Daaris Fader skal icke glædis. 22 Et glad Hierte skal giøre gof (som) en Lægedom : men et bedrøfvet mod skal forstørre Been. 23 Den ugudelige tager gierne hemlig Gafve / ad høye Rættens Stjer. 24 Der er Vjsdom hos de Vittiges Ansiet men en Daaris Øyne ere ved Jordens Ende. 25 En daarlig Søn er sin Fader en Harm / oc en Bedrøfvelse for hende / som hannem fødde. 16 Det er icke got ad mand legger Straff paa den Rætferdige / ad Førster sla (nogen) for Oprictighed. 27 Den som sparer sin tale / hand kiender hvad Forstand er / oc den som er facemodig / hand er en vittig Mand. 28 Ocsaa en daare om hand sagde / kunde regnes vjs : Oc dem som holder sine Læber til vittig.

XIIX. Cap.
HVo som frastil sig / hand vil søåge hvad hannem lyster : hand vil hafve ad giøre / med alt det som er saa i Sandhed. 2 En daare kand icke hafve Lyst til vittighed / men I det hans Hierte Aabenbarer sig. 3 Naar den Ugudelige kommer / saa kommer ocsaa Foractelse / oc forsmædelse med Haanhed. 4 Ord i en Mands Mund ere som dybe Vand / Vjsheds Kilde er en oprindendis Strøm 5 Det er icke got ad acte den ugudeligis Person / ad bøye en rætferdig i Dommen. 6 Daarens Læbe skulle komme i Trætte : Oc hands Mund skal raabe efter Slag. 7 Daarens Mund skader sig selv / oc hans Læbe ere en Snare for hans Siæl. 8 En bagvaskeris Ord ere som Slag : oc de fare ned dybt i lifvet. 9 Hvo som er lad i sit Arbeyde / hand er den hans Broder / som forkommer sit Gods. 10 HErrens Nafn er et fast Taarn : den rætferdige skal løbe til det / oc blifve ophøyit. 11 Den Rjgis Gods er hans faste Stad : oc som en høj muur i hans Tancke. 12 For Forstyrelse skal en Mands Hierte blifve stolt : Men for Ære gaar Spagfærdighed. 13 Svarer nogen før end ad hand hører / da er det hannem Daarlighed oc Skam 14 En Mands Mod kand tale hans Kronckhed : men naar Modet er faldit / hvo kand bære det? 15 Et vittigt Hierte skal bekomme Forstand : oc de Vjses Øye skal søge efter Forstand. 16 Et Menniskis Gafve skal giøre hannem Rum : oc føre hannem for stoore HErrer. 17 Den som er først i sin Trætte / er rætferdig : men hans Gienpart kommer / oc hand skal lede efter hannem. 18 Loddet skal skille Trætten / oc stille imedlem de Mæctige. 19 En fortørnet Broder holder haardere end en fast Stad : oc Trætte ere som en stang for et Palass. 20 En mands bug skal mættis af hans Munds Fruct : ja hand skal mættis af sine Læbers Indkomme. 21 Døød oc Ljf staae i Tungens Vold : oc hvo den elsker / hand skal æde dens Fruct. 22 (Hvo der) finder en Hustru / hand finder en god Ting : oc bekommer en Velbehagelighed af HErren. 23 Den Fattig taler med Formanelser / men de Rjge svarer haarde (Ord.) 24 Den Mand som hafver Venner / skal holde sig venlig : thi der er en Ven til / som hænger haarde ved end en Broder.

XIX. Cap.
BEdre er en fattig som vandrer i sin Fromhed / end en Vanartig med sine Læbe / naar hand er en Daare. 2 Ja naar en Siæl er uden forstand / da er det icke got oc den som er snar med Fødderne / hand synder. 3 Menniskenes Daarlighed skal omkaste hans Vey : oc hans Hierte skal rase imod HErren. 4 Gods kand giøre mange Venner : men den ringe maa skillis fra sin Vej. 5 Et falsk Vidne blifver icke ustraffet : Oc hvo førtredeligee taler i Løgn / band skal icke undkomme. 6 Mange skulle fjre for den runde Ansict / oc hver er Ven med en gafnemild Mand. 7 Alle den Fattigis Brødr hade hannem : ja hans Venner holde dem oc langt fra hannem / hand forfølger dem vel med Ord / men det hielper icke. 8 Hvo som er klog / hand elsker sit Lif / Den som bevarer Vittighed / kommer til ad finte got. 9 Et falskt vidne skal icke blifve ustraffet : oc hvo som liuger dristeligen / hand skal omkomme. 10 Det staar icke en Daar vel / ad forlyste sig i Meget mindre en Svend ad regiere ofver Førster. 11 Hvo som er langmodig / hand er et klogt Menniske oc det er hannem Ære / ad hand gaar ofvertrædelse forbj. 12 Kongens ugunst er lige som en ung Løvis brølen : med hans naade er lige som dug paa Græss. 13 En daarlig Søn er sin Fader stoor sorg : oc en Qvindis Kjf ideligt Drøb. 14 Huus oc Gods arfvis efter Forældre : men en fornuftig Qvinde (kommer) fra HErren. 15 Lad hed lader en dyb Søfn falde (paa een) oc en svigefuld Siæl skal ljde Hunger. 16 Hvo som bevarer Budet hand forvarer sit Ljf : men hvo der foracdter sine Veye / hand skal dødis. 17 Hvo som forbarmer sig ofver dem Ringe 7 hand taaner HErreen : men hand skal betale hannem igien det hannem bør ad hafve. 18 Straff din Søn men der er Haab (paa færde) men ophef icke din Siæl ad sla hannem ihiel. 19 Vær meget vred / naar du end gifver hannem Straffen til : ad der som du lader hannem fare / da vilt du endnu komme bedre igien 20 Lyd Raad / oc annam Tuct / ad du kand blifve vjs paa det sidste. 21 Der ere mange Anslag i en Mands Hierte men HErrens Raad det skal blifve bestandigt. 22 Det (skal være) et Menniskis Lyst /ad hand er miskundelig : Oc en Fattig er bedre end en løgnere. 23 HErrens Fryct (fremmer) til Lifvet : thi hand skal legge sig mæt til Hvile / skal icke beslogis med ulycke. 24 Den Lade skiuler sin Haand under Armen : oc hand vil icke lade den komme til sin Mund igien. 25 Sla en Spottere / saa skal en Vanvittig blifve klog : Oc straffer mand den Vittige / da skal hand leere Forstand. 26 Hvo der forstyrer (sin) Fader / oc vil bortdrifve (sin) Moder / hand er en skændelig Søn / oc giør Forhaanelse. 27 Lad ad min Søn / (ad høre tuct/) ad forvildis fra forstandige Tale. 28 Et vanartigt Vidne skal spotte Rætten : oc de Ugudeliges Mund skal sluge uræt. 29 Straf ere beridde til Bespottere : oc Slag til Daarers Ryg.

XX Cap.
VJn giør en Spottere / stærck Drick en unynttig : Hver som forforvildes der udi / skal icke blifve vjs. 2 En Kongis Forfærdelse er som en ung Løvis brølen : hvo med hannem fortørnis / hand synder imod sit Ljf. 3 Det er Manden en ære ad holde sig fra Trætte : men hver Daare skal sla sig der udi. 4 For Kuld skyld vil den lade icke pløye : Derfor skal hand betle om Høsten : men der skal intet (findis) 5 Raad i en Mands hierte er (som dybt Vand: men en vittig Mand skal opøse det. 6 Der er manget Menniske til som siger sig self ad være en hellig Mand : men hvo kand finde en sandru Mand? 7 Den som vandrer frem i sin Fromhed / er rætferdig : Salige ere hans Børn efter hannem. 8 En Konge som sidder paa Domstoolen adspreder alt ont med sine Øyne. 9 Hvo kand sige / jeg hafver eeensit mit Hierte? Jeg er reen af min Synd? 10 Adskillige Væct ac adskillige Maade / de ere baade en Vederstyggelighed for HErren. 11 En Dreng kand oc kiendis paa sin Idret om Hand er reen / oc om hans Gierning er ræt. 12 Et hørendis Øre / oc et seendis Øye / hafver HErren baade giort. 13 elsk icke Søfn / ad du skalt icke / maa skee / blifve fattig : oplad dine Øyne / oc mættis af brød. 14 Det er ont / det er ont / skal Kiøberne sige : Men naar hand gaar bort / da skal hand rømme sig. 15 Der er Guld oc mange Perler til : men forstandige Læber ere et dyrebare Tøy 16 naar (nogen) blifver Borgen for en Fremmede / tag hans klæder / oc pante hannem for de ukiende. 17 falskheds Brød smager Mundee vel: men siden blifver hans Mund fuld af gruus. 18 Anslag med raad skulle bestaae hver for sig : der for før krjg med Fornuft. 19 Den som aabenbarer Lønlig raad / hand handler som en bagtalere : oc bebland dig icke med den som besviger med sine Læber. 10 Hvo som bander sin Fader eller sin Moder / hans Løcte skal udflyckis i tyckt Mørcke. 21 Den Arf som mand først haster meget efter / skal icke velsignis paa det sidste. 22 sig icke / Jeg vil betale ont : bje efter HErren / oc hand skal frelse dig. 23 Adskilige Vect er en Vederstyggelighed for HErren : oc falske Veyskaale ere icke got. 24 Hver mands gange (komme) af HErren : oc hvorlunde kand et Menniske vide sin Vey? 25 Det er Mennisken en Snare / om hand vil opsluge det Hellige / oc este Løffte søg ad giøre det. 26 En vjs Konge adspreder de ugudelige : oc lader føre Hiulet ofver dem. 27 Menniskens Aande er HERRens Lycte : som randsager alt det i hans Lif er. 28 Miskundhed oc sandhed skulle bevare en Konge : oc hand opholder sin Throne med Miskundhed. 29 De unges Styrcke er deres prjs : oc graa Haar ere de Gamles Prydelse. 30 Ad vorde blaa oc blodig er skarp Lægdom for den Onde : Samt Plage som gaa ind i (Hans) Lif.

XXI. Cap.
Kongens Hierte er som Vandbæcke i HErrens Haand til alt det hand hafver Lyst til / skal hand bøye det 2 Hver tyckis ad hans Vey er ræt : men HErren ofverveyer Hierterne. 3 Ad giøre Rætferdighed oc Ræt / er HErren kierere end Offer. 4 Hofmodige Øyne oc et stolt Hierte / (oc) de ugudeliges tancke / ere Synd. 5 En flittig Mands Anslag strecker sig vist til Øfverflødighed men den som er forhastig / band (kommer) vist til Fattigdom. 6 Samlet Liggendefæ med en falsk tunge / ere Forfængelighed / som bortblæsis / de søge Døden. 7 De ugudeliges Rof skal forfærde dem / Thi de vegrede dem ad giøre ræt. 8 Naar en Mands Vey er forvent / da er hand fremmit : men naaar hand er reen / da er hans Gierning oprictig 9 Det er bedre ad bo i en Vraa paa et Tag / end med en trættefuld Qvinde / oc det i et Huus(fuld) med Selskab. 10 Den ugudeligis Siæl staar efter ont : hans ven finder icke Guns for hans Øyne. 11 Naar mand straffer en Spottere / da blifver den Vanvittige vjs : oc naar mand under vjser en Vjs / da skal hans annamme Forstand. 12 Den Rætferdige holder sig vjselige mod den ugudeligis Huus / naar (Gud) forderfver de ugudelige til ulycke. 13 Hvo som stopper sin Ørne for den Fattigis raab / hand skal oc raabe / oc icke b ehøris. 14 En gafve i Løndom skal stille Vrede / oc en Skenck i Barmen / den hastige Grumhed. 15 Det er den rætferdige en Glæde ad giøre ræt : Men Missdædere en Forderfvelse 15 Et Menniske som far vild fra kloghesens Vey / hand skal hvile i Døodningers Meenighed. 17 En Mand som bafver Lyst til Glæde / skal fattis : hvo som elsker Vjn oc Olie / skal icke blifve rjg. 18 Den ugudelige skal blifve Ranzon for den Rætferdige / oc en Ofvertrædere for de Oprictige. 19 Det er bedre ad bo i et øde Land / end hos en trættefuld og vredactig Qvinde. 20 I en Vjs Bolig er et lystigt liggendefæ oc Olie : men et daarligt Menniske skal opsluge det. 21 Hvor der søger efter Rætferdighed oc Miskundhed skal finde Lifvet / rætferdighed oc Ære. 22 En Vjs far op i de Stærckes Stad : oc skal nedstyrte deres Trygheds Mact. 23 Hvo der bevarer sin Mund oc sin Tunge / hand bevarer sin Siæl fra Angist. 24 Den som er en stolt hofmodig hans nafn er bespottere / hand giør ngoet i en hofmodig Hastighed. 25 Den Ladis Begierlighed skal ihielsla hannem: thi hans HÆnder vilde intet giøre. 26 Hand begierde saare den gandske dag : men den Rætferdige skal gifve / oc icke sige ney. 27 De ugudeliges Offer er en Vederstyggelighed : hvor meget meere naar hand lader det fremkomme med ont Forsæt? 28 Et løgnactigt Vidne skal forfaris : men en Mand som lyde / hand skal tale til Ende. 29 Den ugudelige Mand forhærder sit Ansict : men den som oprictig er hand befæster sin Vey. 30 (Der hielper) icke Vjsdom / ey heller Vittighed / ey heller Raad / imod HErren. 31 Heften beredis til Stridsdag : men Salighed hør HERREN til.

XXII. Cap.
ET (got) Nafn er kosteligere end stor Rjgdom / god Gunst er bedre end Sølf oc end Gudl. 2 En Rjg oc en Arm møtte hver andre : HErren giorde dem alle. 3 Den Kloge seer ulycke / oc skiuler sig : men de Vanvittige gaae hen ofver / oc blifve straffedes : 4   Spagferdigheds Løn er HErrens Fryct / Rjgdom / oc Ære / oc Lifvet 5 Torne (oc) Snarer (ere) paa den Fortrædeligis Vey : (men) den som bevarer sit ljf / skal vjge langt fra dem. 6 Undervjs den Unge / efter hans Veys Leylighed : oc naar hand blifver gammel / skal hand icke vjge der fra. 7 Den Rjge regerer ofver Fattige : oc den som tager til Laans / er den Mands Svend som udlaaner 8 Hvo som faar uret / hand skal høste Sorg : oc hans Hastighed Rjs skal faa Ende. 9 Den som hafver et godt Øye / skal velsignis thi hand gaf den Nødtærftige Brød. 10 Drik Spotteren ud / saa gaar Trætten bort / oc Rjf oc Forhaanelse skal aflade. 11 Hvo som elsker et reent hierte / hans Læbe er yndelige / hans Ven er Kongen. 12 HErrens Øyne bevare Kundskab : hand omkaster den Fortrædeligis Ord. 13 Den Lade sagde : Der er en Løve der ude: Jeg motte dræbis midt paa gaderne. 14 De fremmede (Qvinders) Mund er en dyb Graf hvo HErren er vred paa / hand skal falde der udi. 15 Daarlighed er sammenbunden i den Ungis Hierte : Tuctens Rjs skal drifve den langt fra hannem. 16 Hvo som udsuer den Arme / ad formeere sig / (oc) gifver den Rjge / hand skal vist (komme) til Fattigdom. 17 Bøy dit Øre / oc hør de Vjses Ord. Oc holt dit Hierte til min Forstand. 18 Thi den skal være nydelig i din Bug / om du holder derved : De skulle vel lyckes tilsammen paa dine Læbe. 19 Ad dit Haab skal være i HErren / Jeg hafver lært dig det i Dag / oc merck du (det,) 20 Hafver jeg icke forskrefvit dig fuldkommelige Ting / med Raab oc Forstand? 21 Ad lære dig Sandhed Tale Vjshed / ad du kand føre den / sandheds Tale tilbage / som udsende dig. 22 Røfv icke den Fattige / fordi hand er fattig : Oc underryck icke den Elendige i porten. 23 Thi HErren skal udføre deres Sag / Oc hand skal berøfve deres Siæl / som berifve dem. 24 Haf like Selskaf med en hastig Mand : Oc kom icke til en vredactig Mand. 25 Ad du ey / maa skee / skulde leere hans Stjer / Oc faa en Stricke til din Siæl. 16 Vær icke blat dem som sætte deres Haand ud / blant dem som borge for Gield : 17 Om du hafver teke ad betale med / hvi skulde hand da tage din seng bort under dig 28 Sæt icke tilbage de gamle Landemercke / som dine Forfædre hafde giort. 29 Seer du en Mand flittig i sin Gierning / hand kand stillis for Konger : hand kand icke stillis for de uÆdle.

XXIII. Cap.
NAar du sidder ad æde med en HErre / saa merck flittigt hvad du hafver for dig. 2 Oc sæt en Knjf i din Strube / om du elst i Lyste. 3 Ynske dig icke hans velsmagende Mad : thi det er falsk Brød. 4 giør dig icke umage ad blifver rjg : hold op fra din Vittighed. 5 Skulde du lade dine Øyne skue til det / som icke blifve ved: thi det skal visseligen giøre sig vinger / som en ørn der fluer til Himmelen. 6 Æd icke Brød hos en afvinds fuld / oc ynske dig icke hans gode Mad; 7 Thi lige som hand skatter dig i sit Hierte / saa er det hand skal sige til dig : Æd oc drick / men hans Hierte er icke med dig. 8 Din Mund fuld som du hafver ædit / den skalt du udspy /  Oc du skalt forderfve dine skiøne Ord. 9 Tal icke for Daarens Øren : Thi hand foracter din Talis Klogskab 10 Sæt icke tilbage det gamle Landmercke : Oc gack icke paa de Faderløses Agger. 11 Thi deres Løsere er mæctig : hand skal udføre deres Sag imod dig. 12 Lad dit Hierte komme til Tuct : Oc dine Ørne til Forstands Tale 13 Lad icke af ad tucte den unge : Thi der som du slar hannem med Rjset / da døøer hand icke der af. 14 Du skalt sla hannem med Rjset / oc udfrj hans Siæl fra Helfvede. 15 Min Søn / der som dit Hierte er vjst / da skal mit Hierte glæde sig / ja jeg (self.) 16 Oc mine Nyre skulle fryde sig / naar dine læbe tale oprictige Ting. 17 Dit Hierte skal icke være nidkier mod Synderne : men (holde sig) hver Dag i HErrens Fryct. 18 Thi / sandelig / der er noget her efter ad forvente:) oc dit Haab skal icke afhuggis 19 Hør du min Søn / oc blif vjs : Oc styr dit Hierte paa Veyen. 20 Vær icke iblandt Vjndranckere / blant Kiødfraadsere for sig : 21 Thi en Dranckere oc en Fraadsere skal blifve arm : Oc Søfn skal giøre / ad en bær refne Klæder. 22 Lyd din Fader ad / som aflede dig : oc forsmaa icke din Moder / naar hun blifver gammel. 25 Kiøb Vjsdom oc Tuct / oc Vittighed. 24 Den Rætferdigis Fader skal stoorligen fryde sig : den som afler en vjs (Søn) skal oc glædis ved hannem 25 Lad din Fader oc din Moder glædis : oc lad hende fryde sig som født sig. 26 Min Søn / gif mig dit Hierte : Oc lad dine Øyne bevare vel mine Veye. 27 Thi en Hoor er en dyb graf : oc en fremmed (Qvinde) en snefor Brønd. 28 Ja hun ligger paa luur / som efter Rof : oc giør end flere fortrædeligere iblandt Menniske. 29 Hvem vederfaris Vee? Hvem Fattigdom? Hvem Trætte? Hvem Knur? Hvem Saar uden Sag? Hvem røde Øyne? 30 Dem som blifve længe hos Vjn : som komme ad søge efter det som iskenckis. 31 See icke til vjn / naar den er saa rød / naar den staar saa skøn i Beggeret / oc flunis ad vil handle ræt. 32 I det sidste der af skal den bjde som en Slange / Oc stinge som en Basilisk. 33 Dine Øyne skulle (saa) see fremmede (Qvinder:) oc dit Hierte tale vrange Ting 34 Oc du skalt blifve som en der ligger midt i Hafvet / Oc som den der sofver ofven paa Masken. 35 De slo mig (skalt du sige) det giorde mig icke ont / de stødte mig / jeg fant det icke : Naar skal jeg opvogne ? skalt jeg giøre det meere? Jeg skal søge den endnu.

XXIV. Cap.
VÆr icke nidkier mod Onde Mennisker / Oc ynske icke ad være hos dem. 2 Thi deres Hierter tæncke skade : Oc deres Læber tale Møye. 3 Ved Forstand kand et Huus opbyggis / oc ved Vittighed kand der befestis. 4 Oc ved Forstand blifve Herbergene fulde / af all kostelig oc deylig Rjgdom. 5 En vjs Mand er stærck : oc en fornuftig Mand er mæctig af Mact. 6 Thi med Raad skalt du føre Krjg : Oc hvor mange Raadgifvere ere / der er Seyer. 7 All Vjsdom er for en Daare høy : hand tør icke lade sin Mund op i Porten. 8 Hvo som slaar efter at giøre skade / den skulle de kalde en underfundig Skolck. 9 En daarlig ond Tancke er Synd : Oc en Bespottere er en Vederstyggelighed ibland Folck. 10 Est du efterladen paa Nøds Dag / da er din Styrcke ringe 11 Redde dem som ere fangne til døøden / oc holt dig icke fra dem som ere nær ved at dræbis. 12 Naar du siger : See / vi kiende denne icke / Meene du icke ad den som ofvervejer Hierter / hand skal mercke det? Oc den som acte paa din Siæl / hand skal kiende det / thi hand betaler et Menneske efter sin Gierninger. 13 Æd Hunning / min Søn / thi det er got : oc Hunnigkage er sød for din Mund. 14 Saa skal oc Vjsdoms Forstand være for din Siæl : naar du finder (den/) da er der Løn ad forvente : Oc din Forhaabning skal icke sla feil. 15 Luur icke du ugudelige paa den Rætferdiges Bolig Oc forstyrre icke hans rolighed. 16 Thi en Rætferdig kand falde siu gange / oc staa op igien Men de ugudelige skulle falde om i ulycke. 17 Du skalt icke glæde dig naar din Fiende falder : Oc lad dit Hierte icke frydis naar hand støder sig. 18 Ad HErren / maa ske / det icke skulde skee / oc det kunde behage hannem ilde : Oc hand motte vende sin Vrede fra hannem (til dig.) 19 Du skalt icke fortørnis ofver de onde: Oc icke være nidkier mod de ugudelige. 20 Thi den Onde skal ingen Belønning hafve : De Ugudeliges Løcte skal udflystis. 21 Min Søn / fryct HErren oc Kongen : oc bland dig icke iblandt de Oprøriske. 22 Thi deres Forderfvelse skal hasteligen opkomme : Oc hvo kiender begge deres Ulycke? 23 Disse (Sprock) høre oc de Vjse til : ad see til Personer i Dom / er icke got. 24 Hvo som siger til den ugudelige / Du est rætferdig / hannem skulle folck bande / Landskaber skulle forbanne hannem. 25 Men de som straffe (hannem/) skal det være lystigt / der sal komme en god Velsignese / ofver dem. 26 Mand skal tyfse Læberne paa dem / som svarer rætte ord. 27 Voret din Gierning der ude / oc bered dig det på Aggeren / oc byg siden dit Huus. 28 Blif icke / foruden Sag / Vidne imod din Næste / thi skulde du bedrage med dine Læber? 29 Du skalt icke sige / saa som hand gjorde mig / saa vil jeg giøre hannem : jeg vil betale en hver efter sin Gierning 30 Jeg gick ofver en Lad Mands Agger / oc frem for en daarligt Menniskie Vjngaard. 31 Oc see/ der var jdel Nælder paa / den var skiult med Tidzle / oc Steengiærdet der var nedbrøt. 32 Der jeg saa det / tog jeg mig det til Hierte / Jeg saa til (oc) annammede Lærdom (der af) 33 (Vilt du) et lidet sofve / et lidet slumme / et lidet slaa Hænderne tilsammen ad ligge? 34 De skal din Armod komme som en Veyfarende / Oc din Fattigdom / som en væbnet Mand.

XXV. Cap.
DIsse ere ocsaa Salomons Ordsprocke / hvilke Eeciæ Juda Kongis Mænd hafve uddraget. 2 Det er Guds Ære / ad skiule sin TIng / Men det er kongernes Ære / ad randsage en Ting. 3 Himelen høyhed og Jordens Dybhed / oc Kongernes Hierte ere urandsagelige. 4 Tag Skummet fra Sølfvet / saa faar Guld fineden et Kar der af 5 Tag den ugudelige bort (som er) for Kongens Ansict : så skal hans Throne stadfestis med Retfærdighed 6 Bram icke for Kongen : oc stat icke i de Mæctiges Sted. 7 Thi det er bedre / ad mand siger til dig : Stig hid op / end ad mand skalde fornedre dig for en Førstis Ansict / som dine øyne see 8 gack icke snart ud ad kjfve : ad du icke / maa skee / skalt tvile / hvad du skalt giøre derefter / naar din Næste hafver beskæmmit dig. 9 Handle din Sag med din Næste : oc aabenbar icke en andens Hemmelighed 10 Paa det ad den som det hører / skal icke / maa skee / forhaane dig / oc dit onde Rycte skal icke opholde. 11 Som Guldælble i et Huus af Sølf / som mand kand see igiennem / er et Ord som talis i sin tjd. 12 Sem et hængende Symcke af guld / oc en Beprydelse af kosteligt Gud / er en Vjs som straffer / for et Øre som lyder det. 13 Lige som Sneekuld om Høstens Tjd / saa er et tro Bud for dem for hannem udsende : thi hand vederqvæger sin HErris Siæl. 14 Som skyer oc Veyr / hvor ingen regn er hos / er en Mand som praler med sin Falsk grafve. 15 Ved Langmodighed blifver en Første ofveralt : Oc en blød Tunge bryder Been. 16 Fandst du Honning / saa æd dn Nødtørst / ad du ey / maa skee / fulde mættes der af / oc udspy det. 17 Forhold din Fod fra din Næstis uus / ad hand ey / maa skee / skulde kædis ved dig / oc hade dig. 18 Som en Hommer / oc et Sverd / oc en skarp Pjl / er den Mand som svarer falskt Vidnesbyrd mod sin Næste. 19 Som er Braaden Tand oc en Food der er af Lid / er Haab paa en Fortrædelig paa Nøts Dag. 20 Ligesom den der aflegger Klæder naar det er talt / ja som  Ædicke paa Salpeiter / er dens om siunger Vjser for et bedrøfvet Hierte. Hungrer din Fiende / saa spjse hannem med Brød : Oc tørftet hand / saa skenck hannem Vand 22 Thi du skalt legge Gløder paa hans Hofved : oc HErren skal betale dig det. 23 Nørdoftvæjr kand besindig fordrifve en regn : oc et vrede Ansict en Tunge (som er) i skiul. 14 Der er bedre ad sidde i en Vraa paa et Tag end hos en Kjfactig Qvinde / oc det et Huus tilljge. 25 Ligesom kaldt Vand ofver en træt Siæl / er et got Rycte af fremmede Land. 16 Som en rørt Brønd oc en forderfvet Kilde / er en Rætferdig som kalder for den ugudelige. 17 Ad æde honnig formeget / er icke got : men ad nogle rentsage ære / (er) Ære 18 Som en braaden Stad foruden muur / er en Mand som icke kand lucke for sin Aand.

XXVI. Cap.
LJge som Sneen om Sommeren / oc Regnen om Høsten / saa beqvemmer icke heller Daaren Ære 2 Ligesom en Spurre ferdis hen / som en Svale sluer / saa kommer icke Vande paa nogen uden Sag 3 En Svøbe hør til Hiften / oc en Tømme til Asenen / oc er Rjs til Daarers Ryg. 4 Du skalt icke svare en Daare efter hans Daarlighed at du icke / maa skee / skalt ocsaa blifver hemmelig. 5 (Men) svar (saa) til en Daare / efter hans daarlighed / ad hand icke / maa skee / skulde tycke sig ad være vjs. 6 Hand afhugger (sig) begge Fødder / (oc) den som sender Bud ved en Daare / tricker Harm . 7 Tag Beenen op paa den Lamme : saa er et ordsprock i Daarens mund. 8 Som den der vil binde en Steen i en Steenslynge / er den der gifver en Daare Ære 9 Som en Torn der opstiiger i den Drucknis Haand / er et Ordsprock i Daarers Mund. 10 En Mæctig giør alle Smerte / oc baade lønner en Daare / oc lønner Ofvertrædere. 11 Ligesom en hund vender sig til det hand udspyde: saa er Daaren som tager igen paa sin Daarlig. 12 (Naar) du hafver feit en Mand / som lader sig tycke ad være vjs : da er der meere Haab til en Daare end til hannem. 13 Den Lade sagde / der er en ung Løve paa Veyen / en Løve paa Gaderne. 14 Som en Dør kand vendis paa sin Hengsle / saa vender oc en Lad sig paa sin Seng. 15 Den Lade skiuler sin Haand under Armen / det blifver hannem tungt / ad løfte den til sin mund igien. 16 En Lad holder sig ad være vjsere / end siu som svare fornufteligen. 17 Som den der grjber Hunden ved Øret / er den der gaar hen / oc beblander sig i en sag der kommer hannem icke ved. 18 Som en Galen der udkaster Gnister / skiuder Pjle / oc døødelige Stud / 19 Saa tør den Mand der besviger sin Næste / oc siger / skiemter jeg icke. 20 Naar Træ er borte / da maa Jld udslyckis : oc naar en bagvaskere eer borte / da stillis trætte. 21 Lige som Kul høre til Gløder / oc Træ til Jld : så kommer en trætactig Mand til at optænde Kjf. 22 En Bagvaskeris ord ere saa slette / oc dde fare hen ned i Lifet. 23 Som et ofverglafseret Skaar med Sølfskum / ere gloende Læbe oc et ont Hierte. 24 En Fiende kand holde sig fremmed der ved / ved sine Læber : men inden i sig døller hand Svig. 25 Naar hand giør sin Røst nydelig / saa tro icke paa hannem: thi der er siu Vederstyggeligheder i hans Hierte 26 (Hves) Had der hafver skiult sig som en Ørcke / hans Ondskaf skal blifve aabenbarit i Meenighed. 27 Hvo som grafver en Graf / hand skal falde der udi / Oc hvo som opvelter en Steen / den skal komme tilbage paa hannem. 28 En falsk Tunge skal hade dem som hafver forderfvet : Oc en sød Mund skal giøre det / ad andre omstødis.

XXVII. Cap.
ROf dig icke af den Dag i Morgen er: Thi du kand icke vide hvad dagen vil føde (af sig.) 2 Lad en anden lofve dig / oc icke din Mund: en Fremmed / oc icke dine Læber. 3 Steen er er svaar / oc Sand er Byrde / men en Daaris Vrede er svaarere end de baade. 4 J Hastighed er en Grumhed / oc i Vrede er en Flod : oc hvo kand bestaa for afvind? 5 Aabenbarlig Straf er bedre / end hemmelig Kierlighed. 6 Elskerens Slag ere trofaste / Men haderens Kysk ere kædsommelige 7 En mæt Siæl træder paa Honningkage : Men en hungrig Siæl er alt beskt søt. 8 Lige som en Fugl er der Vjger fra sin Rede : Saa er en Man der vjger fra sin Sted 9 Salve oc Røgelse glæde Hiertet : men ens Ven er sødere end hans eget Raad"  10 Forlad icke din Ven oc din faders Ven / oc gac icke i din Broders Huus / naar det gaar dig ilde : (Thi) en Nabo er bedre nær hos / end en Broder lang borte. 11 Vær vjs min Søn / oc glæd mit Hierte / saa vil jeg svare den som mig forhaaner i nogen Ting. 12 EnKlog seer ulycken/ (oc) hand skiuler sig / (Men) de vanvittige gaae frem / oc blifve straffede. 13 Tag hans Klæder som borgede for en Fremmede : oc pante hannem for en fremmedes (Qvindis) skyld. 14 Hvo som velsigner sin Næste med høy Røst / naar hand tjlige opstaar / det skal regnis hannem ser en Forbandelse. 15 Det er et jdeligt Drøb paa den Dag det regner saare / oc en trættefuld Qvinde er lignet (der ved.) 16 Naar nogle skiuler hende / da skiuler mand Væjr / oc Olie i hans høyre Haand raabe. 17 Staal kand bevessis ved Staal : oc en Mand kan hveffe sin Næstis Ansict. 18 Hvo som bevarer et Figentræ / hand skal æde Fruct der af : Oc hvor der varer paa sin HErre / hand skal æris. 19 Lige som Ansicter er mod Ansicter i Vand / : Saa er et Menneskis Hierte mod et andet Menniske . 20 Helfvelse oc Førderfvelse kunde icke mættis / Oc Mennisknas Øyne kunde icke mættis. 21 Der hør Degel til (ad prøfve) Sølfvet / Oc Den til Guldet : oc en Mand (kand prøfvis) efter det hand hafver lovlig giort. 22 Vilde du slæbe en Daare i Morteren med Stemplen / midt iblandt slet Korn / saa skal oc like hans Daarlighed vjge fra hannem / 23 Du skalt grant kjende dine Faar / sæt dit Hierte til Hierdene. 24 Thi Gods (varer) icke ævindelig : oc mon en Krune skulde vare stedse oc altjd? 25 Hø er opkommet / oc Græsset lod sig see / oc Urterne ere sanckede paa Biergene. 16 Lammene ere til dine Klæder / oc Bucke ere en Aggers værd. 27 Oc du hafver Gedemelck nock til din spjse / til Spjse for dit Huus / oc til dine Tienistepigers Ophold.

XXVIII. Cap.
DE Ugudelige flye / Dog der er ingen som jager (dem.) Men hver af de Rætferdige skal være frjmodig / som en ung Løve. 2 For landsens Ofvertrædelse / blifve mange Førster der i : Men naar der er en Vittig / en forstandig Mand / daleffver hand længe. 3 En arm Mand / som dog fortrænger de Fattige / hand er som en Regn der tager med sig / saa der blifver ingen Spljse (igten) 4 De som forlade Loven / skulle lofve den ugudelige: Men de som bevare Loven / skulle trætte mod dem. 5 Onde Folck skulle icke vide hvad ret er : Men de som søge HErren skulle vide alting. 6 Bedre er en Fattig som vandrer i sin Fromhed / end den som gaar paa vrange Veye / om hand end er rjg. 7 Den som bevarer Loven / hand er en vittig Søn : Men den som føder Fraadsere / skal beskæmme sin Fader. 8 Hvo som formeerer sit Gods / med Aager oc Ofvergifft / hand samler det til at skienckes de Fattige. 9 Hvo som bortvender sit Øre fra ad høre Loven / hans Bøn er oc saa en Vederstyggelighed. 10 Hvo som forfører de Oprictige paa en ond Vey / hand skal falde i sin Graf : men de Fromme skulle arfve det God. 11 En Rjg lader sig som en vittig / skal randsage hannem. 12 Naar de Rætferdige fryde sig / da er det stor Ære : Men naar de ugudelige opkomme / da skal mand lede efter Folck. 13 Den som skiuler sine Ofvertrædelser / skal icke hafve Lycke : Men hvo som bekiender / oc forlader dem / hand skal faa Barmhiertighed. 14 Saligt er det Menniske som altjd frycter : Men den som forhærder sit Hierte / skal falde i ulycke. 15 Som en brølende Løve oc glubende Biørn / er en ugudelig der regerer ofver et armt Folck. 16 En førelse som er vanvittig / fortrycker oc de (andre) meget: Men hvo der hader Gierighed / skal lefvelænge. 17 Et Menniske som gier vold paa en Siæls Blod / hand skal ned fly til en Graf / ad de skulle icke gribe fat paa hannem. 18 Hvo som farer frommelige af sted / hand skal blifve frelst : Men hvo som gaar paa vrange Veye / hand skal falde en gang. 19 Hvo som dyrcker sin Jord / hand skal mættis af Brød : Men den som gaar efter unyttige Ting / hand skal mættis af Armod. 10 En tro Mand blifver meget velsignet : Men den som haster ad giøre sig rjg / hand skal icke blive uskyldig. 21 Der er icke got ad ansee en person : Thi en Mand kand forsee sig for et Stycke Brød. 22 Hvo som haster til Rjgdom / er en Mand som hafver et ont Øye / oc hand kand icke kiende ad Fattigdom skal komme paa hannem. 23 Hvo der efter finde Gunst / meere end en fintgrende Tunge. 24 Hvor der berøfver sin Fader eller sin Moder / oc siger / det er icke ilde giort / hand er en forderfvelige Mands Stolbroder. 25 Den som hafver et stoort Mod / opvæcker trætte : men den som forlader sig paa HErren / skal blifve feed. 26 Hvo som forlader sig på sit Hierte / hand er en Daare: Men dens om farer frem i vjsdom / hand skal undkomme. 17 Hvo som gifver den Fattige / hannem skal icke fattis : men den som skiuler sine Øyne / skal meget forbandis. 28 Maa et Menniske skiule sig : Men naar de omkomme / da skulle de Rætferdige blifve mange.

XXIX. Cap.
EN Mand som er tit straffte / dog haardnackit / skal hastelig forderfvelig / oc der skal ingen Lægedom være. 2 Naar de Rætferdige blifve mange / da skal Folcket glædes : Men naar den ugudelige regierer / skal Folcket sucke. 3 Men Mand som elsker Vjsdom / skal glæde sin fader : men hvo som føder Hoorer / skal miste (sit) Gots. 4 En Konge opretter Landet ved ræt : men en Mand som tager Grafver / forfkyrer det. 5 Den mand som smigrer for sin Næste / hand udbreder et Garn for hans gang. 6 naar en Mand ofvertræder / da er det en ond Snare : men en retfærdig skal fryde sig / oc glædis. 7 Den Rætferdige : kiender de Fattiges Sag : men den ugudelige kand icke vide Forstand / 8 Bespottere skulle føre en Glad i ulycke : men de Vjse skulle afvente Vrede. 9 Naar en Vjs kommer i Rætte med en daarlig Mand / enten han vil blifve vred eller lee / da faar hand ingen Ro /. 10 De Blodgierige hade den Fromme : men de Oprictige spøre efter hans Siæl. 11 En daare udøser aldelis sin Aand : men en Vjs skal der efter stille den. 12 Naar der er en HErre som acter paa Løgn / da blifve alle hans Tienere ugudelige. 13 En Fattig oc en Forfølgere møtte hver andre: men HErren opliuser begges deres Øyne. 14 En Konge som dømmer de Fattige roligen / hans Throne skal stadfestis ævindelig. 15 Rjs oc straf skal gifve Vjsdom : Men en Dreng som maa raade sg selv / forhaaner sin Morder. 16 Naar de ugudelige glive mange / da skal der blifve megen Ofvertrædelse : men de Rætferdige skulle see paa deres Fald. 17 Trct din Søn / saa skal hand vederqvege dig / oc hand skal forlyste din Siæl. 18 Naar der er icke Spaadom / da blifver et Folck blotet : men den bevarer Loven / hand er salig. 19 En Svend kand icke tuctis med Ord : thi om hand end det kand vide / saa svarer hand dog icke der til. 20 Seer du en Mand som er hastig i sine Ord / da er der meere Haab til en Daare / end til hannem. 21 naar en opføder sin Svend kræfteligen af ungdommen / da vil hand siden være en Søn. 22 En vred Mand opvecker trætte / oc en Hastig giør megen Offvertrædelse. 23 Menniskens Hofferdighed skal nedtrycke hannem : men den som hafver en ydmyg Aand / skal saa Ære. 24 Hvo rom deeler med en tyf / hand hader sin siæl / hand høre Forbandelse / oc gifve det icke tilkiende. 25 Ad frycte et Menniske fører i stricke : men den som forlader sig paa HErren / hand blifver høyelig beskærmit. 26 mange søge en HErris Ansict : men hver mands Dom kommer af HErren. 27 En urætferdig Mand er de retfærdige en Vederstyggelighed : Oc den som er paa den rette Vey / er en ugudeliges Vederstyggelighed

XXX Cap.
ACur Jake Søns Ord; Denne Ertract sagde Manden til Jthiel / ja til Jthiel oc Vchal. 2 Ja jeg er vanvittigere end nogen : oc jeg hafver icke menneskelig forstand. 3 Oc jeg hafver icke lert Vjsdom / icke heller kiendt de Helliges Forstand. Hvo foer op til Himmelen / oc foer ned? Hvo sanckede Vær i sine Næfver? Hvo bant Vandet i et Klæde? Hvo hafver skickit alle Verdens Ender? Hvad er hans Nafn? Om du kand vide det. 5 Alt Guds Ord er reenst / det er en Skiold som dem som forlade sig paa hannem.
6 Leg inte : til hans Ord / ad hand skalicke / maa skee / straffe dig / Oc du findis løgnactig. 7 Jeg beder tvendehaande af dig : dem vilt du icke vegre mig / før jeg døør. 8 Lad Forfængelighed oc Løgn være langt fra mig / Gif mig icke Armod eller Rjgdom : (Men) udbyt til mig mit beskickede Brød". 9 Jeg motte ellers / maa skee Mættis / oc liuge 7 oc sige / Hvo er HErren? Eller om jeg maa skee / blef arm / jeg da motte stiæle / oc forgribe mig paa min Guds Nafn.
10 Fortale icke en Svend for hans HErre / ad hand icke / maa skee / bander dig / oc du skulde bære skyld. 11 Der er en Art / som bander sin Fader / Oc icke velsigner sin Moder.
12 En Art / som lader sig tycke ad være reen / oc er dog icke tron af sit Skarn. 13 En Art som bær sine Øyne høyt / oc løfter sine Øyenbryner høje op. 14 En Art / hves Tænder ere Sverd / hves Kiendtænder ere Knifve / ad fortære de Elendige af Landet / Oc de Arme fra Folck. 
15 Engelen hafver to Døttre / Bær hid / bær hid : Disse tre Ting kunde icke mættes : ja fire sige icke / (Det er) nock. 16 Helfvede / oc en Qvindis tillucke Moder / Jorden som icke blifver mæt af Vand : Oc Jlden siger icke / (Det er ) nock.
17 Et Øye som bespotter Fader oc forsmaar ad lyde Moder / Det skulle Rafue udhacke ved Bæcken / oc ungerne skulle æde det.
18 Disse tre Ting ere mig forunderlige / ja der er ere fire ting til / dem veed jeg icke / 19 Ørnenes Vey i Himmelen / Hugormens Vey paa en Klippe / et Sibs midt i Hafvet / oc en Mands Vey til en Pige. 20 Saa er en Hoerkonis Vey : Hun ood oc strøg sinmund / oc sagde / Jeg hafver icke giort uræt.
21 Et Land røris for trende Ting / ja for fire / som det i8cke kan raale. 22 For en Svend / naar hand maa regnere : Oc en Daare / naar hand blifver mæt af brød. 23 For en uhellig Qvinde / naar hun blifver gifft : Oc en Pige / naar hun blifver sin Hustruis Arfving.
24 Disse fire ere smaa Ting paa Jorden : dog ere de vjse / ja hafve lert Vjsdom. 25 Myrerne ere et skrøbeligt Selskab / alligevel beskickelse de bered Jøde om Sommeren : 26 Oc Caninene ere t skrøbeligt Selskab / den sætte de deres Huus i Klippen. 27 Græsshopperne hafve ingen Konge : alligevel drage de alle ud i Hoobe Tall. 28 Ederkoppen arbeyder med Hænder / oc er paa en Kongis Sal.
29 Disse tre Ting hafve en skøn Sang : ja fire ere der som gaa vel. 30 Løven mæctig iblant Diurene / oc vil icke vende sig for nogen. 31 En (Hest) som er anbunden om Lenderne / eller en Buck. Oc en Konge som ingen tør sætte sig op imod.
32 Hafver du handlit daarligen / der du ophøyede dig / oc hafver du ont i sinde / (da leg) Haand paa Mund. 33 Thi den som kiender Meld / hand faar Smør der udaf / Oc hvo som synder Næset hart / hand faar Blod der ud af / Oc hvo der drifver Vrede / Hand faar Trætte derudaf.

XXXI. Cap.
LAmuels Kongis Ord : En Extract / som hans Moder tuctede hannem med. 2 Hvad min Søn / oc hvad du mit Lifs Søn / ja hvad min yndskelige Søn. 3 Gif icke Qvinderne dit Gods / ey heller dine veye / til at forderfve Konger. 4 Det bør icke Konger / Lamuel / det bør icke Konger ad dricke Vjn / Oc HErrer ey (ad dricke) stærck Drick. 5 Ad hand icke maa skee / fkulde dricke oc forglemme Skick / Oc forandre alle de Elendiges Sag 6 Gifver den stærck Drick som omkommer / Oc de bedrøfved Siæle Vjn: 7 Ad hand maa dricke / oc forglemme sin fattig Leilighed / Oc icke meere tæncke paa sin Møye. 8 Lad din Mund op for den Stumme / til alle deres Sag som skulle hen til en anden Sted. 9 Lad din Mund op / døm Rætferdighed : Oc den Elendigis oc Fattigis Sag.
10 Hvo kand finde en dydelig Qvinde? hun er langt meere værdt end Perler. 11 Hendis Mands Hierte taar forlade sig paa hende / oc hannem skal icke fattis Næring. 12 Hun giør hannem got oc intet ont / J alle finde Lifs Dage. 13 Hun gaar om med uld oc Hør / Oc arbeyder gierne med sine HÆnder. 14 Hun er lige som Skibe der færdes : hun skal hente sin Næring langt fra. 15 Oc hun staar op naar det endnu er Nat / oc gifver sit Huus føde / Oc sine Tieniste Piger Bestilling. 16 Hun tæncker paa en Agger / oc faar den: hun planter en Vjngaard af sine Hænders Fruct. 17 Hun opbinder sine Lender fast : Oc styrcker sine Arme. 18 Hun mercker ad hendis Handel er god : hendis Løcte skal icke flyckis ud om Natten. 19 hendis Hænder tager fat paa en Rock. 20 Hun udbreder sine Hænder til de Fattige. 21. Hun skal icke frycte i sit Huus for Snee : Thi hendis gandske Huus er dobbelt teckt. 22 Hun giør sig Tapeter / hvit Silcke oc Purpur er hendis Klæder. 23 Hendis Mand er nafnkundig i Portene / Naar hand sidder os de Eldste i landet. 14 Hun giør Sinbonen / oc selger den / oc hun antvorder Kremmeren Belter. 25 Styrcke oc Fjnhed er hendis Klædebon : Oc hun leer paa den efterkommende Tjd. 16 Hun oplader sin Mund med vjsdom : Oc Miskundheds lov er paa hendis Tunge. 27 Hun seer / hvorledis det gaar til i hendis Huus . Oc hun æder icke sit Brød med ladhed. 28 Hendis Sønner komme op oc prjse hende salig : hendis Husbonde oc hans roser hende / sigendis Hosbonde oc hand roser hende / sigendes : 19 mange Datter aflede Rjgdom : Men du komst op ofver dem alle. 30 Yndelighed er Bedrægelighed  oc Deylighed er Forfængelighed (Men) en Qvinde i hivlken der er Guds Fryct / hun skal lofvis. 31 Gifver hende af hendis Hænders Fruct : oc hendis gierninger skille lofve hende i Portene. /  Ende paa Ordsprockes Bog.

Prædickers Bog / I. Cap.
Prædikerens / Davids Søns / Kongens i Jerusalems Ord. (Det er) idel Forfængelighed / fagne Prædiken / jdel Førfængelighed / det er altsammen Førfængelighed. 3 Hvad gafn hafver Mennisket i all sin Møye / som hand hemøyer sig med under Solen?
4 En Sleer gaar oc en anden kommer / men Jorden staar ævindelig. 5 Oc Solen gaar op / oc Solen gaar ned / oc hafver til sin Sted / der som den gaar op igien. 6 Den gaar mod Synden / oc kommer om til Norden Vejret ggar om oc om / farer frem / oc Vejret kommer igien til sine Omgange / 8 Alle Floder løbe i Hafvet / dog blifver Hafvet icke fuldt : til den Sted / fra hvilcken Floderne løbe / did komme veigten ad løbe. 8 Alle disse TIng ere saa møysommelig / ad mand kand icke udsige det : Øyet seer sig aldrig mæt / Oc Øret hører sig aldrig fuldt. 9 Hvad som var / Det samme skal vorde Oc hvad som er skeet / Det samme skal skee. Saa ad der er intet nyt / under Solen. 10 Er der noget til om hvilcket mand kand sige / See / det er Nyt? Det var saa i fordum Tjd / det som hafver værie for os. 11 Der er ingen Hukommelse paa de forige Ting : Oc paa de efterkommende Ting / som ocsaa skulle vorde / paaa dem skal ic icke være Hukommelse / hos dem som skulle vorde her efter.
12 Jeg prædickere var Konge ofver Jsrael i Jerusalem / 13 Oc jeg gaf mit Hierte til ad søge oc ad randsage med Vjsom / ofver alt det som skeer under Himmelen / saadant ont møje hafver Gud gifvit Menniskens Børn / ad de skulle plage sig der udi. 14 Jeg saa alle de gierninger / som ere giorde under Solen / oc see / det var alt Forfængelighed / oc Aandens Fortærelse. 15 Kroget kunde icke være ret : oc Brøst kand icke tællis 16 Jeg talede med mit Hierte / oc sagde / See / Jeg / Jeg er blefven mæctig / oc hafver faait meere Vjsdom / end alle de som hafve været for mig i Jerusalem : Oc mit Hierte hafver feeit megen Vjsdom / oc Forstand. 17 Oc jeg gaf mit Hierte til ad forstaa Vjsdom oc Forstand : galenskab oc Daarlighed: Jeg motte bekiende / ad det var ocsaa Aandens Møye. 18 Thi hvor megen Vjsdom er / (der er) oc megen Gremmelse : Oc den som vil forøge Forstand / hand forøger Sorrig.

II. Cap.
JEg sagde i mit Hierte / Nu vel / Jeg vil prøfve dig ved Glæde / Derfor see du paa det gode : Men see det var oc Forfængelighed. 2 Jeg sagde til Ladder / Du est galen : oc til Glæde / Hvi gir du det?
3 Jeg randsagede i mit Hierte / ad frem drage mit Legome med Vjnen / (dog ledde jeg mit Hierte til Vjsdommen/) oc ad grjbe Daarlighed / indtil jeg kunde see / hvad Menniskenes børn best monne være / som de skulde giøre under Himmelen / i deres Lifs Dags tall. 4 Jeg giorde mine mæctige Gierninger / Jeg bygde mit Huus / Jeg plantede mig Vjngaarde. 5 Jeg gjorde mig Urtehafver oc Lystgaarde / oc plantede allehaande fructbare Træ derudi. 6 Jeg giorde mig Fiskevand / ad vande de grøne Træers Skov deraf. 7 Jeg fick svenne oc Tienistepiger / Jeg hafde hiemfødde Tiunde / jeg hafde ocsaa stor Rjgdom af Fæ oc Faar / meere end alle de som hafve været for mig i Jerusalem. 9 Jeg samlede mig ocsaa Sølf oc Guld / oc et synderligt Liggendefæ af Kongerne oc Landene. Jeg skickede mig Sangere oc Sangersker / oc Menniskens vellyst / (først) en Pige som var tagen til bytte / oc (siden) fleeere. 9 Oc jeg blev mæctig / oc tog til / ofver alle dem som hafde været for mig i Jerusalem : Ja min vjsdom stod med mig. 10 Oc alt hvad mine Øyne begierede / tog jeg icke fra dem : Jeg nectede mit Hierte ingen Glæde / thi mit Hierte hafde Glæde af alt mit Arbeyde / oc det var min Deel af alt mit Arbeyde. 11 Da saa jeg til alle mine Gierninger / som mine Hænder hafde giort / oc til den Arbeyde som jeg arbeydende hafde giort / Oc see / det var alt Forfængelighed oc Aandens Fortærelse / oc der var ingen Fordeel under Solen.
12 Der efter vende jeg mig om ad see Vjsdom / oc Galenskab oc Daarlighed / (Thi hvorledis (skal) er Menniske / som skal komme efter Kongen / (giøre) det samme / som allerede er giort?) 13 Da saa jeg / ad Vjdsom gaar ofver Daarlighed / som Liuset gaar ofver Mørcket / 14 Den Vjsis Øyne ere i hans Hofved / Men Daaren gaar i Mørcket : oc jeg merckte endda / ad det gaar den eene som det gaar dem alle. 15 Da tænckte jeg i mit hierte / efterdi ad det gaar Daaren / ligesom det gaar oc mig : hvis hafver jeg da vilde værit vjs meere end (andre?) Da tænckte jeg i mit Hierte / ad saadant er oc Forfængelighed. 16 Thi hvercken en Vjs eller en Daaris Ihukkeolse skal være ævindelig : efterdi alle Ting blifver forglemt i de tilkommende Dage / oc hvorlunde skal den Vjse døø / lige som Daaren? 17 Derfor hadede jeg lifvet / thi det behagede mig icke som skeer under Solen / Thi det er alt Forfængelighed oc Aandens Fortærelse. 18 Oc mig fortræd alt mit Arbeyde / som jeg hafde arbeydit under Solen : ad jeg skulde lade det til et Menniske / som skulde være efter mig / 19 Thi hvo veed / om hand skal blifve vjs eller en Daare : Oc hand skal dog regiere i alt mit Arbeyde / som jeg hafver arbeydit oc værit vis udi under Solen? Det er oc Forfængelihged. 20 Derfor vende jeg mig / ad mit Hierte skulde aflade af alt Arbeyde / som jeg arbeydede under Solen. 21 Thi der er et Menniske hves Arbeyde skeer med Vjsdom / oc med Forstand oc med Oprictighed : Dog alligevel maa hand gifve en anden sin Deel som intet hafver arbeydet der udi : Det er oc Forfængelighed oc en stoor ulycke. 21 Hvad faar dog Mennisken af alt sit Arbeyde oc sit Hiertis Møye / som hand arbeyder med under Solen? 23 Thi alle hans Dage ere Sorg / oc hans Handel er Gremmelse : Ja hans Hierte hafde icke Rolighed om Natten : det samme er ocsaa Forfængelihged.
14 Er det da icke mennisket got / ad hand æder oc dricker / oc giør hans Siæl til gode i sit Arbeyde : Men det samme saa jeg oc / ad det kommer af Guds Haand. 25 (Thi hvo kand æde / oc hvo kand finde det / meere end jeg?) 26 Thi det Menniske som hannem behager / gifver hand Vjsdom / et Frstand er Glæde : Men Synderen gifver hans Bestilling / ad sancke oc ad samle / til ad gifve den som velbehagis for Gud : Det er ocsaa Forfængelighed oc Aandens Fortærelse.

III. Cap.
ALting hafver en bestemt Tid : Oc alt det som mand hafver Lyst til / under Himmelen / hafver sin Tjd. 2 Der er Tjd ad fødis / oc Tjd ad døø : Tjd ad plante / oc Tjd ad oprycke det som plantet er. 3 Tid ad ihelsla / oc Tjd ad læge : Tjd ad nedbryde / oc tjd ad opbygge. 4 Tjd ad græde / oc Tjd ad lee : Tjd ad hyle / oc Tjd ad danze. 5 Tjd ad bortkaste Steen / oc Tjd ad sancke Steen : Tjd ad tage i Fafn / oc Tjd ad holde sig langt fra ad tage i Fafn. 6 Tjd ad søge / oc Tjd ad tabe : Tjd ad forsvare / oc Tjd bortkaste . 7 Tjd ad sønderrifve / oc tjd ad sy tilsammen : Tjd ad tie / oc tjd ad tale. 8 tjd ad elske / oc Tjd ad hade : Tjd til krig / oc Tjd til Fred. 9 Hvad Fordeel hafver hand som giør noget / af det hand arbeyder? 10 Jeg hafver seet den Handel / som Gud hafver gifvit Menniskenes Børn / ad de plage sig der med / 11 Hand giorde alting smuck i sin Tjd : Oc hand lagde Verden i deres Hierte / dog saa / ad et Menniske icke skal finde paa den Gierning som Gud hafver giort / fra første oc indtil Ende.
12 Jeg merckte / ad der er inte bedre for dem end ad være glad / oc giøre sig godt i sit Lefnet. 13 Ja oc ad et hvert Menniske æder oc dricker / oc giør sig got i alt sit Arbeyde : det er en Guds Gafve. 14 Jeg merckte ad alt det som Gud giør / det skal blifve ævindelig / mand kand intet legge der til / oc mand kand intet tage der fra : Oc Gud giør det / ad de skulle frycte for hannem 15 Det som er / det er endnu / Oc det som skal skee / det hafver nu værit : oc Gud søger det som fordretvit er.
16 Oc jeg saa dermeere under Slen Dommens sted / der var ugudelighed : oc Rætferdigheds sted / der var ugudelighed. 17 Da ænckte jeg i mit Hierte / Gud skal dømme den Rætferdige oc den ugudelige : Thi der er Tjd til alt det mand hafver Lyst til / oc til all Gierning.
18 Jeg sagde i mit Hierte om Menniskens Børns Handel / ad Gud skulde rense dem / oc ad de skulde see / ad de ere som andre Diur / ja de for sig. 19 Thi hvad som hendis Menniskens Børn / det hendis oc andre Diur / oc eens hendis dem (begge:) Som de døe / saa døer oc disse / oc de hafde alle eens Aand / oc Mennisket hafver intet meere end et andet Diur : Thi det er all Forfængelighed. 20 De fare alle til een Sted : de blefve alle af Støf / oc de kommer alle til Støf icke igien. 21 Hvo veed / om Menniskens Børns Aand den far høyt hen op / oc andre Diurs Aand den far ned under Jorden?
22 Oc jeg saa det / ad der er intet bedre / end ad et Menniske er glad i sine Gierninger / Thi det er hans Deel : Thi hvo vil lade hannem komme / ad see paa det / som skal blifve efter hannem.

IV. Cap.
DErefter vende jeg mig / oc saa alle de undertryckelser som skee under Solen : Oc see / der var deres Graad som var undertryckte / oc der var ingen som trøstede dem : Oc der gick Kraft af deres haab / som undertryckte dem / tvert imod hafde de ingens om trøstede dem. 2 Da lofvede jeg de Døøde / som var allerede døøde / meere end de lefvende / som endnu ere lefvende. 3 Ja den hafver bedre end de baade / som icke endnu hafver værit til / som icke saa den onde Gierning der giøris under Solen.
4 Fremdelis saa at jeg alt Arbeyde oc all Skickelighed i det som giøris / ad den eene hades af den anden : det er ocsaa Forfængelighed / oc Aandens Fortærelse.
5 Daaren legger sine Hænder sammen / oc æder sit eget Kiød. 6 En haandfuld med Rolighed er bedre / end baade Næfvene fulde med Møje oc Aandens Fortærelse. 
7 Oc jeg vende mig / oc saa Forfængelighed under Solen. 8 Der er en Enlig oc icke self anden / oc hafver hvercken Søn eller Broder dog er der ingen Ende paa hans Arbeybe / oc hand Øye kand icke mæctis af Rjgdom / Oc (hand siger icke) hvem arbeyder jeg dog til / oc lader min Siæl fattis her den skulde hafve got af? det er ocså Forfængelighed / oc der er en ond Handel.
9 Saa er jo bedre to end een : thi de nyde dog deres Arbeyde vel / 10 Thi der som den ene falder / da kand (den anden) ophielpe sin Skaalbroder : men vee den som er allene / naar hand falder / da er der ingen anden ad hielpe hannem op. 11 Oc naar to ligge tilsammen / værme de sig : men hvorledeis kand een allene blifve varm? 12 Oc om een vilde ofverfalde hannem / kunde to slaa imod hannem i oc en tredobbelt Traa / drages icke lætteligen sønder.
13 Bedre er et fattigt ungt Barn som er vjst / end en gammel Konge / som er en Daare / som veed icke endnu ad lade sig paaminde. 14 Thi der er tilforn een udkommen af Fængsel til ad regnere / der er ocsaa een født i sit Kongerjge / som er blefven arm /
15 Jeg saa / alle de som lefve som vandre under Solen hed den ung. / den anden som skulde slaa i hans sted. 16 Der var icke ende for alt det Folck / for alt det som var for dem : ja de som kommer efter / skulle icke glædes i hannem : Thi det er ocsaa Forfængelighed oc Aandens Bedrøfvelse. 17 Forvar din Fod / naar du vilt gaa til Guds Huus / oc holt dig nærmere til ad høre / end en Daare til ad giøre Offer thi de kiende icke ad de giøre ont.

V. Cap.
VÆr icke snar med din Mund / oc lad dit Hierte icke haste ad tale noget for Gud : Thi Gud er i Himmelen / oc du paa Jorden /  derforlad dine Ord være saa : 2 Thi hvor der er megen handel / der komme Drømme : oc hvor mange Ord ere / der hører mand en Daare. 3 Naar du lofver Gud et Løfte / saa tøfv icke ad betale det  : thi hand hafver ingen Behagelighed til Daarer : Hvad du lofver / det holt. 4 Det er bedre ad du intet lofver / end ad du lofver / oc holder det icke. 5 Tilsted icke din Mund / ad komme dit Kiød til at synde / oc sig icke for Engelens / ad det er en Forseelse : Hvi skulde Gud fortørnis for din Røst / oc adsprede all din Hænders Gierning? 6 Thi ligesom hvor mange Drømmere ere / der er oc Forfængelighed / saa oc i mange Ord : men fryct Gud.
7 Seer du / ad den Fattige giøris uræt / oc ad ræt oc Rætferdighed bortrifvis i Landet / da forundre dig icke paa den Handen / thi der er en Høy / som vocter ofver den Høye / oc (der ere end) Høyre ofver dem. 8 Jordens Rytte actis for alle Ting / en Konge self blifver betient af Aggeren.
9 Hvo der elsker Penninge / hand kand icke mætis af Penninge / oc hvo der hafver Villie til meget / faar intet Gafn der af : det er ocsaa Forfængelighed. 10 Hvor godset blifver meget / der ere oc mange som det æde / hvad gafner det da dem som det eje / uden ad deres Øyne see der paa? Hvor der arbeyder / hannem er søfnen sød / hvad heller hand æder lidet eller meget . men den Rjgis rættelse lader hannem icke sofve. 12 Det er en ond Plage / som jeg saa under Solen : ad Rjgdom bevaris / sine HErrer til deres egen stade. 13 Eller Rjgdom self forkommis i onde maade : Oc om hand end aflede en Søn / da blifver der intet i hans Haand. 14 Lige som hand udkom nøgen af sin Moders Lif / saa skal hand fore bort igien / som hand kom : oc hand skal intet tage med sig af sit Arbeyde som hand kand tage i sin Haand. 15 Derfor er det ocsaa en sorgefuld ulycke i alle maade / som hand kom / saa skal hand fare : Oc hvad hielper det hannem da / ad hand hafver arbeydit i vejret. 16 Ad hand motte æde i Mørce alle sine Dage : baade med stoor harm / oc sin Sorg oc Gremmelse.
17 See / saa hafver jeg feit for got ad være / ad det er smuct ad æde oc dricke / oc giøre sig til gode i alt sit Arbeyde / som nogen arbeyder under Solen / i sine Lifs Dages tall / som Gud hafver gifvit hannem: thi det er hans deel. 18 Oc hvilcket Menniske som Gud hafver gifvit Rjgdom oc Gods / oc hand gifver hannem Mact / ad æde der af / oc ad tage sin Deel / oc ad glæde sig sit Arbeyde / det er en Guds Gafve. 19 Thi hand skal icke tæncke meget paa sine Lifs Dage : efterdi Gud svarer (hannem) : hans Hierris Glæde.

VI. Cap.
DEr er en Ulycke som jeg saa under Solen / oc den er almindelig hos Menniskene. 2 En Mand som Gud gaf Rjgdom / oc Gods oc Ære : Oc hannem fattis intet for sin Siæl / af alt det som hand vil begiere : Oc Gud gifver hannem dog icke Mact til ad æde der af / men en fremmet Mand skal æde det dette er (oc) Forfængelighed / oc det er en ond Plage. 3 Der som en Mand aflede hundrede (børn/) oc kunde lefve mange Aar / saa ad hans Aars Dage kunde blifve mange / oc hans siæl dog icke mættede sig af Godset / oc hand hafde oc ingen Begrafvelse Et utjdigt Fødsel / siger jeg / er bedre end hand. 4 Thi hand kommer med Forfængelighed / oc farer til Mørcket / oc hans Nafn blifver skiult i Mørcket. 5 Hand seer icke Soel / ey heller kiender den : den / hafver større Rolighed end hand. 6 Ja der som han end lefvede tusinde Aar to gange / saa hafver hand dog icke feeit got : far cike en hver til een Sted ? 7 Hvert Menniskis Arbeyde skeer for hans Munds skyld : Men Siælen kand dog icke fyldis. 8 Thi hvad hafver en Vjs ydermeere end en Daare? Hvad hafver en Elendig meere / som veed at fare frem i Lifvet? 9 Siælen skal saa fare frem : Dette er oc Forfængelighed oc Aandens Fortærelse. 10 J hvad den er / saa er hans nafn næfnt allerede / oc det er vitterligt ad hand er et Menniske / oc ad hand kand icke trætte med den som hannem er formæctlig. 11 Thi der findes mange Ord hos dem som giør megen Forfængelighed i hvad hafver et menniske meere der af? 12 Thi hvo veed hvad Mennnisket er nytteligt i hans Lifs Tjd / i sin Forfængeligheds Lifs Dags Tall / hvilcke hand hafver endit / som en Skygge? Thi hvo vil kundgiøre et Menniske / hvad der skal skee efter hannem under Solen?

VII. Cap.
ET (got) nafn er fast bdre end en god Salve : Oc Døødsens Dag en Fødelsens Dag.
2 Det er bedre ad gaa til Grædehuuset / end ad gaa til Gildehuuset : fordi det samme er hvert Menniskis Ende / Oc den Lefvende skal legge det paa Hierte. 3 Gremmelse er bedre end Ladder : Thi et Hierte kand forbedris naar Ansictet er sorrig fuldt. 4 De Vjses Hierte er i Grædehuus: Men daarernes Hierte er i Glæde Huus. 5 Det er bedre ad høre den Vjsis straf / end ad nogen hører Daarers Sang. 6 Thi som Toorne sprage under Gryden / sa er Daarens ladder : det er ocsaa Forfængelighed.
7 Ja fortryckelse kand giøre en Vjs galen : oc Gafve kand forderfve et Hierte.
8 Enden paa en Ting er bedre / end Begyndelsen der paa : Een som er langmodig er bedre / end een som er hofmodig. 9 Vær icke forhastg i dit Sind / til ad blifve vred : thi Vreden skal hvilet en Daaris Barm. 10 Sig icke / Hvad er det / ad de forige Dage vare bedre end disse? Thi du spør icke om saadant af Vjsdom.
11 Vjsdom er god med Arfvegods : oc de som see Solen / hafve fordeel der af. 12 Thi Vjsdom er til en Beskyttelse / (oc) Penninge ere til en Beskyttelse : Men Forstand hafver den Fordeel / ad Vjsdommen kand holde dem i Lifve / som eye den.
13 See / Guds gierning / thi hvo kand giøre det slet / som hand giør kroget? 14 Giør dig til gode paa den gode Dag / men see paa den onde Dag / (thi) Gud hafver end giort det eene mod det andet der til / ad Mennisket skal icke finde noget (som skal skee) efter hannem. 15 Jeg hafver feeit allehaaande i min Forfængeligheds Dage : Der er en Rætferdig til / som omkommer i sin Rætferdighed : Der imod er der en ugudelig til 7 som lefver længe i sn Ondskaf.
16 Vær icke formeget rætferdig / oc hold dig icke self alt for vjs / hvorfor skulde du føre Forderfvelse ofver dig? 17 Vær icke formeget ugudelig / oc vær icke heller formeget daarlig : hvorfor skulde du døø i utjde? 18 Det er got / ad du holder fast der ved / men du skalt oc icke lade din Haand ørckeløs fra det andet thi den som frycter Gud / hand undgaar det alt. 19 Vjsdom styrcker en Vjs meere / end ti Vældige som ere i Staden.
20 Sandelig der er icke et Menniske retfærdig paa Jorden som giør got / oc icke synder. 21 Tag icke heller til Hierte alt det mand siger / ad du skalt icke høre din Svend bande dig. 22 Thi dit Hierte veed ocsaa mange gange / ad du bafver ocsaa bandit andre. 23 Alt saadant hafver jeg prøfvit med Vjsdommen : Jeg tænckte / Jeg vil være vjs / Men den vjgede langt fra mig.
24 Det som er langt borte / oc meget dybt / hvis kand finde det? 25 Jeg foor omkring / jeg oc min Hierte ad forstaa / oc ad udspørre / oc ad søge Vjsdom oc Fornuftighed / oc ad forslaa Daarligheds ugudelighed.
26 Oc jeg fant en ting / som var beskere end Døøden / En Qvinde / hvis Hierte var (som) Diurpanden / oc (som) Gran et hvis Hænder (som) Vand : Hvo Gud begoe ger / hand skal undkommis fra hende. 27 See / det hafver jeg fundit / sagde Prædikeren / det eene efter det andre / ad jeg kunde finde Fornuftighed. 28 Hvilcket min Siæl endnu søger / men jeg hafver icke fundit. Jblant Cufinde fant jeg et Menniske / Men jeg fant icke en Qvinde iblant dem alle. 28 Alleene see / Jeg hafver fundit dette / ad Gud giørde et Menniske oprictigt : men de søgte megen Fornuftighed/.

VIII. Cap.
HVo er som en Vjs? Oc hvo kand udlegge det? Menniskenes Vjsdom kand opliuse hans Ansictis Styrcke blifver (der ved) forandrit. 2 Jeg (vil sige dig/) bevar Kongens Ord : Dog efter Guds Ceedis Ord. : Vær icke hastig naar du ville gaa til hans Ansict U oc blif icke staaendis i en ond Sag : thi hand kand giøre hvad hannem lyster : 4 Hvor Kongens Ord er / der er Mact. Oc hvo tør sige til hannem / hvad giør du?
5 Hvo som holder Buddet / hand skal intet ont fornemme : Oc en Vjsis Hierte skal vjde Tjd oc ræt. 6 Thi alt det mand hafver Lyst til / hafver tjd oc ræt : Efterdi Menniskens ulycke er megen ofver hannem. 7 Thi hand veed icke hvad der skee skal : Thi hvo kand tilkiendegifve hannem / naar det skal vorde?
8 Et menniske hafver icke Mact ofver Aanden / ad forhindre Aanden : Oc hand hafver ingen Mact Døødsens Tjd / hand kand oc ingen sende for sig i Krigen : Oc et ugudeligt Væsen kand icke redde dem der eyer det.
9 Alt dette hafver jeg seet / der jeg gaf mit Hierte til alt det som skeer under Solen: Der er en tjd som et Menniske regerer ofver det andet sig til ulycke. 10 Da saae jeg oc de ugudelige begrafne / oc de komme / oc ginge fra en hellig Sted / oc blefve forglemt i Staden / hvor de giorde ræt : dette er ocsaa Forfængelighed.
11 Efterdi der skeer icke snart en afsagt Dom ofver de onde Gierninger / derfor er Menniskenes Børns hierte fuld i dem / ad giøre ont. 12 Endog en Syndere giør hundrede gange ont / oc lefver længe : Saa veed jeg dog / ad det skal gaa dem vel / som frycte Gud / som frycte for hans Ansict. 13 Men det skal icke gaa den ugudelige vel / oc hand skal icke lefve længe : Hand skal være ligesom en Skygge / fordi hand icke frycter for Gud.
14 Der er (endnu) en Forfængelighed / som skeer paa Jorden : ad der ere Rætferdige / hvilcke det rammer paa / efter de Ugudeliges Gierning / Oc der ere Ugudelige / hvilcke det rammer paa / efter de Rætferdiges Gjerning : Jeg sagde / ad dette er ocsaa Forfængelighed.
15 Derfor lofvede jeg Glæden / efterdi et menniske hafver inted bedre under Solen / end ad æde oc dricke / oc være glad : Thi saadant maa hendis hannem af sit Arbeyde alle hans Lifs Dage / som Gud hafver gifvit hannem under Solen. 16 Efter som jeg gaff mit Hierte til at forstaa Vjsdom oc ad see den Møye / som skeer paa Jorden / ad der er den som icke seer hvercken dag eller Nat Søfn i sine Øyne. 17 Da saa jeg all Guds Gierning : ad et Menniske kand icke udsige den Gierning : som skeer under Solen : hvorfor et Menniske maa arbeyde at søge / oc kand icke finde : Ja om en Vjs vilde sige sig ad forstaa det / saa kand han dog icke finde (det.)

IX. Cap.
SAndelig alt dette hafver jeg lagt paa mit Hierte / ad jeg klarlig kunde vide det alle sammen / ad de Rætferdige oc Vjse / oc deres gierninger ere i Guds Haand : dog kiender intet Menniske hvercken Kierlighed eller Had / ad det alt sammen som er for hannem. 2 Alting (vederfarer dim) som alle (andre:) det hender eens den Rætferdige oc den Ugudelige / den Gode oc Reene / som den ureene : Oc den som offrer : Som den Gode lider / saa lider en Syndere : Den som foerer / som den der frycter for Eed. 3 Dette er ont / blant alt det som skeer under Solen / ad det gaar dem alle med / oc ad Menniskens Børns Hierte er ocsaa fuld af Ondskab / oc ad Galenskaber ere i deres Hierre / saa længe belefve: Oc der efter (mu de fare) til de Døøde.
4 Thi hvo er den som kand holdis synderlig for andre For alle dem som lefve / er der Haab? (Thi en lefvendis Hund er bedre end Løven som er døød.) 5 Fordi ad de lefvende vide ad de skulle døø Men de Døøde vide intet : oc de hafde ingen Løn meere : Men deres Jhukommelse er forglemt 6 Ja baade deres Kierlighed oc deres Had / oc deres Afvind er allerede forgangen : Oc de hafve ingen Deel meere i (denne) Verden / i alt det som skeer under Solen.
7 (Saa) gack / æd dit Brød med Glæde / oc drick din Vjn med et got Mod : Thi Gud hafver allerede Lyst til din Gierning. 8 Lad dine Klæder altjd være hvide : oc lad Olie icke fattis paa ditt Hofved. 9 See til du blifver med en Hustru / som du hafver kier / alle dine Forfængelighed Lifs dage / som Gud hafver gifvit dig under Solen / alle dine Forfængeligheds dage: Thi det er din Deel i dette Lif / oc dit Arbeyde / som du arbeyder under Solen. 10 Alt det som kommer for dine hænder ad giøre / det giør med din Styrcke : Thi der er hvercken Gierning / eller Fornuftighed / eller Forstand / eller Vjsdom i Grafven / hvor den farer hen.
11 Jeg vende mig / oc saa under Solen / ad løbet slaar icke i de Lettes mact / er ey heller Brød de Vjses Mact / oc ey heller Vjsdom i de vjttiges Mact / er ey heller Gunst : de Frstandiges Mact / men Tjd oc leyligt een  henvjs dem alle. 12 Ad oc Mennisket icke veed sin Tjd / som Fiskene der fange med skadeligt Garn / oc som Fuglene der fanges med Snaren : som de / saa blifve de Menneiskene Børn besnærede i den onde Tjd / eftersom den falder hasteligen ofver dem.
13 Jeg hafver oc seeit denne Vjsdom under Solen / oc den fiuntis stoor for mig. 14 (Der var) en liden Stad / oc føye Folck i den : Oc der kom en mæctig Konge / oc belagde den / oc bygde store Bulvercke om den. 15 Oc mand fand der udi en fattig vjs Mand / hvilcke reddede Stagden med sin vjsdoomen intet Menniske tænckte paa samme fattige Mand. 16 Da dagde jeg / Vjsdom er bedre end Styrcke / dog blev den Fattiges Vjsdom foractit / oc hans Ord blefve icke hørde. De Vjses Ord høris i Stilhed / meere end den hans Skrig / som regierer ofver Daarer. 18 Bedre end Vjsdom end Krjgsvaaben : men en Syndere kand forderfve meget got.

X. Cap.
SOm døøde Fluer de kunde giøre ad en Apoteckers Salve stincker / ja forderfvis : (saa kand) en liden Daarlighed forderfve den som er dyrebar for Vjsdoms oc Æres skyld. 2 Den Vjsis Hierte er hos hans høyre Sjde : 3 Ja oc naar Daaren vandrer paa Veyen / oc siger en hver ad hand er en Daare. 4 Om Regentens Mod kommer op ofver dig / da forlad icke din Sted / Thi den som lader af / giør ad stoore Synder hvile sig.
5 Der er end en ulycke til (som ejg saa under Solen / som en Forteelse der udkommer fra den der regierer. 6 Ad en Daare er sat i stoor Høyhed / men de Rjge maa sidde nedrig. 7 Jeg saa Trælle paa hefte : Oc Fyrster gaa til Fods som Trælle paa Jorden.
8 Den som grafver en Graf / skal falde i den / oc hvo der sønderbryder et Giærde / hannem skal en Slange bide. 9 Hvo som velster Steene bort / hand skal hafve umage med den : hvo der kløfver Træ / hand skal komme fare der ved.
10 Naar Jernet blifver fløft / oc hand icke hoeffer det / da maa hand siden hafve meere Styrcke der til ; men vjsdom er nyttig til ad giøre en Ting ret. 11 Der som Slangen bider / naar mand icke kiuser den med Liud / da gafner det intet siden / ade den hafver Tunge. 12 Ordene af en Vjsis Mund / ere yderligere : Men en Daaris Læbe skulle opsluge hannem self. 13 hans Munds Ords Begyndelse er Daarlighed : Oc hans Munds Ende er en ond Galenskab. 14 En Daare hafver vel mange Ord : (men) Mennisket kand icke vide hvad der skee skal : Oc hvo kand forkynde hannem hvad der skal skee efter hannem? 15 Daarers Arbyde skal blifve suurt for hver af dem / efterdi de icke vide ad gaa til By.
16 Vee dig Land / hvis Konge er et barn : oc hvis Førster ville ære tjlig. 17 Saligt est du Land / hvis Knge er sødt af de Ædle : Oc hvis Førster ville æde i Tjde til Styrcke / oc icke til Druckenskab. 18 Ved Ladhed siuncke Velckene / oc naar mand lader Hænder falde / skal Huuset drybe. 19 Mand giør Maaltjder til ad lee / Oc Vjnen / glæder de lefvende : Oc Penninge bestyrcker altidng. 20 Band icke Kongen endoc i dine Tancker / oc hand like en Rjg i dine inderste Sengekamre : Thi en Fugle under Himmelen kand føre røsten frem / oc den som hafver Vinger / kand forkynde det.

XI. Cap.
KAst dit Brød ofen paa Vandet : thi du skalt finde ddet længe ( der efter.) 2 Deel ud iblant Olie : Thi du kand icke vide hvad ulycke der skalt skee paa Jorden. 3 Naar Skyerne ere fulde / da udgyde de Regn paa Jorden : Oc naar et Træ falder mod Synden / eller mod Norden / paa hvilcken Sted Træet falder der skal det blifve. 4 Hvo som acter paa vær / hand skal icke faae : Oc hvo der seer til Skyerne / hand skal icke høste.
5 Ligesom du icke veedst hvad Værens Vey er / oc hvorledis Been / blifve beridde i en Stugliges Ljf : saa kand du icke vide Guds Gierning / som skal giøre det allesammen.
6 Saa din Sæd aarle / oc lad din haand icke hvile om Aftenen : Thi du veedst icke / enten dette eller det skal blifve ræt til / eller om de baade skulle lyckes / som eet.
7 Liuset er vel søt / oc det er Øyne lysleligt ad see Solen. 8 Men endog et Menniske lefver mange Aar / oc glæder sig i dem alle / saa tæncker hand dog paa de mørke Dage / thi de ere mange / (etI alt det der vederfaris / er Forfængelighed.
9 Saa glæd dig (ickun) du unge Person i din ungdom / oc lad dit Hierte være glad i din ungdoms Dage / oc vandre paa dit Hiertis veye / oc efter dine Øynes siun / Veed dog / ad for altid dette skal Gud føre dig til domen. 10 Saa bortvend Vrede fra dit Hierte / oc lad Ondskab fare fra dit lif / thi Barndom oc ungdom er Forfængelighed.

XII. Cap.
OC tænck paa din Skabere i din Ungdoms Dage / meden de onde Dage icke endnu monne komme / oc aarene tilkomme / om hvilcke du skalt sige / Jeg hafver icke lyst til dem. 2 Meden Solen Liuset oc Maanen oc Stiernerne icke endnu blifve mørcke / ey heller Skyerne komme efter Regnen. 3 Paa den Dag som Vocterne i Huuset skulle befve / oc Møllerne skulle holde opp / for de ere blefne saa : oc hine som see igiennem Vindverne / blifve mørcke. 4 Oc begge dørre paa Gaden skulle luckes / naar Røst i Møllen blifver ringe / oc mand opstaar naar Fuglen siunger / oc alle Sangens Døttre ville bucke sig 5 Oc naar de skulle frycte dem for det Høye / oc der skal være Forfærdelse paa Veyen / oc Mandeltræet vil blomstris / oc Græsshoppen blifver svar / oc Begierlighedenf orgaar (thi mennisket far did / som hand blifver ævindelig / oc Græderne skulle gaae omkring paa Gaden) 6 J meden den Sølfsnor vil icke længre staa bj / oc den Guldstraale sønderbrydis / oc der sønderslaais Spand hos Kilden / oc Hiulet sønderbrydis hos Brønden. 7 Oc Støfven maa komme til Jorden / som den var før / Oc aanden maa komme til Gud igien / som gaf den.
8 Det er jdel Forfængelighed / sagde Prædickeren : det er altsammen Forfængelighed. 9 Oc ydermeere formedelst ad Prædickeren er blefven vjs lærde hand endnu Folcket Forstand / oc kom dem til ad mercke / oc randsagede / ja skickede mange Ordsprock. 10 Prædickeren søgte / ad finde behagelige Ord : oc det som er skrefvet / er ræt / ja Sandheds Ord. 11 De Vjses ord ere som Gadde oc som Søm der ere dybt indslagne /(af) Forsamlingenes Mestere / hvilcke ere gifne af den eeniste Hyrde. 12 Oc hvad ydermeere er / skalt du / min Søn / være paamint af dem / der er ingen Ende ad giøre mange Bøger / Oc megen Læssning er Lifs arbeyde.
13 Paa alt det som er hørt / er dette Endtalen / Fryct Gud oc holt hans Bud / Thi det bør hvert Menniske ad giøre. 14 Thi Gud skal føre hver Gierning faar Dom / med ald det som er skiult / enten (det er) got eller ont.
Ende paa Prædickers Bog.


Høyesang
I. Cap. Høyesang / som er Salomons. 2 BAnd kysse mig med sin Munds Kyss / thi din megen Kierlighed er bedre end vjn. 3 Din Salve er god ad luste / dit Nafn / (er som) en udøst Salve : herfor elske unge Piger / dig. 4 Drag mig / efter dig ville vi løbe : Kongen førde mig i sine inderste Kamre / Vi / ville fryde ud / oc glæde ad sig / Vi ville tæncke meere paa din megen Kjerlighed end paa Vjn : de oprictige elskte dig.
5 Jeg er først / dagliflig / (J Jerusalems døttre/) som Kedars Pauluner / som Salomons Tapeter. 6 Seer icke paa mig / ad jeg er brun / thi Solen hafver saa brent mig : Min Moders Børn ere vrede paa mig / de hafve sæt mig til Vjngaardens Vocterinde : (Men) jeg bevarede icke min Vjngaard / som jeg hafde. 7 Gif mig tilkiende / (du) hvilcken min Siæl elsker : hvor du føder / hvor du lader (Hiorden) hvile om Middagen : Thi hvorfor skulde jeg være som den der skuler hos dine Medbrødres : Hiorde?
8 Der som du veedst det icke / O du Skøniste iblat Qvinderne : Saa gack ud paa Faarenes Fodspor / oc fød dine unge Gedder hos Hyrdernes Bolige. 9 Jeg hafver lignit dig / min Veniste / ved min Hest blant Pharao Vogne. 10 Dine Rinderne ere skøtte i Spængerne / oc din Hals i Kæderne. 11 Vi ville giøre dig gyldene Spænger med Sølf Prickter.
12 J meden Kongen var i sin Kreds / Gaf min Nardus fin Luct. 13 Min Kieriste er mig en Myrrebusk / som blifver varendis imedlem mine Bryst. 14 Min Kieriste er mig en Copher Drue / i Vjngaardene udi Engeddi. 15 See / du min Venniste / du est deylig / see / du est deylig / dine Øyne ere som Duers Øyne.
16 See / du min Kieriste / de est deylig / ja skøn : oc vor Seng er grøn. 17 Vore huusis Bielcker ere af Ceder / vore gang ere af Fyre.

II. Cap.
JEg er en Rose i Saron / en Lilie i Dalene. 2 Som en Lilie iblant Tornene / Saa er min Venniste iblant Døttrene.
3 Ligesom et Æbletræ iblant de vilde Træ / saa er min Kieriste iblant sønnerne : Jeg begierer ad være under hans Skygge / oc sidder der (under/) oc hans Fruct er fød for min Mund / i 4 hand leder mig i Vjnhuuset / oc Kierlighed er hans Banere ofver mig. 5 Vederqvæger mig med Flaskerne / reder Seng under mig med Æblene : Thi jeg er Siug af Kierlighed. 6 Hans venstre Haand (være) under mit Hofved / oc hans høyre Haand omfafne mig. 7 Jeg besvær eder / J Jerusalems Døttre / ved Raaer eller ved Hinder paa Marcken / ad i icke opvæcke eller komme Kierlighed til ad være vaagen / før end den hafver Lyst der til. 8 Der er min Kieristis Røst / see / hand kommer hoppendis / ofver Biergene / løbendis ofver Høyene. 9 Min Kieriste er lige som en Raa eller en Hind kalf : See / hand staar bag vor Væg / ser igiennem Vindvene / kiger igiennem Sprinckelene.
10 Min Kieriste svarer / siger til mig / Stat op min Vennistre / min Deyligste / oc kom hid. 11 Thi see / Vinteren er fremfaren / Regnen er ofvergaaen / oc er borte 12 Blomsterne ere satte i Landet / Sangens Tjd er kommen an : oc Turtelduens Liud er høre i vort Land. 13 Figentræet hafver udskut sine smaa Figen / oc Vjntræene / ja de smaa Druer gifve Luct : Stat op / min Venniste / min Deyligste / oc kom. 14 Min Due / i Klippens Rif / i Skiul ofver den høyre Trappe / vjs mig din Skickelse / lad mig høre din Røst : thi din røst er sød / oc din Skickelse er lystelig.
15 Griber oc Ræfvene / de smaa Ræfve / som forderfve Vjnbierge : thi vore Vjngaarde (hafve) smaa Druer.
16 Min Kieriste er min / oc jeg er hans / som føder iblat Lilierne : 17 Til den Dag blifver lustig / oc Skyggen flyer bort. Gack om / blif som en raa / min Kieriste / eller som en Hindkalf paa Betyers Bierge.

III Cap.
JEg leete om nattene / paa min Seng / efter den som min Siæl elsker / Jeg leete efter hannem / men jeg fant hannem icke / (jeg sagde:) Jeg vil nu slaa op / oc gaa omkring i Staden paa Gaderne oc på Stræderne / Jeg vil leede efter den som minSiæl elsker : Jeg leete efter hannem / oc jeg fant hennem icke. 3 Væcteren som ginge omkring i Staden / funde mig / (til hvilcke jeg sagde:) Hafve J seet den som min Siæl elsker?
4 Der jeg kom lidet frem fra dem / fant jeg den som min Siæl elsker : jeg gred hannem / oc lod hannem icke fare / indtil jeg hafde led hennem i min Moders Huus / oc hendis Lønkamre / som undfangede mig.
5 Jeg besvær eder / J Jerusalems Døttre / ved Raaer elle Hinder paa Marcken / ad i icke opvæcke eller komme Kierligheden til ad vaage / indtil det lyster hende.
6 Hvo er hun / som kommer op af Ørckenen / som fly af Røg / som er besprengt med Røg af Myrre / oc Vjøg / (oc) med allehaande Apoteckers Pulver?
7 See / hans Seng som er Solomon / Der staa tredsindstive Stærcke omkring den / af de Stærcke i Jsrael. 8 De hafde alle sat paa Sverd / ere udlærte til Krig : Hver hafver sit Sverd ofver sin Lend / for Fryct skyld omm nattene. 9 Kong Solomon lod giøre sig en Brudsal / af træ af Libanon. 10 Dens Stolper giorde hand af Sølf / oc Bunden der til at Guld / dens Sparlagen af Purpur / oc midt der udi var vircket om Kierlighed / af Jerusalems Døttre.
11 J Zions Døttre / gaar ud / oc seer paa Kong Salomon / med den Krune som hans Moder krunede hannem med / paa hans Trolofvelses Dag / oc paa hans Hiertis Glædis Dag.

IV. Cap.
SEe min Venniske / Du est skøn See / skån est du. Dine Øyne ere som Duers Øyne imedlem dine Laacke: Dit Haar er som en Gedehiørdis / som hafver fellet Haa fra Gileads Bierg.2 Dine Tænder ere som en Hiord klippende (Faar/) som komme af Svemmesteden : som hafve tilsammen Tvillinge / oc der er ingen ufructsommlig blant dem. 3 Dine Læber ere ljge som en Purpurfarfve Snor / oc din Tale Lystelig. Dine Kiender ere som et Stycke af et Granate Æble / imedlem dine Laacke. 4 Din hals er lige som Davids Taarn / bygt til Vern / hvor der vare hængde tusinde Skiolde paa / allehaande de Stærckes Vaaben. 5 Dine tu Bryste ere ljge som to unge Raa Tvillinge / som fødis iblant Lilier.
6 Til Dagen blifver lustig / oc skyggene vige bort / vil jeg gaa til Myrrhebierg oc til Røgelsens Høy.
7 Min Venniske / du est aldelis skøn / oc der er ingen Smitte paa dig. 8 Med mig af Libanon skalt du komme : du skalt see ned / af Amana Top / af Senix Top / af Hermon / fra Løvernes Bolige / fra Parderes Bierge. 9 Du hafver betagit mit Hierte / min Søster / O Brud : Du hafver betagit mit Hierte med eet af dine Øyne / oc med een Kæde af din hals. 10 Hvor deylig er din megen Kierlighed / min Søster / O Brud? Hvad er din megen Kierlighed bedre end Vjn / oc din SalvisLuct frem for alle kostelige urter. 11 Dine Læbe / O Brud / skulle drøppe Hunnigkage / der er Hunnig oc Melck under din Tunge / oc dine Klæders Luct er lige som Luct af Libanon. 12 Min Søster / O brud / er en tilluct urtegaard / en tilluct Kilde / en beseglet Brønd. 13 Dine Poder ere som en paradjs med Granate Æble / med sød Fruct / Ciperer med Narder / 14 Nardus oc Safan / Kalmus oc Kaneel med allehaande Røgelsis Træ / af Myrre oc Aloes / samt alle de beste urter. 15 En urtegaards Kilde / en brønd medlefvende vand / oc så flyder af Libanon. 16 Reys dig Norden-(Væjr/) oc kom Synden / blæstginnem min urtegaard / ad hans kostelige urter kunde drøppe : O/ ad min Kierste ville komme til sin urtegaard / oc æde sin første Fruct.

V. Cap. 
JEg er komme min Søster kiere Brud / i min Have / Jeg hafver sanckit min Myrre med mine dyrebare Urter / Jeg hafver ædit min føte Kage med Hunning / Jeg hafver druckit min Vjn med min Melck 1 Æders mine Venner / dricker oc blifver druckne mine Elskelige.
2 Jeg sof (siger hun/) min mit Hierte vaagte / det er min Kieristis Røst / som baucker / (sigendis:) Lad op for mig min Søster / min Venniste / min Due / min Fremme / Thi mit Hoved er fuld af Dug / mine laacke af Nattens Draaber. 3 Jeg hafver ført mig / (siger hun) af min Kiortel / hvorledis skal jeg føre mig i de igen? Jeg hafver toet mine Fødder / hvorledis skulle jeg giøre dem skidne igen? 4 Min Kieriste slack sin Haand igennem et Hul / oc mit Legome befvede for hannem. 5 Da stod jeg op / ad lade op for min Kieriste : oc mine Hænder drøppede af Myrre / oc mine Fingre med Myrre / som løb ofver paa Skaaden paa Laasen/ 6 Jeg lod op for minKieriste / men min Kieriste var omkring gaaen / hand var gaaen bort / Da udgick min Siæl / ved det hand hafvde talt / Jeg leete efter hannem / men jeg fant hannem icke / Jeg kallede ad hannem / men hand svarede mig icke. 7 Væcterne som gaae om i Staden / funde mig / de sloe mig / de saarede mig : Væcteren paa Muren toge mit Klæde fra mig. 8 Jeg besvær  eder i Jerusalems Døttre / om J finde min Kieriste / hvad skulle J forkynde hannem? Ad jeg er siug af Kierlighed. 9 Hvad er din Kieriste fremf or (en anden) Kieriste / Du Deyligste iblant Qvinderne? Hvad er din Kieriste frem for (en anden) Kieriste / ad du hafver saa beforit os?
10 Min Kieriste er hvid oc rød / anseenlig frem for ti tusinde. 11 Hans Hofvee er som det bedste Guld / som det ædelste Guld : Hans Laacke ere krusede / forte som Rafnen. 12 Hans Øyne ere som Duers (Øyne) hos Vandbæcke / toede med Melck / som sidde smuct i deres Huuler. 13 Hans Kindbeen ere som dyrebar urters bied / som urtekoste. Hans urters bied / som urtekoste. Hans læbe ere som Lilier der dryppe med flydende Myrre. 14 Hans Hænder ere lige som Guld Ringe fulde med Turckofre. Hans Buug er som skinnende Filsbeen betract med Saphirer. 15 Hans Been ere som Malmer Støtter / grundfeste paa Fødder / af det beste Guld. Hans Skickelse er som libanons / udvalt som Ceder-Træ. 16 Hans Ganne er aldelis sød / oc hand er heel liflig / den er min Kieriste / oc den er min Venniste / J Jerusalems Døttre.

VI. Cap.
HVort er dit Venniste hengangen / O du Deyligste iblat Qvinderne? Hvort hafver din Kieriste vent sig hen? ad vi oplede hannem med dig.
2 Min Kieriste er nedgangen i sin Have til kostelige urtebied / ad føde i Havene / oc ad sancke Lilier. 3 Jeg er min Kieristis / oc min Kieriste er min / som føder iblant Lilierne.
4 Du min Venniste / est skøn som Thirza / deylig som Jerusal / forfærdelig / som de der ere under Banere / 5 Vent dine Øyne fra mig / thi de giøre mig hefftig / Dit Haar er lige som Gedehiordis / som hafve fellt Haar fra Gilead. 6 Dine Tænder ere som en Faarehiord / som kommer af Svennesleden / de som føde alle Tvillinge / oc der er ingen ufrucsommelig iblant dem. 7 Dine Kindbeen ere som et Stycke Granate-Eble imellem dine Lagcke. 8 Der ere tresidstive Dronninger / oc firesindstive Medbutruer / oc utallige Jomfruer. 9 (Men) een hun er min Due / min Fromme / een er hun sin Moders Eeniste (Datter/) hun er reen for den hende føde. Naar Døttre seer hende / da skulle de prjse hende salig / ja Dronninger oc Medhustruer / oc skulle lofve hende. 10 Hvo er den som fremkaager som Morgenrøden : deylig som Maanen / reen som Solen / forfærdelig saa de der ere under Banere.
11 Jeg er nedgangen i Rødehaven / ad see paa Grøde oc Fruct i Dalene ad see om Vjntræet hafver faait Kroppe / om Granaterne blomstris. 12 Førend jeg vist det førend min skæl / sættte mig paa frjvillige Folckets Vogn. 13 Vent o vent om / O Sulamith / vent om / vent om / ad vi mue skue paa dig. Hvad vilde see paa Bulamich? han som en Danss i Mahanalm.

VII. Cap.
HVor deylig er din Gang i Skoene / Du Første Datter. Dine Laares Hofter ere som Kæder / der en Konfteners Haand hafver giort. 2 Din Nagle er som en trint begere / der aldrig fattis Drick. Din Bug er ligesom en Hvedehob omkring sæt med lilier. 3 Dine tu Bryste ere ligesom to unge Raa Tvillinge. 4 Din hals er som et Filssbens Taarn. Dine Øyne ere ligesom de Fiskevand i Hesbon hos Bathrabbims Port. Din Næse er ligesom et Taarn paa Libanon / som seer mod Damascon. 5 Dit hofved (staar) paa dig / som Carmelus / oc Haarene paa dit Hofved / er som Purpur : Kongen er bunden i Renderne. 6 Hvor deylig og hvor lystelig est du / O Kierlighed i Vellyst. 7 Denne din Vext er lig et palmetræ / o  dine Bryst Vjndruer. 8 Jeg sagde : Jeg maa opstjge paa Palmetræet / oc jeg maa tage paa dens Greene. Saa skal oc dine Bryst være som Vjndruer paa Vjntræet / oc din Ræfis Luct som Æblenes / ) Oc din Ganne som den gode Vjn / som kommer til min Kieriste / til de OPrictige / som kommer de Sofvendes Læber til ad tale.
10 Jeg er min Kieristis / oc hans Begierlighed er til mig.
11 Kom min Kieriste / lad os gaa ud paa Marcken / lad os blifve i Byerne. 12 Lad os staa arrle op til Vjnbiergene. Ld os see / om Vjntræene blomstres / om de smaa Druer ere udsprungne / oc om Granaterne blomstres: Der vil jeg gifve dig min megen Kierlighed. 13 Dudaim gifve Luct / oc der er allehaande ædle Fruct for vore Dørre / baade ny oc gamle : O min Kieriste / jeg hafver glemt (dem) til dig.

VIII. Cap.
GJd du varst min Broder / som diede min Moders Bryst / Gid jeg motte finde dig paa Gaden / da skulde de jge kysse dig / oc de skulde icke forhaane mig. 2 Jeg vilde lede dig / jeg vilde lade dig komme til min Moders Huus / der skulde du lære mig : der vilde jeg gifve dig Dricke af tilgiort Vjn / af mine Granate Æblers søde Most. 3 Hans venstre Haand være under mit Hofved / oc hans høyre Haand omfafne mig. 4 Jeg hafver besvorit eder J Jerusalems Døttre / hvi vilde i komme min Kiærlighed til ad vogne før end denne lyster?
5 Hvo er hun som opfar af Ørckenen / oc bolder sig / til sin Kjerist / Jeg opvarte dig under Æbletræer / der undfangede din Moder dig / bør undfangede hun som fødde dig. 6 Sæt mig som et Jndsegl paa dit Hierte / som et Jndsegl paa din Arm. Thi / Kierlighed er stærkere som Døden : Nidkierhed er et haab som Helfvede : dens Gløder ere gloende Gløder / HErrens Lue. 7 Mange Vand kunde icke udslucke kierligheden ey heller kunde Strømmene siuncke dem : Om nogen vilde gifve alt sit gods i sit Huus for Kierlighed / mand skulle dog aldelis foracte hannem.
8 Vor Søster er liden / oc hafver icke Bryst : hvad skulle vi giøre vor Søster / paa den Dag mand skal tale for hende? 9 Er hun en Mur / da ville vi bygge er Pallass af Sølf paa hende : oc om hun er en Dør / da ville vi giøre Panel / paa hende med Ceder Træ.
10 Jeg er en Mur / oc mine Bryst ere lige som Taarne / da blev jeg for hans Øyne / som hun der finder Fred.
11 Salomon hafve et Vjnbierg" I baal Hannen / hand gaf Vocterne Vjnbierg / ad hver af dem skulde føre hannem for deres Fruct tusinde Sølff Penninge. 12 Min Vjngaard som hør mig til jer for mig : Dig Salomen (hør) tusinde / Men dem som vocte dens Fruct to hundrede.
13 O du som boer i urtegaarden / Medbrødre mercke paa din Røst : Lad mig høre (den.) 14 Løb min Kieriste / oc vær dig som en Raa / eller som en ung Hiort paa kostelige urters Bierge.
Ende paa Solomons Høyesang.


Esaiæ' Bog 
I.
Esaia Amos Søns Siun / hvilcken hand saa imed Juda oc Jerusalem / i Bzia / Joham / Achas Ezechiæ Juda Kongers tjd.
2 Hører Himle / vi du Jord med thi HErren haver talet : Jeg hafver opdragit Børn / oc ophønit (dem/) men de hafve giort ofvertrædelse mod mig. 3 En Oxe kiende sin Eyermand / oc en aften sin HErris krubbe / (Men) Jsrael (det) cke / mit Folck forstode det icke. 4 Over det syndige Folck / det Folck med svaar Dadskab / oc Ondhed Sab / de fordærfvilige 4 Børn / De forlode HErren / de fortørnede den Hellige udi Jsrael / de vigede tilbage. Hvorfor skulle J slaaes længe / efterdi J monne affalde ickun dis meere? Det gandska hofvet er siugt / oc det gandske Hierte er svagt. 6 Fra Fodstole oc indtil Hofvedet / er intet heelt paa det / (Men) Saar / oc blaaslagen / oc Bylder / fulde af Røde / de ere icke tilsammen heftede oc ey forbundne / oc ey formildede med Olien. 7 Eders land er øde / eders Stæder ere opbrande med Jld : Fremmede fortære eders Marck for eders Øyne / oc der er en ødeleggelse / som naar Fremmed forstyrre noget. 8 Men Sions Datter skal blifve til ofvers / som en Hytte i en Vjngaard / som et Vacthuus i en Græskars Hafve / som en belagt Stad. 9 Hafde icke den HErre Zebaoth ladit som et lidet ofverblefvit af ud / da hafve vi været som Sodomoa / ja være lignet ved Gomorra.
10 J Førster af Sodoma / hører HErrens Ord / Folck af Gomorra mercker vor Guds Lov. 11 Hvad skal jeg med eders mangfoldige Offer? vil HErren sige / Jeg er mæt af Vædres Brændoffer / oc af det feede Overgis fedme / oc hafver ingen tysk til Blood af Øren / oc Lam oc Bucke. 12 Naar J komme ad sees for mit Ansict / hvo hafver ofret det af eders Haand / ad J skolle træde ind paa mine Forgaarde? 13 Værer icke meere fræm forfengelig Madoffer / Rogelse er mig en vederstyggelighed : Paa Rurmaneer  oc Sabbathe / oc naar J monnne kalde Meenigheden tilsammen / kand jeg icke lide uræt / icke heller paa Forbunds Dagen. 14 Mjn Siel hadede eders Rymaanede oc eders bestemte Høytjder / Jeg er keed af dem / Jeg er træt ad lide dem. 15 Oc om J end udbrede eders Hænder / da vil Jeg skiule mine Øyne for eder / Ja om J end meget bede / hører jeg dog icke / eders HÆnder ere fulde med Blood. 16 Toer eder / vorder reene / tager bort eders onde jdræt fra mine Øyne / Lader ad giøre ilde. 17 Lærer ad giøre got / søger Ræt / den Faderløse Ræt / hielper Enckens Sager. 18 Komer nu / oc lader os gaae i Rætte med hver anden / skal HErren sige: Dersom eders Synder end vare som Purpuren / da skulle de blifve hvide som Sneen / Om de end vare røde som Skarlagens farfve / da skulle de dog blifve som den (hvide) Uld. 19 Ville j acte paa oc lyde / da skulle j nyde Landsens Gode. 20 Men vegre j eder oc ere gienstridige / da skulle J fortæres af Sverd / thi HErrens Mund hafver talet (det.)
21 Hvor gaar det til / ad den trofaste Stad er blefven til en Hoore? Den var fuld af Ræt / Rætvjshed hvilede der inde / men nu Mordere. 22 Dit Sølf er blefven til Skum / djn Drick er blandet med Vand. 23 Dine fyrster ere modtvillige 2 oc Tysvenes Stolbrødre / de tage alle gierne Skenck / oc søge efter Gafver / de ville icke skicke den Føderløse ræt / oc Enckens Sag maa icke komme for dem. 24 Derfor siger HErren / den HErre Zebaoth / den Mæctige i Jsrael / O Vee / Jeg skal trøste mig paa mine Modstandere / oc hefne mig paa mine Fiender. 25 Oc jeg skal vende mjn Haand imod dig / oc afreense djn Skum psaa det reeniste / oc borttage alt dit Tin. 26 Oc gifve dig Dommere igien / lige som før / oc Raadsherrer / som i begyyndelsen : Der efter skalt du kaldis en Retfærdigheds Stad / en trofast Stad. 27 Zion skal igienløsis ved Ræt / oc de Omvendte af den ved Rætvjshed. 28 Men Ofvertrædere oc Syndere skulle sønderslaaes tilljge / oc de som forlade HErren / skulle omkomme. 29 Thi de skulle blifve til skamme for de Eege som j hafve yst til 7 oc j skulle beskæmmes for de Urtegaarde / som j udvalde. 30 Naar j skulle blifve som en Eeg der felder sit Blad / oc som en Have hvor der er icke Vand udi. 31 Oc den Stercke skal blifve til Blaar / oc hans Gierning til en Gnist / oc de skulle baade optændis tilljge / oc der skal ingen være som udflycter.

II. Capitel.
DEt er det / som Juda oc Jerusalem. 2 Oc det skal skee i de sidste Dage / skal HErrens Huusis Bierge være beridde ofven paa Biergene / oc ophøyes ofver høyene / oc alle Hedninge skulle løbe der til. 3 Oc mange Folck gaae (hen) oc sige: KOmmer / oc lader os gaae op til HErrens Bierg / til Jacobs Guds Huus / ad hand lærer os om sine Veye / oc ad vi vandre paa hans Stje : Thi der skal udgaa en Lov af Zion / oc HErrens Ord af Jerusalem. 4 Oc hand skal dømme iblant Hedningene / oc straffe mange Folck / oc de skulle sammenslaa deres Sverd til PlovJern / oc deres Spiud til Segle: Et Folck skal icke opløfte Sverd imod det andet / oc de skulle icke meere lære ad krj.
5 J a Jacobs Huus kommer / oc lader os vandre i HErrens Lius. 6 Men du hafver forladit dit Folck / Jacobs Huus / thi de blefve forfylte meere end Østren / oc hafde nock af de Fremmedes Børn / 7 Oc hans Land er fylt med Sølf oc Guld / oc der er ingen ende paa hans liggendefæ / oc hans land er fylt med Heste / oc der er icke ende på hans Vogne. 8 Oc hans land er fvit med Afguder / de tilbe for deres Hænders Gierninger / til det som deres Fingre hafde giort. 9 Oc der bøyede et Mennnniske sig / er der buckede en Mand / oc nu skalt icke spare ham.
10 Gack i Klippen / oc skiul dig i Støf / for HErrens Fryct / oc for hans Majestætis Herlighed. 11 Et Menniskis høye Øyne skulle nedbrydis / et hvad høfmæctigt Folck er / skal bøye sig ned / Men HErren han skal alleene være høy paa hin dag. 12 Thi HErrens Zebaoths Dag (skal komme) ofver alle Hofferdige oc Høye er ofver alt det som er ophævt / ad det førnedris 13 Oc ofver alle Høye / ja ophøyede Ceder paa Libanon / oc ofver alle Eeger i Basan. 14 Oc ofver alle høye  Bierge / oc ofver alle opførde Høye. 15 Oc ofver alle høye Taarne / oc ofver alle faste Muure. 16 Oc ofver alle Tharsis Skib / oc ofver alt underlige Arbeyde. 17 Oc Menniskes høyhed skalt nedbuckes / oc mæctige Folck ydmyges / oc HErren hand skal alleene være høy paa den Dag. 18 Oc afguderne skal hand aldeelis afhugge. 19 Oc de skulle gaae i Klipperne Huuler / oc i Jordens Kuter / for HErrens Fryct oc for hans Majestatis Herlighed / naar hand giør sig ferdig / ad forfærde Jorden. 20 Paa den Dag skal hvert Menniske bortkaste Sølf - Afguder / oc Guld - Afguder/ (som mand hafde giort sig ad bede til) til Muldvarpens Grafver oc Aftenbacker / 21 Ad komme i Steenerefver / i Huule / i Klippe / for HErrens Fryct oc for hans Majestatis Herlighed / naar hand giør sig ferdig ad forfærde Jorden. 22 Saa lader nu af fra Mennisket / som hafver Aande i sin Næse / Thi hvorved actis hand?

III. Capitel
THi see / hen HErre / den HErre Jebaoth / skal borttage af Jerusalem oc af Juda / alle flag Hiel / alle Hielp af Brød / de all Hielp af Vand. 2 Stercke oc Krjgsmænd / Dommere oc Propheter / oc Spaamænd oc Game. 3 Fyrster ofver halftrediesinds tive / oc de som ere i Anseelse oc Raadet / oc vjse Konfiner de kloge Talsmænd. 4 Oc jeg vil give dem Børn til Fyrster / oc Børnactige skulle regere ofver dem. 5 Folcket skulle bruge Plagge / den eene med den anden / oc hver mod sin Næste / De skulle blifve stolte / den unge mod den Gamle / oc den Foractede mod den Hæderlige. 6 Thi da skal hver tage fat paa sin Broder af sin Faders Huus/ (oc sige) Du hafver Klæder / vær du vor Fyrste / hilp du os i denne vor Vanlycke 7 Paa den samme Dag skal hand svære / oc sige / Jeg kand icke hielpe dig / oc der er hvercken Brød eller Klæder i mit Huus / sætter mig icke til Fyrste ofver Folcket.
8 Thi Jerusalem falder / oc Juda da ligger der / efterdi deres Tunge oc deres Jdræt er imod HErren / ad forbittre hans Majestatis Øyne. 9 Ad de see saa ud i deres Ansict / det vidner mod dem / oc de hafve forkyndet deres Synd / som Sodoma / de skiulte dem icke : Vee deres Siæle / Thi de hafve ført dem self ulycke paa. 10 Siger den Retfærdige / det skal gaa ham vel / Thi de skulle nyde deres Gierningers Fruct. 11 (Men) vee den ugudelige / det skal gaa hannem ilde / thi det hans Hænder hafver giort (andre/) skal vederfaris hannem. 12 Børn herske ofver det / Mit Folck de som prjse dig salige / de forføre dig / oc forstyrre den Vey som du skalt gaa paa. 13 HErren staar der / til ad gaa i rætte / oc er opstanden ad dømme Folck. 14 HErren skal komme til Dom med de Ældste af sit Folck / oc med sine Fyrster : Thi j hafve ødelagt Vjngaarden / den Fattigis Rof er i eders Huus. 15 Hvi nedtryckte J mit Folck / oc sønderknuse de Ælendige Persooner / siger HErren / den HErre Zebaoth.
16 Oc HErren sagde / fordi ad Zions Døttre ere hofmodige / oc gaae med oprackte Halse / oc smidske med Øynene / oc trine her frem oc svansse / oc kneppe med deres Fødder / 17 Saa skal HErren giøre Zions Døttres Hofvedtop skabbede / oc HErren skal aabenbare deres Blusel. 18 Paa den Tjd skal HErren borttage Prydelsen af Tøflene / oc virckede Huser / 19 Oc Spenger / halsbond oc Armfpan / 20 Oc Hofvedklæde / kostelige Huer / oc Hosebaane / oc Flettebaand / oc Desmerknap / oc Øreringe / 21 Ringe / oc trinde Næsepan / 22 Helligdags Klæder / oc Kaaber / oc Skiorte / oc Punge / 23 Speyle oc smaa Lindklæder / oc Hviveklæder / oc Sløyer. 24 Oc der skal være stanck for god Luct / oc et løst Baand for et Belte / oc et skaldet Hofved for et kruset Haar / oc en ombunden Sæck for et breet ypperlig Baand / oc Forbrendelse i djn Deyligheds sted. 25 Dine Folck skulle falde ved Sverdet / oc dine stercke Mænd i Krjgen. 26 Oc dens porte skkulle søge oc græde / oc den skal sidde blot paa Jorden.

IV. Capitel.
OC siu Qvinder skulle paa den Tjd tage fat paa een Mand / oc sige / Vi ville self nære oc self klæde os / lad os ickun kaldes efter dit Nafn / tag vor Forsmædelse fra os. 2 Paa den Tjd skal HErrens Qvist være til Deylighed og Herlighed / oc Jordens Fruct til Ypperlighed oc Skønhed / hos dem som ere undkomne i Jsrael. 3 Oc det skal skee / ad den som blifver efterlat i Zion / oc ofver i Jerusalem / hand skal kaldis hellig / hver som er opskrefven til Ljfvet i Jerusalem. 4 Naar HErren skal aftoo Zions Døttres ureenhed / oc bortskylle Jerusalems Blodskyld fra den / ved en Aand / som skal dømme / oc en Aand som skal optænde en Jld. 5 Oc HErren skal underligen skicke ofver alle Bolige paa Zions Bierg / oc ofver dens Forsamlinger / Sky om Dagen / oc Røg / oc skinnende Jld med Lue om Natten : Thi der (skal være) en Beskærmelse ofver alle Herlighed. 6 Oc der skal være et Pauluun til en Skygge / om Dagen for Heede / oc til en TIlfluct oc til et Skiul for Væjr oc for Regn.

V. Capitel.
NU vil / jeg vil siunge mjn Kieriste / mjn Kjeristis Sang / om hans Vjngaard. Mjn Kieriste hafve en Vjngaard paa en fructbar Høy / 2 Oc hand hafde giort Giærd omring den / oc faste Steenene af den / oc planted den med Ædle Vjnqviste / hand bygde oc et Taarn der udi / oc grof ocsaa en Vjnpersle der udi / oc forvented ad den skulde være gode Druer / men den baar vilde Druer. 3 Oc nu i Jerusalems Borgere / oc Juda Mænd / Kiere dømmer imedlem mig er mjn Vjngaard. 4 Hvad skulde mand dog meere hafve giort ved mjn Vjngaard? ad jeg det jo hafver giort ved den? Hvi forventede jeg ad den skulde bære gode Druer / oc den baar vilde druer? 5 Oc nu vel / nu vil jeg gifve eder tilkiende / hvad jeg vil giøre ved mjn Vjngaard : (Jeg vil) borttage dens Giærde / oc den skal opædis / Jeg vil sønderrifve dens Giærde / oc den skal nedtrædis. 6 Oc jeg vil ødelegge3 den / den skal icke fniis / ey heller hackis / Men der skal opvoxe Torn oc Rjs der udi/ oc jeg vil biude ofver Skyerne / ad de skulle jo icke vegne der paa. 7 Thi HErrens Zeaboghs Vjngaard der Jsraels Huus / oc Joda Mænd ere hands vskis Plantelse. Oc hand biede efter Ræt / oc see / da er der Plaggerj / efter Retfærdighed/ ocsee / da er der Skrjg.
8 Vee dem som drage det eene Huus op til det andet / legge den eene Agger til den anden / indtil der er icke meere rom / ad J kunde alleene blifve besiddendis i Landet. 9 Dette er for mjne Øren / (siger) den HErre Zebaoth / (Hvad skal det gielde) om de mange Huuse skulle icke blifve øde / (om) de store oc deylige (icke) skulle slaa ledige? 10 Thi Vjngaardens (i stycker Land skiulte gifve en Bate / oc en Homer Sæd skal gifve en Epha. 11 Vee dem som ere aarle op om Morgenen / ad løbe efter sterck Drick / som sidde længe til Tusmørcket / ad Vjn maa brænde dem, 12 Oc Harper / oc Pjaltere / Trummere oc Piber / oc Vjn / maa være i deres Gæstebud / oc de ville icke see til HErrens Gierning / oc de faae icke hans Hænders Gierning. 13 Derfor er mit Folck bortfort / for det hafver icke Forstand / oc dets Herlighed er blefvet til Hungrige Folck / oc dets meenige Folck er forsmectet af Tørst. 14 Derfor hafver helfvede vjt udbredit sin Siæl / oc opladit sin Strube uden maade / Ad baade dens Herlighed oc dens meenige Almue / baade den som buldrer / oc den som er glad udi den / skal (djd) nedfare / 15 Oc hvert Menniske skal bucke sig / oc hver Mand skal bøye sig / oc de Hofmodiges Øyne skulle bøye sig. 16 Men de HErre Zebaoth skal ophøyes i Rætten / oc den den hellige Gud som erhelliggiort i Retvjshed. 17 Da skulle Lammene fødes efter deres vjs / oc de Fremmede / skulle føde dem i deres Feedes Ørcken. 18 Vee dem som drage uræt med Løgnes Snorer / oc Synd med VOgnreb / Som sige : Lad hannem skynde sig / oc lad hans Gierning komme hastig / ad vi kunde see (det/) oc lad komme fræm / oc lad komme an den Helligis anslag i Jersel / ad vi forstaae det. 20 Vee dem / som sige omd et Onde Got / oc om det gode Ont / som giøre Mørcket til Lius / oc LIuset til Mørcket / som giøre bittert til søt / oc søt til bittert. 21 Vee dem / som ere vjse hos sig self / oc kloge for dem selv. 22 Vee dem / som ere Kemper til ad dricke Vjn / oc Strjdsmænd til at iskencke sterck Drick. 23 De som Sige / en ugudelig ad hafve ræt / for Gafver skyld / oc vende de Rætvjses Ræt bort fra hver af dem.
24 Derfor lige som Jldens Lue kand fortære en Sticke / oc en Lue kand formindske Straa / saa skal deres Rod vorde som Skarn / oc deres Qvist opspare som Støfven / Thi de foracte HErrens Zebaoths Lov / oc laste den Helligis tale i Jsrael. 25 Derfor er HErrens Vrede optændt ofver Hans Folck / oc hand udracte sin Hand ofver det / oc sloo det / ad Biergene befvede / oc deres døde Kroppe vare som Skarnet paa Gader : J det altsammen vende hans Vrede icke tilbage / oc hans Haand er endnu udrackt. 26 Oc hand skal oprette en Bannere for Hedningene 4 Langt fra / oc hvisle efter dem fra Verdens ende : Oc see / de skulle komme hasteligen / snar / 27 Der  er ingen Træt eller Sing der under / der skal ingen slumme / ey heller sofve / oc ingens Belte skal løsis / fra nogens Lender / oc ingen Skoorem skal brøste. 28 Hvis Pjle ere skarpe / oc alle Buer ere sprente: Hvis Hestehofve ere ad acte som Klipper / oc Hiule som Hværvelvinden. 29 Den skal brøle som Løven / den skal skryde som de unge Løver / oc den skal bruse  oc gribe Rof oc føre der fra / oc der skal ingen kand rede. 30 Oc den skal bruse der ofver paa den Tjd som Hafvet bruser / Oc det skal see til Landet / Oc see / da er der Mørckhed / Angist / oc Liuset her formørcket i det / det nedrinder i.

VI. Capitel.
JDet Aar der Kong Uzias døde / da saa jeg HErren sidde paa en høy oc ophøyet Stoole / oc Sømmene af hans Klæder opfylte Templen. 2 Seraphim stood ofver hannem / hver hafde sex Vinger / med to skiulte hver sit Ansict / oc med ti skiulte hver sine Fødder / oc fløy med to. 3 Oc den eene raabte til den anden / oc sagde: Hellig / Hellig / Hellig er den HErre Zebaoth / All Jordens Fylde er hans Ære / 4 Oc Ofverdørtræene rystede / af den Raaberis Røst / oc Huusit blef fuld af Røg. 5 Da sagde jeg / Vee mig / thi jeg tagde / Thi jeg hafver ureene Læber / oc jeg boor iblant et Folck som hafver ureene Læber / thi mine Øyne hafve feit Kongen / den HErren Zebaoth. 6 Da fløy een af de Seraphim til mig / oc hand hafde en Gløde i sin Haand / (som) hand toog af altret med en Tang : 7 Oc hand lood den røre ved mjn Mund / oc sagde : See / denne hafver rørt vede dine LÆber / oc djn Misgierning Skal bortvige / oc djn Synd forsonis.
8 Oc jeg hørde HErrens Røst / som sagde / Hvem skal jeg sende? Oc hvo vil fare os (der hen?) Da sagde jeg: See / (Her er) jeg / send mig. 9 Oc hand sagde / Gack bort / oc sjg til dette Folck / HØrer flittelig / oc mercker icke / Oc seer flittelig / oc forstaar icke. 10 Giør dette Folckis Hierte seedt / oc deeres Øren tunge / oc styg deres Øyne til / ad de icke / maa skee / see med deres Øyne / oc høre med deres Øren / oc forstaae med deres Hierte / oc omvende dem / ad mand kunde læge de. 11 Men jeg sagde / Hvor længe HErre? Oc hand sagde / Jndtil Stæderne blifve øde / uden Jndbyggere / oc Huusene foruden Folck / oc Marckene ligge plat øde. 12 Thi HErren skal bortdrifve Folcket langt hen / oc Landet skal blifve meget forladet. 13 Dog skal endnu den tiende Part blifve der udi / oc den skal komme igien oc blifve til ad brændis / som et flags Eeg oc et andet (flag Eeg) hvilcke der blifve bestandige / endog Bladene slaaes af dem / (Saa skal) en hellig Sæd (være) dens bestandighed.

VII. Capitel
OC det skeede ud8i Achas Jotham Søns /Uziæ Søns / Juda Kongis tjd / Da opdrog Rezin / Kongen af Syrin / oc Peka Remaliæ Jsraels Kongis Søns til Jerusalem / ad trjge imod den / men hand kunde icke ofvervinde den. 2 Da blev det kundgiort for Davids Huus / som sagdis : De Syrier forlade dem paa Ephraim / oc hans Hierte befvede / oc hans Folckis Hierte som Træpene i Skouen (monne) befve for Væjr. 3 Men HErren sagde til Esaiam: Gack nu ud mod Achas / du oc Sear Jasub djn Søn / tl Vandrendernes ende / hos det øfverste Fiskevand / til den slagne Vey hos Fazfvernes Agger / Oc sjg til hannem / Forvar dig oc blif stille / fryct icke / oc lad icke dit Hierte mistrøstis fordrifve to Stycker rygende Brande / (som er) for ReZins oc de Syrers / oc for Remaliæ Søns hastige Vrede / 5 Ad de Syrer giorde et ont anslag imod dig / (itim) Ephraim oc Remaliæ Søn / oc sige : 6 Vi ville drage op til Juda / oc opvæcke den / oc rifve den til os / oc giøre Tabeals Søn til Konge der udi. 7 (Men) saa sagde den HErre HErre / Det skal icke blifve bestandigt / oc ey saa gaa til. 8 Thi Damascus skal være Hofvet i Syria / oc ReZin / Hofve3t i Damasco: Oc efter fem oc tresindstive Aar skal Ephraim nedslaais / ad de skulle icke meere være et Folck. 9 Oc Samaria skal være HOfvedet i Ephraim / oc Remæliæ Søn / Hofvet i Samaria: Om J icke blifve forsickrede. 
10 Oc HErren talede ydermeere til Achas / oc sagde : 11 Begær dig et Tegn af HErren djn Gud / begær neden i det dybe / eller ofven af i det Høye. 12 Men Achas sagde / Jeg vil icke begære / oc jeg vil icke friste HErren. 13 Da sagde hand : Nu vel / hører j af Davids Huus / Er det eder forlidet / ad J besvære Folcket / ad J ville oc besvære mjn Gud? 14 Derfor skal HErren self gifve eder et Tegn / See / JOmfruen er Fructsommelig / oc føder en Søn / oc du skalt kalde hand Nafn Jmmanuel. 15 Hand skal æde Smør oc Honnig /  indtil hand forstaar / ad forskiude det Onde / oc ad udvæle det Gode. 16 Thi før end Barnet skal ofrstaa ad forskiude det Onde / oc udvæle det Gode / da skal Landet hvilcket du gruer for / forladis af dets tvende konger.
17 (Men)HErren skal lade Dage komme ofver dig / oc ofver dit Folck / oc ofver djn Faders Huus / som icke ere komne / siden den tjd ad Ephraim vigede fra Juda / (ved) Kongen af Afsyrien. 18 Oc det skal skee / paa den Tjd skal HErren hvidzle ad Fluen / som er hos Flodens ende i Ægypten / oc ad Bjen som er i Afsyrie Land / 19 Oc de skulle komme oc legge dem allesammen i de øde Dale / oc i Steenklipper / oc i alle Tornbuske / oc i alle herlige Træer. 20 Paa den samme Tjd skal HErren afrage med en leyed Rageknjf der ofver Floden / (det er) med Kongen af Afsyrien / Hofvedet / oc Haar af Fødderne / oc den skal ocsaa borttage Skægget. 21 Oc det skal skee / paa den Tjd skal en Mand lade en Qvj-Kalf oc to faar lefve / 22 Oc det skal skee / for de skulle malcke saa meget / ad hand skal æde Smør / Thi hver som blifver til ofvers inde i Landet / hand skal æde Smør oc Honnig. 23 Oc det skal skee paa den Tjd / ad hver sted / hvor der var tusinde Vjntræ paa (som kunde gielde) tusinde Sølfpendinge / skal vorde til Torne oc til Rjs. 24 Mand skal gaa djd med Pjle oc med Bue / Thi alt Landet skal vorde Torne oc Rjs / 25 Oc til alle Bierge som pleyede ad hackis ad hacken / djd skalt du icke kunde komme af Fryct / for Torn oc Rjs / Men det skal være til ad slaa Øxen udi / oc lade Faar træde der paa.

VIII.Capitel.
OC HErren sagde til mig : Tag dig en stoor Rolde / oc skrjf der paa med et Menniskis Stjl : Ad røfve snart / hand hastede med Byttet. 2 Oc jeg maatte tage trofaste Vidne til mig / Uriam Præsten / oc Sachriam Jcberechiæ Søn. 3 Oc jeg gick til Prophetinden / oc hun undfangede / oc fødde en Søn / oc HErren sagde til mig : Kald hans Hafn Maher Schalal / chasbaz. 4 Thi før end Barnet skal kand forstaa ad sige / Mjn Fader / oc mjn Moder / skal een som staar for Kongens Ansict af Afsyrien / borttage Damasct Mact / oc Samariæ Bytte. 5 Oc HErren talede af endnu ydermeere til mig / oc sagde : 6 Fordi ad dette Folck foractede Vandet i Siloah / som gaar stille / oc de er Glæde ofver Resin oc Remaliæ Søn / 7 Derfor / See / HErren lader (ocsaa) opkomme ofver dem Flodens stercke oc stoore Vand / (som er) Kongen af Afsyrien / oc alle hans Herlighed / oc hand skal fare op ofver alle hans Becke / oc gaa ofver alle hans Brædde. 8 Oc hand skal indbryde i Juda / skal ofverskylle / oc gaa udofver / indtil hand recker til Halfen / oc hand skal udbrede sine Vinger / ja fylde dit Land / O JmmanuEl / saa vjt som det er.
Giører Selskab til hobe j Folck / oc blifver (dog) nedslagne / oc hører til alle J som ere i fremmede Land: Ruster eder / oc blifver (dog) slagne. 10 Beslutter et Raad / det skal (dog) blifve til intet / taler et ord / oc det skal (dog) icke blifve bestandigt / thi med os er Gud. 11 Thi saa sagde HErren til mig / der hand toog mig ved haanden oc undervjste mig ad jeg skulde icke vandre paa dette Folckis Vey / oc sagde : 12 J skulle icke sige / Forbund om alt det som dette Folck skulle sige / Forbund : Oc frycter eder icke / saa som den det giør / oc lader eder icke forfærde. 13 Den HErren Zebaoth / hannem skulle j helliggiøre / oc hand (skal være) eders Fryct / oc hand skal være eders Forfærdelse. 14 Oc hand skal være til en Helligdom / oc til en Steen ad slaa sig paa / oc til en Klippe ad støde sig paa for de tvende Jsraels Huuse / til en Stricke / oc til en Snare / for dem som boe i Jerusalem. 15 Oc mange skulle stød sig paa dem / oc falde / oc sønderslaes / oc snæres oc fanges.
16 Bind Vidnesbyrdet til besegle en Lov udi mine Disciple. 17 Oc jeg vil bie efter HErren / som hafver skiult sit Ansict for Jacobs Huus / oc jeg vil forvente hannem. 18 See / (her er) jeg oc de Børn / som HErren hafver gifvit mig / til Tegn oc underlige Ting i Jsrael / fra den HErren Zeaoth / som boor paa Zions Bierg.
19 Oc naar de ville sige til eder / Søger hen til hjne som spaae / oc til dem som udlegge Tegn / dem som snadre oc dem som hvilke / (da siger) Skal icke et Folck søge til sin Gud? Skal mand (søge) til de Døde for de Lefvende? 20 (Ja) efter Lov oc efter Vidnisbyrd / ville de icke sige efter dette Ord / da (skeer det) derfor / ad ingen (af dem) seer Morgen røden. 21 Oc mand skal ga omkring i Landet / hart plaget oc hungrig / oc det skal skee / naar een lider Hunger / da skal hand ligve vred / oc bande sin Konge oc sin Gud. Oc see op ad / 22 Oc hand skal see til Jorden / oc see / der skal være Angist oc Mørckhed / ja Trængsels Formørckelse / oc hand skal drifvis i Taagen.

IX. Capitel
MEn det (Land) som blef trængt skal icke blifve (aldeelis) formørcket / thi i der første giorde hand Sebulons Land / oc Nephthali Land foractelig / men der efter giorde hans det herligt / (Oc det) paa veyen mod Hafvet / ofvre Jordanen i Hedninges Galilæa. 2 Det Folck / som vandre i Mørcket / saa et stoort Lius / (ja) de der fkinde et Lius ofver dem som boede i Dødsens Skugges Land. 3 Du formeerede Folcket / gu giorde dem Glæden stoor. De glædde sig for dig / lige som der er Glæde om Høsten / (ja) saa som mand er glad / naar mand uddeeler Byttet. 4 Thi hans Byrdis Aag / oc hans Skuldres Rjs / ja Drifverens Kiep / hafver du sønderbrut / som i Madians tjd. 5 Der den gandske Strjd deres som stridde skeede med Bulder / oc KLæderne blefve Sølet i Blood / oc opbrændt / (som) det der fortæris med Jld. 6 Thi et Barn er født os / en Søn er gifven os / oc Fyrstedømmet skal være paa hans Skuldre / oc hans Nafn skal kaldis Underlig / Raadgifvere / Gud U/ Kempe / ævigheds Fader / Freds Fyrste. 7 Dette Fyrstendoms oc Fredens stoorhed skal være uden ende / ofver Davids Stool / oc ofver hans Kongerige / til ad befæste det / oc til ad opholde det med Ræt oc Retfærdighed / fra nu oc indtil ævig Tjd : HErrens Zebaoths Njdkierhed skal giøre det.
8 HErren hafver sendt et Ord i Jacob / oc det er faldet i Jsrael / 9 Ad de skulle vide / ja Folcket altsammen / Ephraim / oc de som boe i Samaria / for de sige af Hofferdighed oc stoort Mood : 10 Teglsteenene ere faldne / Men vi ville opbygge med huggen Steen : Morbærtræene ere ophugne / Men vi ville sætte Cedertræ derfor. 11 Oc HErren skal ophøye ReZins Fiender ofver hannem / oc beblande hans Fiender. 12 De Syrer for / oc de Philister bag / oc de skulle æde Jsrael med fuld Mund : J alt dette er hans Vrede icke afvendt / men hans Haand er endnu udrackt. 13 Oc Folcket er icke omvend til den som slaar det / oc de søgte icke den HErre Zebaoth. 14 Derfor hafver HErren huggit af Jsrael Hofvet oc Hale / Green oc Sjf paa een Dag. 15 En Gammel oc en Hæderlig hand er hofvedet / men en Prophet som lærer Løgn / hand er Halen. 16 Thi de som prjse dette Folck salig / skulle være de som forføre det / oc de som ere prjste salige derudi / ere opslugede. 17 Derfor kand HErren icke glæde sig ofver de unge Karle der udi / oc ey forbarme sig ofver Faderløse der udi / oc Encker der udi / Thi hver hand er en Øyenskalck oc Ond / oc hver Mand taler Daarlighed / Udi alt dette er hans Vrede icke afvendt / men hans Haand der endnu udract. 18 Thi ugudelighed er optændt som Jlden / den skal fortære Torne oc Rjs / oc skal optændis i de indvicklede Qvist i Skoven / oc de fare op med en høy Røg. 19 Landet er formørcket i den HErre Zebaoths hastge Vrede / oc Folocket er som det der fortæris af Jld / de skulle icke spar den eene den anden. 20 Oc der skal een røfve paa den høyre side / oc dog lide Hunger / oc der skal een æde paa den venstre side / men de skulle dog icke mættes / de skulle æde hver sin Arms Kiød / 21 Manasse Ephraim / oc Ephraim Manasse / de med hver andre imod Juda : Udi alt dett er hans Vrede afvendt / men hans Haand er endnu udrakt.

X. Capitel.
VEE dem / som skicke uretfærdig Skick / Oc dem som lade skrifve / (thi) de loode skrifve Møye / 2 Ad forvendede de Fattiges Sag / oc borttage de Ælendiges Ræt iblant mit Folck ad Enckerne mue være deres Rof / oc de kunde berøfve de Faderløse. 3 Men hvad ville J giøre paa Hiemsøgelses Dag oc i den ulycke (som) skal komme langt fra? Thi ville J flye om hielp? Oc hvor ville J lade eders Herlighed? 4 Ad enhver icke skulle blifve bøyet under de Fangne / oc falde under de Jhielslagne? J alt dett er hans Vrede icke afvendt / men hans Haand er endnu udrackt.
5 See Assur / som er mjn Vredis Rjs / oc mjn Grumhed den er en Kiep i deres Haand. 6 Jeg vil sende hannem til et skrymtende Folck / oc gifve hannem Befaling ofver mjn hafnge Vredis Folck / ad røfve Rof oc ad bede Bytte / oc træde det under Fødder / som Skaren paa Gader. 7 Men hand skal icke meene saa / oc hans Hierte skal icke tæncke saa / Men det er i hans Hierte / ad udslette oc ad udrydde icke saa Folck. 8 Thi hand skal sige / Ere ine Fyrster icke Konger til lige? 9 Er icke Calno som Charchemis? Er icke Hamath som Arpad? Er icke Samaria som Damascus? 10 Lige som mjn Haand hafver fundet paa Afgudernes Kongerige / dog dere udkaarne Billeder vare ypperligere / end de i Jerusalem oc Samaria. 11 Mon jeg icke saa skal giøre ved Jerusalem oc dens Afguder / som jeg giorde ved Samaria oc ved dens Afguder? 12 Oc det skal skee / naar HErren hafver udret all sin Gierning / paa Zions Bierg oc i Jerusalem / da vil jeg hiemsøge ofver Kongens af Afsyrien store Moods Frudt / oc hans Øyens stolte Herlighed / 13 Thi hans sagde / Jeg hafver giort det ved mjn Haands Kraft / oc ved mjn Vjsdom / Thi jeg var klog : Oc jeg hafver borttagit Folckenes Landemercke / oc røfvit deres Forraad / oc nedkast Jndbyggerne i grund / som den Veldige. 14 Oc mjn Haand hafver fundit paa Folckets Gods / som en Fugle Rede / oc jeg hafver tilhobe sancket alle Land / som mand opsancker Æg / der ere forladne / oc der var ingen som rørde en Vinge / oc oplood Næb oc skreeg. 15 Kand oc Øxen rose sig mod den / som hugger med den? Eller kand Saven trodze imod den / som drager den? Det var lige som et Rjs vilde ryste dem som opløfte det / eller en Kiep løste dem / lige som den icke var et stycke Træ. 16 Derfor skal HErren / den HErre Zebaoth / sende Magerhed iblant hnas Feede / oc hand skal optænde under hans herlighed / et Bool som et brændende Bool. 17 Oc Jsraels Lius skal være en Jld / oc hans Hellige skal være en Lue / oc hand skal opbrænde oc fortære hans Torne oc hans Rjs paa een Dag. 18 Oc hans Skovis oc hans Mazckis herlighed skal hand fortære / fra Siæl oc indtil Kiød / oc hand skal være som en Fænickedrager der forsmæctis / 19 Oc de Træer som oferblifve i hans Skou / skulle kunde lættelig tællis / oc et Barn skrifve dem.
20 Oc det skal skee / paa den tjd skal det som er ofver blefvet i Jsrael / oc det som er undkommet af Jacobs Huus / icke meere forlade sig paa den / som slaar det / men forlade sig paa HErren / Jsraels Hellige / i Sandhed. 21 Det ofverblefvet skal omvendis / ja det Ofverblefvet af Jacob / til den stercke Gud. 22 Thi om dit Folck / O Jsrael / var som Hafs Sand / da skal alleeniste det Ofverblefvet omvendis der af. Fordærfvelse som var bestemt / løber ofver med Retfærdighed. 23  Thi en bestemt Fordærfvelse giør HErren den HErre Zebaoth / tudi alt Landet. 24 Derfor saa sagde HErren / den HErre Zebaoth / Fryct dig icke mit Folck / som boer i Zion / for Assur / hand skal slaa dig med Rjset / op opløfte sin Kiep ofver dig / paa Ægyptens Vey. 25 Thi det er endnu et lidet / at føye / ad Grumhed skal endis / oc mjn Vrede skal komme ad omkaste dem. 26 Oc den HErre Zebaoth skal opvæcke en Svøbe ofver hannem / som i Midians Slag / paa Ords Klippe / oc sin Straf / (som hand brugte) hos Hafvet / oc den skal hand opløfte paa Ægyptens Vey. 27 Oc det skal skee / paa den Tjd skal hans Byrde tagis fra dine Skuldre / oc hans Aag fra djn hals / oc Aaget skal fordærfvis for Olie skyld. 18 Hand kom til Ajath / hand drog igiennem Migron / hand vil ofversee sit Krjgstøy i Michmas. 19 De fore deres fart / de hvilede ofver i Geba / Rama befvede / Sauls Gibeath flyde. 30 Du Gallim Datter i krjg høyt / Du Laisa gif act der paa / du ælendige Anathoth / 31 Medmena vigede bort / De Borgere i Gebim samlede sig til Fluct. 32 Det kand vel skee / ad mand endnu blifver en dag i Nob / hand skal røre sin Haand (imod dig) Zions Husis Bierge / Jerusalems Høy. 33 See / HErren / den HErre Zebaoth / skal afhugge Greennene med Vold / oc de Høye paa Vexten ere afhugne / oc de OPhøyede skulle nedtryckes / 34 Oc hand skal afhugge den tycke Skov med Øxen / oc Libanon skal falde ved en Mæctige.

XI. Capitel.
Oc der skal opgaa et Rjs af Jeffe Slect / oc en Quist af hans Rødder skal opvoxe / 2 Oc HErrens Aand skal hvile paa hannem / Vjsdoms oc vittigheds Aand / Raads oc Stercheds Aand / Forstands oc HErrens Fryctis Aand. 3 Oc hans Luct skal være i HErrens Fryct : Oc hand skal icke dømme efter det som hans Øyen see / eu heller straffe efter det som hans Øren høre: 4 Men hand skal dømme de Fattige med Retfærdighed / oc straffe de Spragfærdige i Landet med Oprictighed / oc hand skal slaa i Jorden med sin Munds Rjs / oc ihielslaa den ugudelige med sine Læbers Aand. 5 Oc retfærdighed skal være hans Lenders Belte / oc Troen hans Nyres Belste. 6 Oc en Vis skal holde sig hos et Lam / oc en Parder skal ligge hos et Kjd / oc en Kalf oc en ung Løve oc set Fæ tilhobe / oc en liden Dreng skal drifve dem. 7 Oc en Koo oc en Biørn skulle gaae i Græs / deres Affødning skulle ligge hos hver andre / oc en Løve skal æde Straa som Øxen. 8 Oc en djendis Barn skal forlyste sig hos en Øgles hull / oc et afvant Barn skal stinge sin Haand i en Bafiliskis Huule. 9 De skulle ey giøre Skade / oc ey forderfve (noget) paa mjn Helligheds heele Bierg / Thi Landet er fylt af HErrens Kundskab som Vand der skiulte hafvet.
10 Oc der skal være paa den Tjd Jeffe Rød / som staar til Folckets bannere / efter den skulle Hedningene spørge / oc hans Rolighed skal være ærlig. 11 Thi det skal skee / paa den tjd skal HErren anden gang udrecke sin Haand / ad forbarme sig ofver sit Folckis lefning / som er lefnet / af Affur / oc af Ægypten / oc af Pathros / oc af Morland / oc af Elam / oc af Sinear / oc af Hamath / oc af Øerne i Hafvet. 12 Oc hand skal oprette en Bannere for Hedningene / oc samle Jsraels Fordrefne tillhobe / oc tilsammensanckede de Adspredde i Juda / af de fire Jordens Hiørner. 13 Oc Ephraims Njdkierhed skal bortvige / oc Juda Fiender skulle udryddis / ad Ephraim skal icke hafve Njdkierhed mod Juda / oc Juda skal icke trænge Ephraim. 14 Men de skulle fare paa Philisterens Hals mod Vesten / de skulle røfve tilhobe dem som boo mod Østen. Mod Edom oc Moab skulle de sende deres Mact / oc Amons Børn skulle lyde dem. 15 Oc HErren skal forbande Ægyptei Hafs Tunge / oc hand skal lade sin Haand gaa ofver FLoden med sit stercke Væjr / oc staa den i siu Becke / ad hand skal lade (dem) vandre (der igiennem) med Skoo (paa.) 16  Oc der skal være en slagen Vey for hans Folckis lefning / som der var for Jsrael den Tjd hand drog op til Ægypti Land.

XII. Capitel.
OC du skalt sige paa den Tjd: Jeg vil tacke dig HErre / ad du hafver værit vred paa mig / men djn Vrede er afvendt / oc du trøster mig. 2 See / Gud er mjn Salighed / jeg vil haabe / oc icke frycte / Thi den HErre HErre er mjn Styrcke oc Psalme / oc hand er blefven mig til Salighed. 3 Oc J skulle øse Vand med GLæde / af Salighedens Kilder.
4 Oc J skulle sige paa den tjnd / Tacker HErren / paakalder hans Nafn / lader kiende iblant Folckene hans idræt / kommer det ihu / thi hans Nafn er høyt. 5 Siunger HErren lof / thi hand hafver giort herlige Ting / det er kundgiort i alt Landet. 6 Raab høyt / oc fryd dig / du Jndbyggerske i Zion / thi den Hellige Jsrael er stoor udi dig.

XIII. Capitel
ER Byrde ofver Babylon / som Esaias Amos Søn saa. 22 Opreifer en Bannere paa et høyt Bierg U Raaber høyt til dem / slaar med Haand / ad de indgaae ad Fyrsternes Dørre. 3 Jeg hafver budit mjne Helligede / ja jeg hafver kaldit mine Stercke til mjn Vrede / de som glæde dem vd mjn Ypperlighed. 4 Der er en mangfoldighed Skrjg paa Biergene / ligesom et stoort Folckis / et Skrjg som et Bulder af forsamlede Hedningers Kongeriger. 5 Den HEerre Zebaoth ruster en Hær til Krjg / de komme af langt bortliggendis Land fra Himmelens ende / ja HErren (self) oc hans Vredis Vaaben / ad fordærfve det gandske Land. 6 Hyler / Thi HErrens Dag er nær / den skal komme som en Ødeleggelse fra den Almæctigste. 7 Derfor skulle alle HÆnder nedsæncke / oc alle Menniskes Hierte skal smeltis. 8 Oc de skulle forfærdes / Angist oc Pjne skal betage dem / dem skal blifve bange / som den der føder / de skulle forundre sig den eene paa den anden / deres Ansicter skulle brænde som Luer. 9 See / HErrens Dag kommer / den er grum / oc der er hastighed / oc stoor Vrede hos / ad ødelegge Landet / oc Syndere der udi ad udflette deraf . 10 Thi Stierne i Himmelen oc dens Tegn skulle icke gifve deres Lius fra sig / Solen skal formørckis naar den opgaar / oc Maanen skal icke lade sit Lius skinne. 11 Oc jeg vil hiemsøge det Onde ofver Jorderige / oc ofver de ugudelige deres Missgierning: Oc jeg vil giøre enn ende paa de Stoltes Hofmod / oc nedtrycke de Veldiges Hofferdighed. 12 Jeg skal giøre et armt Mennniske dyrere end skønt Guld / oc et Menniske end et stycke Guld af Ophir. 13 Derfor vil jeg røre Himmelen / oc Jorden skal røris af sin Sted / formedelst den HErris Zebaoths Grumhed / oc formedelst hans hastige Vredis dag. 14 Oc den skal være som en forjaget Raa / oc som et Faar / hvilcket ingen samler / de skulle see hver til sit Folck / oc de skulle flye hver til sit Land. 15 Hver som blifver funden / skal igiennemstingis / Oc hvo der er hos / hand skal falde ved Sverdet. 16 Oc deres smaa Børn skulle sønderknuses for deres Øyne / deres Huuse skulle plyndres / oc deres Hustruer skulle skændes.
17 See / Jeg vil opvæcke de Meder ofver dem / som icke skulle acte Sølf / eller hafve lyst til Guld / 18 Men (deres) Buer skulle knuse Børn / oc de skulle icke forbarme sig ofver Ljfsens Fruct / Deres Øyne skal icke spare de Unge. 19 Oc saa skal Babylon / den deyligste iblant Kongeriger / de Chaldeer herlige Pral / blifve som der Gud omkaste Sodomam oc Gomoram. 20 Den skal icke blifve meere / eller icke besiddes ævindelien / Oc ingen Araber skal slaa Pauluun der / ey heller Hyrder lade Qveg ligge der. 21 Men Zijm skulle ligge der / oc deres Huuse skulle være fulde af Ohim / oc Strudsunger skulle boe der / oc Skovtrolle skulle oppe der. 22 Oc Jim skulle siunge mod hver andre i deres forlatte Huus / oc Drager i de lystige Pallazer : Oc det er nær ad dens Tjd skal komme / oc dens Dage skulle icke forhales.

XIV. Capitel.
THi HErren skal forbarme sig ofver Jacob / oc endn udvæle Jsrael / oc lade dem hvile i deres Land : Oc den Fremmede skal føye sig til dem / oc de skulle holde tilhobe hos Jacobs Huus. 2 Oc Folck skulle annamme dem / oc føre dem til deres sted / oc de af Jsrael Huus skulle arfve dem til tienere oc Tienistepiger i HErrens Land. Oc de skulle holde dem fangne U som afde fanget dem / oc regære ofver deres Plaggere.
3 Oc det skal skee / nar HErren gifver dig Roo af djn Jammer oc af djn urolighed / oc af den haarde Trældom / med hvilcken du varst ofve rjlet. 4 Da skalt du tage paa dette Sprock imod Kongen af Babylon / oc sige : Hvorledis opholi Plageren? Ja hvorledis opholt den Guldskad? 5 HErren hafver søånderbrødt de ugudeliges Kiep / deres Rjs som regærede. 6 Den som slog Folckene med Vrede / med Slag uden afladelse / den som regerede ofver Hedningene med Grumhed / hand blifver forfult saa ad ingen kand forhindre det. 7 All Jorden hvilede / oc var stille / de siunge Frydesang. 8 Fyrtræene glæde dem ocsaa ofver dig / Cederne paa Libanon (oc sige/) Siden du begynte ad ligge / kom igen op / ad afhugge os. 9 Helfvede der under befvede for dig / ad tage imod djn komme. Det opvæckede Dødingerne mod dig / alle Verdens regenter / den kom alle Hedningenes Konger til ad staa op af deres Stoole / 10 Alle de skulle svare / oc sige til dig / Du est oc blefven svag / som vi / du est blefven ljg ved os. 11 Djn Hofmod er nedstøt i Helfvede / med djn Psalters liud / der skal stødes Madicker under dig / oc Orme skulle betecke dig. 12 Hvorledis est du falden af Himmeln / (du) Morgenstierne / du Morgenrødis Søn / hvorledis est du nedhuggen til Jorden / du som sveckede Hedningene. 13 Oc du tæncke i dit Hierte : Jeg vil opstige i Himmelen / jeg vil ophøye mjn Stool ofver Guds Stierner / Oc jeg vil sidde paa Forsamlings Bierg / paa siderne mod Norden. 14 Jeg vil fare ofver de høye Skyer / jeg vil være den Allerhøyeste ljg. 15 Men du skalt nedfare til Helfvede / tiil Grafvens sider. 16 Hvor dig seer / skal stirre paa dig / de skulle acte paa dig (oc sige/) Mon denne være dne Mand / som kom Jorden til at skelfve? som kom Kongerigerne til ad befve? 17 Som giorde Jorderig som en Ørcken / oc nederbrød Stæderne der i / som icke oplood Fængslet for sine Fanger? 18 Alle Hedningers Konger / ja de alle / ligge med ære (gegrafne) hver i sit Huus. 19 Men du est bortkast fra djn Graf / som en foractet Qvist / som de Jhielslagnes Klæder / hvilcke ere igiennemstungne med Sverd / de som nedfare til Grafvens Steene / lige som en nedtraadt Krop. 20 Du skalt icke foreenis med dem til Grafve / thi du hafver fordærfvit dit Land / ihielslagit dit Folck : De ugudeliges Sæd skal icke næfnis ævindeligen.
21 Tilreder for hans Børn / ad de slactes for deres Fædres Ondskab / ad de skulle icke komme op / hvercken ad arfve Landet / ey heller ad opfylde Jorderig med Stæder. 22 Oc jeg vil staa op mod dem / siger den HErre Zebaoth / oc udrydde af Babylon hans Nafn / oc Byrd / oc Søn / oc Søns Søn / siger HErren. 23 Oc vil giøre den til Kippods Eyedom / oc til Vands Søer / oc vil udfeye den med fordærfvelsens Koost / siger den HErre Zebaoth. 24 Den HErre Zeaboth hafver foorit oc sagt : Hvad skal det gielde / om det icke er skeed / som jeg tænckte / oc om det icke skal bestaa som jeg hafver raadslagit / 25 Ad (jeg skal) bryde Assur i mit Land / oc undertræde hannem paa mine Bierge / ad hans Aag maa tagis fra dem / oc hans byrde komme fra hans Hals. 26 Det er det Raad / som er raadslaget ofver all Landet / oc denne er den Haand som er udract ofver alle Hedningene. 27 Thi den HErre Zebaoth hafver raadslagit det / oc hvo vil forkræncke det? Oc hans Haand er udract / oc hvo vil vende den?
28 J det Aar der Kong Achas døde / skeede denne Byrde. 29 Glæd dig icke du gandske Philisters land / ad den hans Rjs / som sloo dig / er sønderbrødet / Thi af en Slanges rood skal udgaa en Basilisk / oc hans Fruct skal blifve en fluende gloende Drage. 30 Oc de Fattiges Førstefødde skulle føde sig / oc de Arme skulle hvile sig tryggeligen / Men jeg vil døde djn Rod med Hunger / oc hand skal ihielslaa dem som ere ofverblefne af dig. 31 Hyl du Port / skrig du Stad / det gandske Philisters Land er sey : Thi der skal komme en Røg af Norden / oc der er ingen eenlig i hans Forsamlinger. 32 Oc hvad skal hand svare Folckens Bud? (Dette) Ad HErren ahfver grundfæst Zion / paa det ad de Ælendige iblant hans Folck skulle hafve deres Tilfluct til den.

XV. Capitel.
MOabs Byrde / efterdi Ar i Moab er blefven forstyrret om Natten / oc nedslagen : Efterdi Kir i Moab er blefven forstyrret om Natten / oc nedslagen / 2 (Derfor) gaar mand op til Batth oc Dibon til Høyene / ad græde ofver Nebo oc ofver Medba / Moab skal hyle. Det er skallet paa alle Hofveder der udi / alt Skægget er afskaaret. 3 Paa Gaderne der udi skulle de binde Sæcke om sig / paa Tagene oc paa Gaderne der udi hyle de allesammen / oc gaae grædendes ned ad. 4 Hesbon oc Cleale raabe / oc deres Røst blef hørt indtil Jaaz : Derfor skulle de rustede i Moab skrjge / for en hvers Siel er ude til freds. 5 Mit Hierte skal raabe ofver Moab : hves Flyctige (flydde) indtil Zoar den tre Aars Qvje / Thi mand gaar op til Luhith med Graad / oc paa den Vey til Horonaim skal mand opvæcke et jammerligt Skrjg. 6 Thi Nimrim Vand skulle blifve øde efter som Høet er tørt / Græsset er borte / oc der er intet grønt. 7 Derfor skulle de bære det øfrige / som de hafde samlet / oc det de hafve henlagt / til de Arabers Dale / 8 Thi der gick et Raab omkring Moab Landemercke / dens Hylen (varede) indtil Eglaim/ oc dens Hylen var hos BerElim. 9 Thi Dimons Vand ere fulde af Blood / oc jeg vil endnu lade meere komme ofver Dimon / ja en Løve ofver det som er undkommet af Moab / oc det som er til ofvers i Landet.

XVI. Capitel.
SEnder Lands HErren Lam fra Ørckens Klippe til Zions daatters Bierg 2 Eller skal det skee / ad lige som en Fugl vancker omkring / som blifvre forjaget af sine Rede / / saa skulle oc MOabs Døttre blifve hos Aarons Vadsteder. 3 Gif Raad / holt Dom / giør djn Skygge som Natten midt om Middagen / skiul de Forjagede / oc forraad icke den som flyer. 4 Lad mine Forjagede hafve Herberg hos dig / Moab / vær du deres Skiul mod Forstyrreren / Thi Beskatteren hafver faait ende / Forstyrreren ophører / de ere fortærede / hver som nedtraadde andre / af Landet. 5 Oc der skal beredis en Stool ved Miskundheden / oc een skal sidde der paa i Sandhed / i Davids Pauluun / som skal dømme oc søge efter Ræt / oc haste efter Retfærdighed.
6 Vi hafve hørt Moabs Hofmod / (hand er meget hofmodig/) ja hans hofmod / oc hans Stolthed / oc hans Vrede / hans Løgn / skulle icke faa ( saa Fræmgang.) 7 Derfor skal den eene Moabiter hyle ofver den anden / de skulle allesammen hyle : Ofver KirHareseths Grundvolle skulle J sucke / Sandeligen de ere sønderbrutte. 8 Thi Hesbons Marck er øde / (ja) Vjntræet i Sibma / Hedningers HErrer hafve rystet dens ædele Vjnqviste / de naaede til Jaezer / de droge omkring i Ørcken / dens Qviste som den hafde skut af sig / ere udbredde / ere komne ofver Hafvet. 9 Derfor vil jeg græde med Jaesers Graad / for det Vjntræ i Sihma / jeg vil vande dig med mjn Graad / Hesbon oc Eleale : Thi der er et Frydsskrjg faldit ofver djn Sommerfruct / oc ofver djn Høst. 10 Ad Glæde oc Fryd skal borttagis fra Charmel / oc mand skal icke fryde sig i Vjngaardene / ey heller raabe glædeligen. Den som traader / skal icke traade Druer i Perserne / rydskriget hafver jeg stillit. 11 Derfor liude mine Indvolde ofver Moab som en Harpe / oc det skal skee / naar det skal aabenbaris / ad Moab er træt paa det Høye / da skal hand vilde gaa til sin Helligdom ad bede / oc skal icke kunde
13 Dette er det Ord / som HErren hafver talit til Moab fra den Tjd. 14 Men nu hafver HErren talit / oc sagt : Om tre Aar / som en Daglønners Aar / da skal Moabs herlighed blifve ringe actet i all den stoore mangfoldighed / oc der skal blifve lidet igien / ja lidet / icke meget.

XVII. Capitel.
DAmasi Byrde. See Damascus skal icke meere være en nedfalden Steenhob. 2 Aroers Stæder ere forladte / de skulel være for Hiorde / som oc der skulle ligge / oc der skal ingen forfærde (dem.) 3 Oc der skal opholde Befæstning afra Ephraim oc Riget fra Damasco / oc de som ere ofver fra de Syrer / de skulle blifve som Jsraels Børns herlighed / sagde den HErre Zebaoth. 4 Oc det skal skee / paa den tjd skal Jacobs herlighed blifve tynd / oc hans Kiøds Fedme skal blifve mafver. 5 Oc hans akal blifve som en Høstmand / der sancker Korn / oc hvis Arm der høster Ax / oc hand skal være som den der oplæser Ax  / oc hand skal være som den der oplæser Ax i Rephaims Dal / 6 Oc der skal blifve nogle Druer til ofvers der udi. Lgesom naar mand røster et Olietræ / ad der blifver to eller tre Bær ofven paa Toppen / paa en Qvist / eller fire eller fem paa de fructbare Qviste der paa / sagde HErren Jsraels Gud.
7 Paa den Tjd skal Mennisken holde sig til den som hannem hafver giort / oc hans Øyne skulle see til den Hellige i Jsrael. 8 Oc hand skal icke holde sig til Alterne / (som ere) Hans Hænders Gierning / oc icke see til det / som hans Fingre hafve giort / hvercken til Lundene eller til Træguderne 9 Paa den tjd / skulle hans stercke Stæder være / lige som et forlat Green eller Qvist / som de hafve forlat for Jsraels Børn / oc der skal blifve ødeleggelse. 10 Thi du hafver forglemt djn Saligheds Gud / oc icke ihukommit djn Sterckheds Klippe / derfor skalt du vel plante lystelige Planter / oc du skalt besætte djn Vjngaard med fremmede Rancker : 11 Paa den Dag du planter / skalt du komme djn Plantelse til at groe / oc om morgenen skalt du komme djn Sæd til at saa Grøde / Men det skal alleeniste være en Høst Diunge / paa svagheds oc den ubodelige forriges Dag.
12 O Vee det store Folckis mangfoldighed / som bruse lige som Hafvet bruser / oc Vee Folckets Bulder / som buldre / som stoore Vands bulder / 13 Folckene skulle vel buldre / som stoore Vands bulder : Men hand skal straffe hannem / saa hand skal fly langt der fra / oc forfålgis som en Asn paa Biergene for Væjret / oc som en Hværil for Hværilvind. 14 (Act) paa Aftens tjd / oc see / da der Forfærdelse / ja før end Morgenen kommer / da er hand icke der meere. Denne er deres Deel som plyndre os / oc deres Lod / som berøfve os.

XVIII. Capitel.
VEE Vingers Skuggis Land / som er ofver Moslands Floder / 2 Ja den som sender Bud ofver Hafvet / oc ofver Vande med Syfvebaade. Gaar bort J snare Bud / til et Folck / som er røfvit oc plyndritt / til et skreckeligt Folck / fra den tjd det blef (set Folck /) der (som er giort ) Linie hos Linie / oc er undertrædet / hvis Land Vandfloderne hafve hentagit. 3 Alle J som boe i Jorderige / oc bygge pa Jorden / J skulel see det / naar mand ophløfter en Bannere paa Bergene  / oc J skulle høre / naar mand blæse i en Basuun. 4 Thi hafver HErren sagt til mig / Jeg vil holde stille oc gifve act der paa i mit Sæde / lige som en klar Hede ofver Lius / som en Sky med Dug i Høsts hede. 5 Thi for Høsten / naar Knoppene ere blefne fuldkomne / oc Blomsterene ere blefne til fuure Druer / som blifve moodne / skal mand afskære Qvistene med Segle / oc borttage / ja afhugge Poderne : 6 De skulle ladis tilljge / for Fugle paa Biergene / oc Diur i Landet / ad Fugle skulle holde Sommer ofver dem / oc alle Diur i Landet holde Vinter ofver dem.
7 Paa den Tjd skal der fræmbæris Grafve til den HErre Zebaoth / af det røfvede oc plyndrede Folck / oc af det forfærdelige Folck / fra den Tjd det blef (et Folck) oc der efter (der som er giort) Linie hos Linie / oc som er undertraadt / hvis Land Floderne hafve hentagit / den HErris Zebaoths Nafns sted / til Zions Bierg.

XIX. Capitel.
ÆGypti Byrde. See / HErren farer paa en læt Sky / oc skal komme til Ægypten / oc Ægypti Afguder skulle befve for hannem / oc Ægyptezens Hierte skal smeltis i dem. 2 Oc Jeg vil sætte sammen Ægypte med Ægypten / oc de skulle strjde hver mod sin Broder / oc den eene mod den anden / Stad imod Stad / Rige imod Rige. 3 Oc de Ægypters Aand skal forgaa i dem / oc jeg vil til intet giøre deres Raad / da skulle de adspørge Afguderne oc Trolkarlene / oc Spaamændene / oc dem som udlegge Tegn.
4 Oc jeg vil ofvergifve de Ægypter i strenge HErrers Haand / som skulle være haarde hver en / oc en fresck Konge skal herske ofver den / sagde den regentere / den HErre Zebaoth. 5 Oc der skal fattis Vand i Hafvet / oc Floden borsigis / oc blifve tør. 6 Oc Floderne skulle løbe langt bort / oc Strømmene som vare forvarede (med Diger) skulle formindskis / ja borttøres / Rør oc Tang skulle afskæris. 7 Græs hos Floden / ja hos breden paa Floden / oc all Sæd hos Floden / skal visne / skal fordærfvis / oc icke være meere til. 8 Oc Fiskerne skulle blifve bedrøfvede / oc alle som kaste Kraage i Strømmen / skulle græde / oc de som kaste Garn i Vandet / skulle blifve vansmæctede. 9 Oc de som giøre Fijnt Lærit / skulle beskæmmes / saa oc de som væfve hvit Tøy. 10 Oc alle deres Garn skulle være slidne / ja alle de som giøre Hyttefad oc Fiskeparck.
11 Men Fyrsterne i Zoan ere Daarer / Pharaos vjse Raadgifveres raad er blefven til Daarlighed : Hvorlunde ville J sige til Pharao / Jeg er de Vjses Søn / de gamle Kongers Søn? 12 Hvor ere nu dine Vjse? Ad de nu kundgiøre eder / oc kiende / hvad den HErre Zebaoth hafver raadslagit ofver Ægypten. 13 Fyrsterne i Noph ere bedragne / oc forførde Ægypten indtil det yderste af dens Stammer / 14 Thi HErren hafver udøst en fortrædelig Aand der udi / oc hafver forvildet Ægypten i all sin Gierning / lige som en Drucken er forvildet / naar hans spyer. 15 Oc Ægypten skal intet hafve ad giøre / som enten Hofvedet eller Halen / Qvisten eller Sjfven skal kunde giøre. 16 Paa den Tjd skulle de Ægypter være som Qvinderne / oc de skulle frycte oc forfærde sig / for den HErre Zebaoths Haands bevægelse / hvilcken hand skal bevæge ofver dem. 17 Oc Juda Land skal være de Ægypter til Forfærdelse / hver som tæncker paa det / skal frycte sig for dem HErris Zeaboths Raad / som hafver raadslagit ofver dem.
18 Paa den Tjd skulle der være fem Stæder i Ægypti Land / som skulle tale med Canaans Maal / oc svære ved den HErre Zebaoth / Een skal kaldis Heres Sta. 19 Paa den Tjd skal HErrens Altere være midt i Ægypti Land / oc HErrens Støtte hos Landemercket der af / 20 Oc den skal være den HErre Zebaoth til et Tegn oc til et Vidnisbyrd i Ægypti Land / Thi de skulle raabe til HErren / for deres skyld som fortrycke dem / oc hand skal sende dem en Frelsere oc en Mestere / oc hand skal befrj dem. 21 Oc HErren skal kiendes af Ægypten / oc Ægypterne skulle kiende HErren på den Tjd / oc de skulle tiene (HErren) med Offer oc Madoffer / oc lofve HErren Løfte oc holde det. 22 Oc HErren skal slaa Ægypten / saa hand skal slaa oc læge / oc de skulle vende om til HErren / oc hand skal bønhøre dem oc læge dem. 23 Paa den Tjd skal der være en slagen Vey / fra Ægypten ind i Asyrien / oc de Assyrier skulle komme ind i Ægypten / oc Ægypterne i Assyrien / oc Ægypterne skulle tiene de Assyrier. 24 Paa den Tjd skal Jsrael være den tredie med Ægypten oc Assyrien / en Velsignelse paa Jorden / 25 Hvilcke den HErre Zebaoth hafver velsignet / oc sagt / Velsignet er mit Folck / de Ægypter / oc de Assyrier mine Hænders Gierning / oc Jsrael min Arf.

XX. Capitel
J Det Aar / som Tharthan kom til Asdod / der Sargon Kongen af Assyrien / udsende hannem / oc hand stridde mod Asdod / oc indtoog den : 2 Paa den tjd talde HErren ved Esaiam Amos Søn / oc sagde : Gack bort oc tag Sæcken af dine Lender / oc drag djn Skoo af djn Food : oc hand giorde saa / oc gick nøgen oc barfodet. 3 Da sagde HErren / lige som min Tienere Esaias gaar nøgen oc barfodet / til et Tre Aars Tegn oc underlig Ting / ofver Ægypten oc ofver Morland: 4 Saa skal Kongen af Assyrien bortdrifve de fangne Ægypter / oc de Morer / som skulde føres fangne bort / unge oc gamle / nøgne oc barføtte / oc aabenrøfved / de Ægypter til Skam.
5 oc de skulle forskreckes oc beskæmmes fordelst Morland / som de saae hen til / oc formedelst Ægypterne / som var deres Ære. 6 Oc den som boer paa denne Øø / skal sige paa den Dag / See / saa er det gaaen dem som vi saae hen til / der som vi flyede hen om Hielp / ad befrjes fra Kongen af Assyrien ? Oc hvorlunde skulle vi undkomme?

XXI. Capitel.
ER Borde ofver Ørcken hos Hafvet : Ligesom en Hværvelvind far fræm i Synden / (saa) kommer (det) af Ørcken af et græsteligt Land. 2 (Thi) mig er kundgiort en svar Siun. Den Falske handler falskeligen / oc Ødeleggeren ødelegger. Clam trag op / Madai beleg / Jeg hafver giort ende paa ald dens Suck. 3 Derfor ere mine Lender fulde af Pjne / Angist angriber den der føder / Jeg vred mig naar jeg hørde det / Jeg blef forfærdit naar jeg saa det.4 Mit Hierte blef forvildit / gruelfe hafver forfærdit mig / Tusmørcket som jeg hafde kier / hafver hand sat mig til forfærdelse. 5 Ja tilreed et Bord / Lad Væcteren vare paa / æd / dricdk / giører eder rede i Fyrster / mører Skiold.
6 Thi saa sagde HErren til mig / Gack / sæt en Væcter / hvilcken skal kundgiøre det hand seer. 7 Oc hand saa Vogne med tvende Ryttere (i hver) sampt Vogne (dragne) af Asne / oc Vogne (dragne) af Cameeler / oc hand gaf sluttig act der paa med stoor actsomhed. 8 Oc hand raabte som en Løve / HErre / Jeg staar altjd paa Vacttornet om Dagen / oc jeg staar paa mjn Vact alle Nætter. 9 Oc see / der komme Vogne med tvende Ryttere i (hver/) oc een svarede oc sagde : Babylon er falden / den er falden / oc mand hafver nedbrøt alle dens Guders Billeder til Jorden. 10 Mit Tærskekorn oc det (Korn) som er i mjn Loo : Det jeg hørde af den HErre Zebaoth / Jsraels Gud / kundgiorde jeg eder.
11 En Byrde ofver Duma. Der raaber een til mig af Seir: Væcter hvad siger du om Natten? Væcter hvad siger du om Natten? 12 Væcteren sagde: Morgenen er kommen / oc der er end Nat: Ville J spårie saa spørier / vender om / kommer.
13 En Byrde ofver Arabia. J skulle blifve ofver Nat i Skoven i Arabia / J som ere paa Dedanims Stjer. 14 Kommer mod den Tørstige (med) Vand / J som bo i Thema Land / forekommer den som flyer med hans Brød. 15 Thi de flye for Sverd / ja for et draget Sverd / for en spent Bue / oc for en svaar Krjg. 16 Thi saa sagde HErren til mig / Jnden et Aar / lige som en Daglønneris Aar ere / skal alle Kedars Herlighed endis. 17 Oc det ofverblefne Tall af Bueskyttere / som ere de stercke af Kedarss Børn / skulle formindskes / Thi HErren Jsraels Gud hafver talet det.

XXII. Capitel.
ER Byrde ofver Skuedal. Hvad skader dig nu / ad du est slet løben op paa Tagene? Du som var fuld af Stormen / du buldrede By / du lystige Stad : Dine Jhielslagne ere icke ihielslagne med Sverd / oc icke døde i Strjd. 3 Alle dine Høfvessmænd ere bortrømde tilljge / de ere bundne af Bueskyttere / alle som findes i dig / ere bundne tilljge / de motte flye langt heden: 4 Derfor sagde jeg / Vender eder fra mig / Jeg vil beskeligen græde / giører eder icke umage ad trøste mig ofver mit Folckis Datters ødeleggelse. 5 Thi det er en bulders oc nedtrædelsis oc forstyrrelsis Dag fra den HErre HErre Zebaboth i Skuedal / paa hvilcken Muurene blefve nedbrutte / oc mand raaber til Biergene 6 Oc Elam baar Kaager / Ryttere ere paa Mandens Vogn / oc Kir lader see bar Skiold. 7 Oc dt skal skee / / ad dine udvalde Dale skulle være fulde af Strjdsvogne / oc Ryttere fulde sætte hart an paa Porten. 8 Oc hand opslog Juda Tæcke / oc du skalt see dig om paa den Dag / om rystning i Skovens Huus. 9 Oc du skalt see Refverne i Davids Stad / som ere mange / oc sancke Vand af den nederste Fiskedam. 10 Oc J skulle tælle Jerusalems Huus / oc afbryde Huusene / til ad befæste Muurene med. 11 Oc J skulle giøre en Graf imedlem begge Muurene for det gamle Fiskedams vand / Men J actede icke paa den som giorde saadant / den som skickede for lang tjd siden. 12 Oc HErren den HErre Zebaoth skal paa den tjd raabe efter Graad / oc efter Klagemaal / oc efter skalled Hofvet / oc Skiørt af Sæcke. 13 Men see / der er Fryd oc Glæde / som naar mand ihielslaar Øxen / oc slacter Faar / æder Kiød / oc dricker Vjn / (oc siger) Lader os æde oc dricke / Thi vi skulle døe i Morgen. 14 Men den HErre Zebaoth hafver aabenbarit sig for mine Øren. Hvad skal det gielde / om denne Misgierning skal forsonis eder / indtil i døe? Sagde HErren / den HErre Zebaoth.
15 Saa sagde HErren / den HErre Zebaoth / Gack / kom ind til Rentemesteren Sebna / som er Hofmester / (oc sig til hannem:) 16 Hvad hafver du her ad giøre? Oc hvem hafver du her? Ad du hafver udhuggit dig her en Graf (ligesom) den der lader hugge sin Graf i det Høye / som den der lader giøre sig en Bolig i en Klippe. 17 See HErren skal bortføre dig / lige som en Sterck fører en bort / oc aldeelis skiule dig. 18 Hand skal trille dig flux / ja flux omkring som en Bold til et vjt Land / der sskalt du døø / oc der skulle dine kostelige Vogne blifve / du (som skalt være) djn HErris Huusis forsmædelse. 19 Oc jeg vil styrte dig af djn Stat / oc hand skal sætte dig af djn Stand. 20 Oc det skal skee / paa den tjd da vil jeg kalde ad mjn Tienere Elakim / Hilkiæ Søn. 21 Oc jeg vil føre hannem i djn Kiortel / oc styrcke hannem med dit Belte / oc gifve djn Mact i hans Haand / ad hand skal være dem en Fader / som boe i Jerusalem oc i Juda Huus. 22 Oc jeg vil legge Nøglene til Davids Huus / paa hans Skuldre / oc hand skal oplade / saa ad ingen skal kunde tillucke / oc hand skal tillucke / saa ad ingen skal kunde oplade. 23 Oc jeg vil feste hannem som en Nagle udi en fast sted / oc hand skal blifve en Ære Stool i sin Faders Huus. 24 Oc der skulle henge paa hannem all hans Faders Huusis Herlighed / Børn oc Børnebørn / allehonde smaa Tøy / baade Drickekar oc allehonde Strenge leeg. 25 Paa den tjd / siger den HErre Zebaoth / skal Naglen borttagis / som var festet i en fast Sted / oc skal afhuggis oc falde / oc den Byrde som var der paa / skal udryddis / Thi HErren hafver talet (det.)

XXIII. Capitel.
EN Byrde ofver Tyro. Hyler J Tharsis Skib / Thi den er ødelagt / saa der er icke eet Huus som mand skal komme udi / det er kundgiort dem af Chitim Land. 2 J Jndbyggere paa Øen tier stille / de Kiøbmænd af Zion / som foore ofver Hafvet / forfylte dig. 3 Oc hvis Jndkomme var Sæden af Sichor ofver de stoore Vande / Flodens Fruct / oc den var Hedningenes Stabel. 5 Skam dig Zion / Thi Hafvet sagde / ja Haffens Styrcke / sigendis : Jeg hafver icke værit i Fødsels Nød / oc jeg hafver icke født / jeg hafver icke opdragit unge Drenge / (eller) opfødt Jomfruer. 5 Lige som der Røctet kom til Ægypten / skal mand blifve bange naar mand hører om Tyro. 6 Farer ofver til Tharsis / hyler j Jndbyggere paa Øen. 7 Er denne eder den glædelige (Stad/) den hafver (vel) værit til fra fordum tjd? (Men) dens Fødder skulle føre den hen ad vandre langt heden.
8 Hvo hafver Raadslagit ofver Tyro / som kronede (andre?) Hvis Kiøbmænd var Fyrster / hvis Kræmere var de Ypperligste i Landet? 9 Den HErre Zebaoth hafver raadslagit det / ad vanhellige alle Hofmodiges Pract / ad forringe alle de Ypperlige i Landet. 10 Far igiennem til dit Land / som en Flod / du Tharsis Datter / der ingen Belte meere. 11 Hand udrackte sin haand ofver Hafvet / hand forfærde Kongeriger / HErren bød ofver Canaan / ad ødelegge dens Befæstninger. 12 Oc sagde : Du skalt icke meere være lystig / du skændede Jomfru Zidons Datter. O Chuhim giør dig rede / drag fræm / Thi du skalt icke end der hafve Hvile. 13 See / anlangendis de Chaldæers Land / Saa hafver det Folck icke (længe) værit (til/) Assur hafver grundfestit det / for dem som boe i Ørcken / de hafde opreist Slotte deri / de hafde opført Palazer der i (Men) hand lagde den øde. 14 Hyler i Tharsis Skib / thi eders Mact er forstyrret.
15 Oc det skal skee / paa den Tjd da skal tyrus blifve forglemt halffierdesinds tive Aar / som er en Konges Alder / (Men) efter halffiersinds tive Aar ere ude / skal Thyrus hafve lige som en Hoor Vjse. 16 Tag Harpe / gack Omkring i Staden / du forglemte Hoore / leg vel paa Strengeleeg / qvæd meget / paa det du skalt ihukommis igien. 17 Thi det skal skee efter halffiersids tive Aar ere ude / da skal HErren hiemsøge Tyrum / oc den skal komme til sin Hooreløn igien / oc bedrifve Horrj med alle Kongeriger paa Jorden / som ere paa Jorderige. 18 Men dens Kiøbmandskab oc dens Hooreløn skal være HErren hellige / det skal icke samlis til liggendefæ / eller henleggis / Thi de som boe for HErren / skulle hafve dens Kiøbmandsskab / ad æde / oc blifve mætte / oc til Tæcke som skal være varig.

XXIV. Capitel
SEe HErren giør Landet tomt oc giør det øde / oc vil omvende dets Skickelse / oc lade bortsprede dets Jndbyggere. 2 Oc lige som Folcket / saa skal Præsten vorde / som Svennen / saa hendis Hustru / som den der kiøber / saa den der selger / som den der udlaaner / saa den der laaner / som den der sætter paa Aager / saa den der tager paa Aager af hannem. 3 Landet skal vist vorde tomt oc saare bedrøfvet / Thi HErren hafver talet dette Ord. 4 Landet hafver sørgit / er fordærfvit / Jorderige er blefvee svagt / er fordærfvit / Folckens Øfverste i Landet ere blefne svage. 5 Thi Landet er blefvit besmittit af dens Jndbyggere / Thi de ofvertræde Lovene / de forvende Skickene / de giøre den ævige Pact til intet. 6 Derfor opæder Forbandelse Landet / oc de som boede der i / blifve ødelagde / derfor blifve de brænde som boede i Landet / oc der skal blifve lidet Folck til Ofvers. 7 Vjn-Mosten sørger / Vjn-Træene vansmæcter / alle de som vare glade af Hiertet / sucke. 8 Trommernes glædskab hafver afladt / de glades Liud er borte / Harpes Glædskab hafver ende. 9  De skulle icke dricke Vjn med Sang / sterck Drick skal vorde best for dem som dricke den. 10 Den øde Stad er nedbruden / hvert Huus er tilluckt / ad ingen gaar der ind. 11 Mand raaber klagelig paa Gaderne efter Vjnen / alle Glæde er formørckit / Landsens Fruct er borte. 12 Ødeleggelse er blefven tilbage i Staden / oc Portene skulle slet nedbrydes.
13 Thi saa skal det gaa med Landet oc Folcket / som naar mand hafver ryst et OlieTræ  / (oc) som (med ofverblefne qviste / naar Vjnhøsten er endet. 14 De samme skulle opløste deres Røst / de skulle siunge med Fryd / oc glæde dem fra Hafvet / ved HErrens herlighed. 15 Thi prjser nu HErren i Dalene / HErrens Jsraels Guds Nafn paa Øerne i Hafvet.
16 Vi hørde Lofsangen fra Jordens ende / den Rætvjse til Ære. Oc jeg sagde : Jeg er mager / Jeg er mager / Vee mig / thi de Falske handle falskeltgen / ja med Falskhed handlede Falske fasteligen. 17 Der skal være Forfærdelse oc Graf oc Snare ofver dig som boer i Landet. 18 Oc det skal skee / om nogen bortflyer for Forskreckelsens Liud / hand skal falde i Grafven. Oc den som opstiger af Grafven / hand skal fangis i Snaren / thi Sluserne af det Høye skulle oplades / oc Jordens Grundvolle skulle befve. 19 Landet skal aldeelis sønderslaais / Landet skal aldeelis sønderrifvis / Landet skal visseligen ryste : 20 Landet skal visseligen rafve som den druckne / oc bortføris / som Nathytten / oc dets Misgierning skal blifve svaar ofver det / oc det skal falde / oc icke staa op meere. 21 Oc det skal skee paa den Tjd ad HErren skal hiemsøge de Høyes Hær i det Høye / oc Jordens Konger paa Jorden. 22 Oc de skulle fast bindes tilhobe fangne til en huule / co blifve luckte i Fængsel / men de fkulle (igien) hiemsøges lang tjd der efter. 23 Oc Maanen skal skamme sig / oc Solen skal beskæmmis / Thi den HErre Zebaoth skal regnere paa Zions Bierg oc i Jerusalem / oc for hans Ældste skal være Herlighed.

XXV. Capitel.
HErre du est mjn Gud / Jeg vil ophøye dig / Jeg vil lofve dit Nafn / Thi du giorde en underlig Ting / de Anslage som du hafver sagt langt tilforn/ ere Sandhed / ja Sandheden. 2 Thi du giorde Staden til en Steenhob / den stercke Stad / til en forfalden hob / de Fremmedes Pallaz / ad den er icke meere en Stad / den skal icke byggis ævindeligen. 3 Derfor skulle de ære dig som ere et mæctigt Folck / forfærdelige Hedningers Stæder skulle frycte dig. 4 Thi du varst den Fattigis Styrcke / den Armis Styrcke i hans Drøfvelse / en Beskyttelse for Vandflod / en Skytte for Heden / thi de Færdeliges Aand er / som en Vandflod imod en Væg. 5 Som heede paa en tør sted skalt du nedtryckte de Fremmedes Bulder / (som) heede (er dempit) med en Skygge af en Sky / skal de Færdeliges Afkom ydmyges.
6 Oc den HErre Zebaoth skal giøre alle Folck paa dette Bierg et seet Giæstebud / et giæstebud af Vjn foruden berme / af Fedmen med Marf / af længe giemt Vjn / som er aftappet fra Bermen. 7 Oc hand skal aldeelis borttage paa dette Bierg / det Skiuls Anseelse / hvor med alle Folck ere skiulte / oc Tæcket / hvor med alle hedninge ere betæckede. 8 Hand skal opsluge Døden aldeelis / oc den HErre HErre skal afstryge Graaden fra alle Ansicter / oc hand skal borttage sit Folckis Forsmædelse af all Jorden / Thi HErren hafver talet (det.)
9 Oc mand skal sige paa den Tjd / See / Den er vor Gud / vi hafve forventet hannem / oc hand skal frelse os : Den er HErren / vi hafve forventet hannem / vi ville fryde oc glæde os i hans Salighed. 10 Thi HErrens haand skal hvile paa dette Bierg : Men Moab skal undertraades under hannem / som mand nedtræder Halm i Møg. 11 Oc hand skal udbrede sine Hænder der udi / som een der svmmer / udbreder dem til at svømme. Oc hand skal nedtrycke hans bram med sine Hænders list / oc bøye djn høye Befestning / hand skal nedtrycke (den/) ja kaste (den) til Jorden indtil Støf.

XXVI. Capitel
PAa den Tjd skal den Sang siungis i Juda land : Vi hafve en sterck Stad / hand skal sætte Salighed til Muur oc Vern. 2 Lader Poretene op / ad der indgaar et retfærdigt Folck / som bevarer Tro. 3 Med stjf Forsæt skalt du bevare Fred / ja Fred / Thi mand hafver forladit sig paa dig. 4 Forlader eder paa HErren ævindeligen / Thi i den HErre HErre er en ævig Klippe. 5 Thi hand skal bøye dem / som boe i det HØye / den høye Stad skal hand fornedre / ja hand skal fornedre den indtil Jorden / hand skal lade den komme til Støf. 6 En Food skal raade paa den / ja den Ælendigis Fødder / de Armes Fied. 7 Oprictighed er den Rætvjsis Stj / du skalt veye en rætvjsis Gang ræt.
8 Ja paa dine Dommes Vey HErre / hafve vi forventet dig / til dit Nafn oc til djn Jhukommelse er vor Siælis Begierning. 9 Med mjn Siæl forventede jeg dig om Natten / oc med mjn Aand (som er) i mit Bryst / vil jeg søge dig aarle : Thi naar dine Ræt (ere) i Landet / da lerre Jorderigis Jndbyggere Rætvjshed. 10 Blifver den ugudelige benaadet / da lærer hand (dog) icke Retfærdighed : Hand giør uræt i Retfærdighedsens Land / oc hand icke seer til HErrens Herlighed. 11 HErre djn Haand er høy / ad de icke kunde skue den / Dog skulle de skue (djn) Njdkierhed ofver (dit) Folck / oc beskæmmes : Ja Jlden skal fortære dem / som ere dine Fiender. 12 HErre du skalt skaffe os Fred / Thi end alle vore Gierninger hafver du giort os.
13 HErre vor Gud / der hafve (andre) HErrer hersket ofver os / foruden dig / (Men) alleene paa dig ville vi (forlade os) oc tæncke paa dit Nafn. 14 De Døde skulle icke faae Ljf / Dødningerne skulle icke opstaa / Derfor hafver du besøgt oc ødelagt dem 7 oc fordærfvit all deres Jhukommelse. 15 HErre / du formeerede Folcket / du formeerede Folcket / Du giorde dig Ære / Du bortskiød all Jordens ender. 16 HErre i Angisten besøgte de dig / de udøste (deres) Bøn / der du tuctede dem. 17 Lige som en Fructsommelig / naar hun skal til ad føde / blifver bange / oc maa raabe i sin Pjne / Saa gick det os HErre for dit Ansict. 18 Vi hafde undfanget / vi vare bange / vi fødde (noget) som Væjr : Der skeede ingen Salighed i Landet / oc Jorderigis Jndbyggere vilde icke falde. 19 Dine Døde skulle lefve (som) mit Legm skulle de opstaae Vaager op oc siunger med Fryd / J som boe i Støf / Thi djn Dug / er som Dug ofver grønne Urter / oc Jorden skal gifve de Døde af sig. 20 gack mit Folck / kom i dine Kamre / oc luck djn Dør efter dig / skiul dig som et lidet Øyeblick / indtil Vreden gaar ofver. 21 Thi see / HErren udgaar af sin sted / ad hiemsøge Landsens Jndbyggeres Ondskab ofver dem / oc Landet skal aabenbare sin Bloodskyld / oc icke skiule længer ofver sine Jhielslagne.

XXVII. Capitel.
PAa den Tjd skal HErren hiemsøge med sit haarde oc stoore oc stercke Sverd / Leviathan / som er en Stangsflange / ja Leviathan / som er en bøstet Slange / oc hand skal ihielslaa Dragen som er i Hafvet. 2 Paa den Dag skal der være en Vjngaard med røv Vjn / siunger mod hver andre om den. 3 Jeg HErren forvarer den / Jeg vil lade vande den hvert Øyeblick / ad (Fienden) skal icke / maa skee / besøge den / Jeg vil Dag oc Nat forvare den. 4 Jeg hafver icke Vrede / Men gjd nogen vilde giøre mig til Torne oc Rjs i Krjgen / da vilde jeg gaa fræm i den / oc opbrænde den tilljge. 5 Eller (gjd) mand vilde holde fast ved mjn Styrcke / vilde giøre Fred med mig / ja vilde giøre Fred med mig. 6 J de tilkommende (Dage) skal Jacob faa røder / Jsrael skal blomstris oc knoppis / oc de skulle fylde Jorderige med Jndkomme. 7 Mon hand hafve slagit hannem / efter den hans Slag som slog hannem 7 eller mon hand være ihielslagen / som hans Jhielslagne ere ihielslagne. 8 Du skalt dømme den med en ringe maade / naar den gifver meget af sig / hand toog bort med sit haarde Væjr / der det var Østenvind. 9 Derfor skal Jacobs ondskab forsonis hver ved / oc det er all den Nytte / ad hand skal borttage hans Synd / i det hand legger alle Alters Steene / som støtte Kalckesteene / Lunde oc Træguder skulle icke blifve bestaaendes.
10 Thi den faste Stad (skal blifve) eenlig / de skønne Booliger skulle forlades oc efterlades / som Ørckenen / der skulle Kalfve gaae i Græs / oc der skulle de ligge / oc af bilde Qvistene der af. 11 Naar Stilckerne borttøres der af / da skulle de brøste / ad Qvinder skulle komme oc giøre Jld der med. Thi det er icke et vittigt Folck / derfor skal hand oc icke forbarme sig ofver det / som giorde det / oc den som hafver skabt det / skal icke være det Naadig. 12 O det skal skee paa den Tjd / ad HERren skal tærfke / fra Vandens Strøm / indtil Ægypti Beck / j Jsraels Børn skulle forsamles / den eene efter den anden. 13 Oc det skal skee / paa den Tjd skal mand blæse i en stoor Basuune / saa skulle de Fortabte i Affyriæ Land komme / oc de Fordrefne i Ægypti Land / oc de skulle tilbede for HErren / 0paa det hellige Bierg i Jerusalem.

XXVIII. Capitel.
VEE den hofferdige Krone / de Druckne af Ephraim / hves deylige Herlighed er et affaldet Blomster / som staar ofven ofver de Feedes dal / hvilcke tumle om af Vjn. See / en Sterck oc Mæctig for HErren / som en Storm med Hargel / oc skadelig Vejr / som en Flod med hasttige Vand der ofverløbe / skal hand slaa dem ned til Jorden med Mact : 3 Den offerdige Krone / de Druckne af Ephraim / skulle traaddes med Fødder / 4 Oc hans deylige Prydelse affalde / Blomster som staar ofven ofver de Feedes Dal / (skal blifve) lige som Figen der er moed for tjlig før Sommeren (kommer) hvilcken naar nogen kand blifve grant var / skal opsluge / saa snart hand faar den i sin Haand.
5 Paa den Tjd skal den HErre Zebaoth være en deylig Krone oc herlig Hofved baand for sit Folckis Ofverblefne : 6 Oc (skal være) Rættens Aand / for den som sidder ad dømme / oc deres Styrcke / som drifve Strjd tilbage til porten. 7 Oc end ere disse blefne galne af Vjn / oc ere forvildede af sterck Drick / Præste oc Propheter ere galne af sterck Drick / de ere druckne af Vjn / de ere forvildede af sterck Drick / de ere galne i Siunen / de løbe an Dom. 8 Thi alle Bord er fuldne af Spy oc Skarn / saa ad der er icke sted meere. 9 Hvem skal hand lære Forstand? Oc hvem skal hand komme til ad forstaa det som høris? Dem som ere afvande fra Melck / som ere tagne fra Brystene. 10 Thi (hand skal lære dem) / Bud efter andet / Bud efter andet / Lilie efter Linie / Linie efter Linie / lidet her / lidet der. 11 Thi med lesbende Læber / oc med en anden Tunge skal hand tale til dette Folck / 12 Til hvilcke hand sagde : Denne er Roligheden / ad gifve den Trætte roo / oc denne er vederqvegelsen / dog de ville icke høre. 13 Saa HErrens Ord skal vorde dem / Bud efter andet / Linie efter Linie / Linie efter Linie / lidet her / lidet der : Ad de gaae bort oc falde tilbage / oc sønderslaaes / oc snæres oc fanges. 14 Derfor hører HErrens Ord J Bespottere / J som regere ofver dette Folck som er i Jerusalem. 15 Thi J sagde : Vi hafve giort et Forbund med Døden / oc vi hafve giort en Prophetisk Pact med Helfvede / naar den straffendis Flod gaar ofver / da skal den icke komme til os / Thi vi hafve giort Løgn til vor Tilfluct / oc ere skiulte med Falskhed.
16 Derfor saa sagde den HErre HErre / see / Jeg legger til Grundvol i Zion en Steen / en prøfvit Steen / en ypperlig Hiørnesteenn / som er vel grundet / Hvo som troor / hand tør icke ved ad faste. 17 Oc jeg vil sætte Ræt til en Rætte Snor / oc Rætfærdighed til en Vect / oc saa skal Hagelen bortdrifve den falske Tilfluct / oc Vandene skulle henskylle Skiulet. 18 Oc eders Forbund med Dødens kal blifve til intet / oc eders Prophetiske Pact med Helfvede skal icke bestaa : Oc naar de straffende Flod gaar ofver / da skulle J vorde af den nedtraadt.
19 Naar den gaar for ofver / skal den borttage eder / Thi den skal gaa for ofver hver Morgen / ja om Dagen oc om Natten / oc Forstyrrelse alleeniste skal vorde til ad mercke det der høris. 20 Thi Sengen er kort / ad mand der udi icke kand strecke sig ud / oc Sengklædet er forsmalt / naar mand vil decke sig der med. 21 Thi HErren skal giøre sig ferdig som paa Prazim bierg / (hand skal) vorde vred som i gibeons Dal / ad giøre sin Gierni8ng 7 ja sin fremmede Gierning / oc ad arbeyde sit Arbeyde / ja sit fremmede Arbeyde. 22 Oc nu spotter icke / ad eders Baand skulle icke blifve haardere / Thi jeg hafver hørt en fuld Fordærfvelse / ja den som er bestemt af HErren / den HErre Zebaoth / ofver all Jorden.
23 Lyder til oc hører mjn Røst / mercker paa / oc hører mjn Tale. 24 Skal da Plovmanden pløye den gandske Dag / til ad faae / skal hand obne oc haare sin jord / (den gandske Dag?) 25 Er det ey saa? Naar hand hafver jefnit den / da strøer hand Vicker oc udkaster Kommen / oc faaer ypperlig Hved oc synderlig Byg / oc Spelte hver i sin Plaz. 26 Der efter tærsker hand det / efter den maneer (hvilcken) hans Gud hafver lært hannem. 27 Thi Vicker skal icke tærskes med Sluffe / oc der skal ey gaa Vognhiul rondt om ofver Kommen / Men Vicker udslaaes med Stafven / oc KOmmer med Kippen. 28 Brødkorn skal malis / thi mand skal icke stedze oc altid tærske det / oc om hand end knuger det med sit Vognhiul / saa skal hand dog icke knuste det med Tackerne der paa. 29 saadant kommer oc fra den HErre Zebaoth / hand hafver raadslagit underligt / hand hafver herlig giort en værendis Ting.

XXIX. Capitel.
VEe Ariel / Ariel / du Stad (i hvilcken) David sloo sin Lejr / formeerer Aar efter Aar Helligdags Ofver ad slactes. 2 Dog hafver jeg giort Ariel Angist / oc der skal blifve Bedrøfvelse oc Drøfvelse / oc den skal blifve mig som Ariel. 3 Thi jeg vil belegge dig tring omkring / oc trænge dig med Bullverck / oc lade opkaste Volde mod dig. 4 Da skal du blifve fornædrit / Du skalt tale af Jorden / oc du skalt mumle af Støfven / Ad djn røst skal være / lige som en Troldms Aands af Jorden / oc djn Tale skal-snaddre af Støfven. 5 Oc de Fremmedes Hob mod dig skal vorde som tynd Støf / oc de Forfædeliges hob / som Afn der henfarer / oc det skal skee i et Øyeblick hasteligen. 6 Du skalt hiemsøgis fra den HErre Zebaoth / med Torden oc med Jordskelf / oc stoor Liud (med) Hværvelvind oc Storm / oc en fortærendis Jlds Lue. 7 Men alle Hedningenes mangfoldighed som skal strjde mod Ariel / skal vorde som Drømme i en nattesiun / ja alle de som skulle bestrjde den oc dens Befæstning / oc de som giøre den Angist. 8 Oc mand skal vorde som naar en Hungrig drømmer / Oc see hand æder / Men naar hand opvogner / da er hans Siæl tom / Oc lige som naar en Tørstig drømmer / oc see hand dricker / Oc hand opvogner / oc see / hand er træt / oc hans Siæl er rørftig: Saa skal alle Hedningers mangfoldighed blifve / som strjde mod Zions Bierg.
9 Den holde sig tilbage / derfor forundrer eder / De skrege / derfor raaber / De ere druckne / dog icke af Vjn / de rafve / dog icke af Sterck Drick. 10 Thi HErren hafver udøst ofver eder en dyb Søfns Aand / oc tilluckt ederes Øyne / hand hafver skiult Propeheterne / oc eders Hofder (oc) Se erne. 11 Ad alles Siun skal være eder som en besegled Bogis Ord / hvilcken mand faar den som kand læse / oc siger / Kiere / læs dette / Oc hand maa sige / Jeg kand icke / Thi det er beseglet. 12 Eller Bogen maa gifvis nogen som icke kand læse / saa der sigis / Kiere læs dette / Oc hand maa sige / Jeg kand icke læse. 13 Thi HErren sagde / Efterdi ad dette Folck holder sig nær (til mig) med deres Mund / oc de ære meig hver med deres Læber / dog deres Hierte er langt fra mig / oc deres fryct med hvilcken de frycte mig / er Menniskens Bud / som de hafve lært : 14 Derfor / See/ Jeg vil end meere underlig gaa om med dette Folck / paa det underligste / ja paa det underligste / thi de Vjses Vjsdom der af skal forgaa / oc de Vittiges Vittighed der af skal skiule sig. 15 Vee dem / som sencke sig dybt ned fra HErren / ad skiule deres Anslag / oc hves Gierninger ere i Mørcke / oc sige / hvo seer os? Oc hvo kiender os? 16 Denne er eders forvendte Handel / lige som Pottemageren skulde acteis som Leer / ad Gierningen siger om den som giorde den / Hand hafver icke giort mig? Eller ad det som er dannet / siger til den som dannede det / hand forstood det icke? 17 Er det icke nu et saare lidet / ad Libanon skal blifve omvendt til Charmel / oc Charmel skal actis for en Skov.
18 Oc paa den Tjd skulle de Døfve høre Borgens Ord / oc de blindes Øyne skulle see af Taaget oc Mørcket. 19 Oc de Spagfærdige skulle end glæde sig meere i HErren / oc de Fattige iblant Menniskene skulle blifve glade i Jsraels Hellge. 20 Naar den Forfærdelige hafver faait ende / oc det er ude med Bespotteren / Oc alle de ere udryddede som vaage efter ad (giøre) uræt. 21 Som beskylde et Menniske for et Ord / oc stille Snarer for den / som den straffer i Porten / oc fordrifve den Retfærdige i det øde. 22 Derfor saa sagde HErren / som forløste Abraham / til Jadobs Huus / Jacob skal nu icke (meere) beskæmmis / oc hans Ansict skal icke nu (meere) blegne. 23 Thi i det hand ser sine Børn / mine Hænders Gierning iblant sig / da skulle de helliggiøre mit Nafn / oc helliggiøre Jacobs Hellige / oc frycte Jsraels Gud. 24 Thi de som ere forvildede i Aanden / skulle forstaae Vjsdom / oc de skulle knurrede / skulle tage ved Lærdom.

XXX. Capitel.
VEE de Børn som affalde / siger HErren / til ad holde Raad / Men icke af mig / Oc betæcke sig tæt / men icke efter mjn Aand / ad sancke een Synd ofver en anden. 2 Som fare hen ad drage ned til Ægypten / oc icke adspørge mjn Mund / ad styrcke sig med Pharaos Mact / oc tage deres tilfluct under Ægypti Skygge. 3 Thi Pharaos Styrcke skal blifve eder til Skamme / oc den beskærmelse i Ægyptii Skygge til haanhed. 4 aar hans Fyrster maatte hafve være i Zoan / oc hans Bud motte komme til Hanes. 5 Da skal hand giøre hver beskæmmit ofver det Folck / som skulle icke gafne dem / enten til Hielp / eller til gafn / men til Skam / oc end til Skændzel. 6 En Byrde ofver de Diur i Synden / i Nøds oc Trængsels Land / hvor fra den gamle Løve oc unge Løve kommer / ja Otterslanger / oc gloende sfluende Slanger. De skulle føre deres Gods paa Folers rygge / oc deres Liggendefæ paa Carmels Krumme bag / til det Folck (som) icke kunne være (dem) nyttelige. 7 thi anlengendis de Ægypter / deres Hielp skal være forfængelig oc forgæfvis. Derfor udraabte jeg dette / Det er deres Styrcke ad sidd stille.
8 Kom nu skrif det i en Tafle for dem / oc tegne det i en Bog / ad det kand blifve til den sidste Dag altjd oc ævindeligen. 9 Thi det er et gienstridigt Folck / Løgnactige Børn : Børn som icke ville høre HErrens Lov. 10 Som sige til Seerne / J skulle icke see / oc til Skuerne / J skulle icke fkue oc de Ting som ere ræt / siger os behagelige Ting / skuer bedrægelige Ting. 11 Viger fra Veyen / vender fra Stjen / lader den Hellige i Jsrael holde op hos os. 12 Derfor saa sagde Jsraels Hellige / Efterdi J bortkaste det Ord / oc forlode eder paa Plaggerj oc Fortrødenhed / oc opholde eder der paa: 13 Derfor skal denne udyd blifve eder som en refve / der gaar ned i bofter paa en høy Muur / som snaart i et Øyeblick monne bryste. 14 Ja hand skal sønderbryde den / som naar mand bryder oc knuser en Leerflaske / hand skal icke spare / saa ad der skal icke findis i det sønderslaget der af / et Skaar / ad tage Jld med af Arnsteden / eller ad Øse Vand med af en Pyt. 15 Thi saa sagde den HErre HErre / den Hellige i Jsrael / Ved Omvendelse oc Stilhed skulle J blifve frelste / i hvile oc i Haab skal eders Styrcke være / Men j vilde icke / 16 J sagde / Ney / Men vi ville flye paa Heste / (Derfor skulle J flye) oc vi ville ride paa de Lætte /(Heste/) (Derfor skulle eders Forfølgere oc blifve lætte/) 17 Et tusind (af eder skulle flye) for eder eens skielden / ja for fem som skielde eder / skulle j flye / indtil j skulle blifve igien som en Mast ofven paa et Bierg / oc som en Bannere paa en Høy.
18 Oc derfor skal HErren bie / ad hand kand være eder naadig / oc derfor skal hand ophøye sig / ad hand kand forbarme sig ofver eder / Thi HErren er Dommens Gud / Salige ere alle som bie efter hannem. 19 Thi Folcket i Zion skal boo i Jerusalem / du skalt jo icke græde saa saare / hand skal vist vorde dig naadig / naar du raaber / hand skal svare dig / naar hand hører det. 20 HErren skal (vel) gifve eder drøfvelsens brød / oc Trængsels vand / Men ingen af dine Lærere skal bortflye meeere / Men dine Øyne skulle see dine Lærere / 21 Oc dine Øren skulle høre (hans) Ord (som er) bag dig / sigendis: Denne er Veyen / gaar paa den / naar J ville fare paa den høyre Haand / eller naar J ville fare paa den venstre Haand. 22 Oc J skulle holde ureen det som eders udstuckne Gud er af Sølf ere beklædde med / oc eders støbte gyldne Billedis stackede Kiortel / du skalt bortkaste dem / lige som en Qvindis Tjds ureenhed / far her ud / skalt du sige til (hver af) dem. 23 Da skal hans gifve djn Sæd Regn / hvor med du faar Jorden / oc Brød af Jorden Jndkomme / oc det samme skal være set oc skiønt / hand skal føde dit Qveg paa den Tjd paa en breed Eng / 24 Oc Øxne oc Folerne / som arbeyde Jorden / skulle æde blandet Foder som er reen / som er kastet med Skoulen oc (feldet) med Kornfoldet. 25 Oc det skal skee 7 ad paa hvert høyt Bierg / oc paa hvert ophøyet Høy / (skulle gaa) adskilde Vandstrømme / paa den stoore Slactnings Tjd / naar Torne nedfalde. 26 Oc Maanens Lius skal være som Solens Lius / oc Solens Lius skal vorde siufuld / som siu Dages Lius / naar HErren skal forbinde sit Folckis Skade / oc læge deres Saars Slag. 27 See / HErrens Nafn kommer langt fra / hans Vrede brender / oc hans Byrde er meget svaar / hans Læber ere fylte med hastighed / oc hans Tunge som en fortærendis Jld. 28 Oc hans Aand som en Bæck der løber ofver / (som) recker indtil midt paa Halfen / ad fælde Hedningene i Forfengeligheds Sold / oc som et Bidzel der forvilder i Folckenes Kæfter. 29 J skulle hafve en Sang som paa en Nat naar mand helliger Høytjd / oc der skal være Hiertens Glæde / som naar een gaar med en pibe ad komme til HErrens Bierg / til Jsraels Klippe. 30 Oc HErren skal lade høre sin herlige røst / oc hand skal vise ad hand lader sin Arm fare ned i sin hastige Brede / oc en fortærendis Jlds Lue / med Adspredelse oc Storm oc Hargelsteene. 31 Thi Assur skal forfærdis for HErrens Røst / hvilcken (tilforn) sloo med Rjset. 32 Oc paa hver sted som den stercke Kiær skal gaa igiennem / som HErren skal lade legge paa hannem / skal (mand) være glad / med Trummer oc Harper / Thi hand skal strjde mod dem som i Krjg / naar Fienden drifvis hjd oc djd. 33 Thi Tophthe er tilridt fra i Gaar ja den er ferdig til Kongen / hand giorde den dyb / hand giorde den vjd / dens Bool er Jld oc Træ nock / HErren Aande som antender den / er som en Svofvel Strøm.

XXXI Capitel.
VEe dem / som fare ned til Ægypten om Hielp / oc ville opholde sig med Heste / oc haabe paa Vogne / ad de ere mange / oc paa Keysnere / ad de ere saare stercke / oc see icke hen til den Hellige i Jsrael / oc søge icke HErren. 2 Oc hand er ocsaa vjs oc hafver ladit ulycken komme / oc icke tagit sine Ord tilbage igien / Men hand staar imod de Ondes Huus / oc imod Misdederes Hielp. 3 Thi Ægypterne ere Mennisker oc icke Gud / oc deres Heste ere Kiød oc icke Aand . Oc HErren skal vince med sin Haand / ad Hielperen skal falde / oc den som blifver hiulpen / skal falde / oc de alle skulle omkomme tilljge.
4 Thi saa sagde HErren til mig : Lige som Løven oc den unge Løve mon brøle ofver sit Rof / naar (end skønt) mange Hyrder tilhobe raabis imod den / ja icke vil frycte for deres raab oc icke ydmyge sig for deres Bulder / Saa skal den HErre Zebaoth nedfare / ad firjde for Zions Bierg / oc for Høyen der hos. 5 Som fluende Fugle / saa skal den HErre Zebaoth visselig beskærme Jerusalem / i det hand beskærmer / skal hand befrj (dem/) i det hand springer ofver skal hand udhielpe. 6 Vender om til den / som Jsraels Børn hafve dybt faldet fra. 7 Thi paa den Tjd skulle de bortkaste hver deres Sølf Afguder oc Guld Afguder / som eders Hænder giorde eder til Synd. 8 Oc assur skal falde / icke ved Mands Sverd / et Sverd som icke er et Menniskis skal fortære hannem / oc hand skal fly for Sverdet / oc hans unge karle skulle blifve Skatskyldige. 9 Oc hand skal gaa sin Klippe forbj / for Fryct / hans Fyrster skulle flye for Banneren / siger HErren som hafver Jld i Zion / oc som hafver Oon i Jerusalem.

XXXII. Capitel.
SEe / en Konge skal regnere / til Retfærdighed / oc Fyrsterne skulle hafve Fyrstedom / til Ræt. 2 Oc der skal være en Mand / som en beskyttelse mod Vejr / oc som et Skiul mod Støberegn / oc som Vandbecke i en tør Sted / oc som en svar Klippis SKygge i et tørt Land. 3 Oc de seendes Øyne skulle icke beskuffes / oc deres Øren som høre til / skulle mercke. 4 Oc de uforsictiges Hierte skal vide Forstand / oc de lesbendes tunge skal hasteligen tale reenligen. 7 En Daare skal icke meere kaldis rund / oc en Karzig skal ey kaldis Rjg. 6 thi en Daare skal tale Darlighed / oc hans Hierte skal giøre uræt / ad komme Hycklerj af sted / oc ad tale Vildfarelse mod HErren / ad tomgiøre den Hungrigis Siæl / oc lade den Tørstige fattis Dricke. 7 Oc en Krigis ting ere ulycke / hand optæncker onde Raad / til ad fordærfve de Ælendge med falske Ord / ocsaa den Arme naar hand taler ræt. 8 Men en rund raader om rundhed / oc hand skal blifve ved for Rundheds Ting.
9 J Qvinder som ere saa stille staar op / hører mjn Røst / J Døttre som ere saa trygge / tager mjn Tale til Øren. 10 J (mange) Aar oc Dag skulle J / som ere trygge / forstyrres / Thi Vjnhøst er borte / Jndsamling skal icke komme / 11 Forfærdis j Qvinder som ere saa trygge / befve hver af eder som ere trygge / før dig af oc blot dig / oc bind om Lenderne. 12 De skulle holde sig klagelige for Brystene (som Børn/) for de ynskelige Aggre / for de fructbare Vjntræer. 13 Thi der skal opvox Torn oc Rjs paa mit Folckis Mack / ja ofver alle Glædskabs Huuse (ofver) den lystige Stad. 14 thi Pallazene ere forladte / oc Stadsens mangfoldighed er forladt / det høye Taarn oc Befæstning ere blefne til Huuler ævindeligen / vilde Æseler til glæde / Hiorde til Føde.
15 Jndtil der blifver udgydet ofver os en Aand af det Høye : da skal ørcken blifve til Carmel / oc Carmel skal regnis for Skoven. 16 Oc Ræt skal boo i Ørcken / oc Rætvjshed skal sidde i Carmel. 17 Oc Rætvjsheds gierning skal være Fred / oc Rætvjsheds Tieniste skal være Stilhed / oc Tryghed indtil ævig tjd. 18 Oc mit Folck skal booi Freds Bolige / i megen trygheds Bolige / oc i megen stille Roo. 19 Men Skoven skal hagle naar noget far ned (der udi/) oc Staden skal icke slaa sig ned paa en laug Sted. 20 Salige ere J som faae hos alle Vand / J som udløde Oxens oc Æselens Food (der hen.)

XXXIII Capitel
VEE dig / du som røfver / du som dog icke er berøfvet / Oc du som handler fasteligen / dog mand icke hafver handlit falskelig imod dig. Naar du hafver fuldendt ad røfve / da skalt du berøfvis / Naar du hafver giort ende paa ad handle fastelig / skal mand handle fastelig imod dig. 2 HErre vær os naadig / vi hafve biet efter dig / vær aarle deres Arm / der til vor Salig i Drøfvelsis Tjd. 3 Folckene flydde for mangfoldigheds Liud / hedningene ere bortspredde / for du ophøyede dig. 4 Oc eders Rof skal sanckes / som mand sancker Oldenborrer / som Græshopper fare fræm / skal mand fare fræm der udi. 5 HErren er ophøyet / Thi hand boer i det Høye / hand hafver fylt Ziom med Dom oc Rætvjshed. 6 Oc dine Tjeders Sandhed skal være megen Saligheds styrcke / Vjsdom oc Forstand / HErrens Fryct skal være hans Liggendefæ. 7 See / deres Stercke skulle skrige der ud / Freds Bud skulle græde beeskeligen / 8 De slagne Veye ere øde / Der er ingen som gaar ad Stjen. Hand hafver ryggit Forbund / hafver bortkastit Stæderne / hafver icke actet noget Menniske. 9 Landet sørger / er svecket / Libanon er forhaanet / er ophuggen / Saron er som en øde Marck / oc Basan oc Charmel er afslagen. 10 Nu vil jeg giøre mig rede / vil HErren sige / Nu vil jeg ophøye mig / Nu vil jeg ophøyes. 11 J skulle undfange Straa / J skulle føde Sticke / eders Aand skal være en Jld som skal fortære eder. 12 Oc Folckene skulle vorde som det der brændis til Kalck / (som) de ophugne Torne skulle de brændis med Jld. 13 Hører J som ere langt bort / hvad jeg hafver giort / oc J som ere nær / forstaar mjn Styrcke.
14 Syndere i Zion ere forfærdede / Besvegelse hafver betagit Hycklere (som sige/) Hvo af os kand omgaais med en fortærende Jld? Hvo af os kand omgaaes med ævigheds Brynde? 15 Den som vandrer i Rætvjshed / oc taler Oprictighed / den som intet acter begierlighed til at fortrycke andre / den som ryster sine Hænder / ad de icke beholde Gafver / den som tilstopper sine Øren / ad hand icke hører Blodskyld / oc lucker sine Øyne til / ad hand skal icke see paa det Onde : 16 Hand skal boo i de høye Stæder / Klippernes Befæstning skal være hans høye Beskærmelse / hans Brød bliver gifvit (hannem/) hans Vand er vis. 17 Dine Øyne skulle see Kongen i hans Herlighed / de skulle see et Land langt der fra. 18 Dit hierte skal tæncke paa Forfærdelse / oc sige/) Hvor er Skrifveren? Hvor er Pending Mesteren? Hvor er den som tæller Taarne? 19 Du skal icke (meere) see et forhærdet Folck / et Folck / som mand icke kand forstaa / for det taler saa dybt / som hafver en lesb Tunge / er vanvittigt.
20 Sku Zion / vor Høytjds Stad din Øyne skulle see Jerusalem / en stille Bolig / et Paulun som icke skal nedtagis / hvis Nagle skulle aldrig uddragis / oc ingen af dens Reeb skulle sønderryckis. 21 thi HErren skal jo der være os Herlig / der skal være en Sted med Floder / med vjde Strømme / intet Skib som roes skal fare der i / oc intet stoort Skib skal fare der igiennem. 22 Thi HErren er vo Dommere / HErren er vor Lovførere / HErren er vor Konge / hand skal frelse os. 23 Dine Reeb ere blefne slappe / de skulle icke kunde ræt fæste deres Maft : De hafve icke undslaget Bannere / Da blev der meget kosteligt Ros uddeelet / de Halte røfvede Rof. 24 Oc ingen Jndbyggere skal sige / Jeg var siug / (Thi) Folcket som boer der udi / hafver faait Ondskabs Forladelse.

XXXIV. Capitel.
KOmmer frem i Hedninge ad høre / Oc J Folck giver act paa / Jorden høre til / oc alt det som er i den / Verdens Krez oc all Vext der udi / 2 Thi HErrens Vrede er ofver alle Hedninge / oc ahns Grumhed ofver alle deres Hær / hand hafver forbandit dem / hand hafver gifvit dem hen ad slactes / 3 Oc deres Jhielslagne skulle bortskaffes / oc deres Stand skal opfare af deres Legomer / oc Bierge skulle flyde med deres Blod. 4 Oc all Himmelens Hær skal forfuulne / oc HImlene skulle foldnis tilhobe som en Bog / oc all deres Hær skal affalde som et Blad affalder af et Vjntræ / oc lige som naar noget falder af et Figentræ. 5 Thi mit Sverd er blefvet drucket i Himlene / See / det skal nedfare ofver Edom / oc ofver mjn Forbandelsis Folck / til Straf. 6 HErrens Sverd er fuld af Blood / tyckt af Fedme / af Lammenes oc Buckens Blood / af Vædrenes Nyres Fedme : Thi HErrens Slactning er i Bozra / oc et stoort Mord i Edoms Land. 7 Oc der skulle enhørningene nedfare med dem / oc Studene med de fede Øxen / oc deres Land skal blifve drucket af Blood / oc deres Støf skal blifve tyckt af Fedme. 8 Thi det er HErrens Hefns Dag / Betalings Aar / til Zions Trætte. 9 Da skulle dens Becke lifve til Beg / oc dens Støf til Svogel / ja dens Land skal blifve til brændendis Beg / 10 Det skal icke flyckis Dag eller Nat / Men der udaf skal opgaa Røg ævindeligen / den skal være øde altjd oc til ævig tjd / der skal ingen gaa igiennem den ævindeligen. 11 Men Pelicanen oc Kippod skulle eje den / oc Nat-ugler oc Rafne skulle boe i den : Thi hand skal udstrecke en Maalesnor ofver den / ad den skal ødeleggis / oc et Rettelod / ad den skal vorde tom / 12 De skulle kalde ad dens HErrer / enddog der skal intet Rige være / oc alle dens Fyrster skulle blifve til intet. 13 Oc der skal opvoxe Torn paa dens Pallaz / Nelder oc Tidzle i dens Befæstninger / oc der skal være Dragernes Bolige / en Graad for Strudz unger. 14 Oc Sijm oc Jim skulle læbe mod hver andre / oc een loden Skovtrold skal raade til den anden / oc en Vætte er dog vederqvegit der / oc fant Roo for sig. 15 Kippod skal giøre Rede der / oc legge oc udlegge / oc samle under sin Skugge / oc Glentezne skulle samles der / den eene hos den anden. 16 Søger i HErrens Bog oc læser / der fattedis icke eet af disse Ting / der sagnedis hvezcken det ene eller det andet / thi mjn Mund hafver budit det / oc hans Aand hafver sanckit det. 17 Oc hand kaste Lod for det / oc hans Haand deelte det ud iblat dem ved Rettesnoren / de skulle eje det ævindeligen / oc boe i det stedze oc altjd.

XXXV. Capitel.
MEn Ørcken oc det Tørre skulle blifve lystige der ved / oc den vilde Marck skal staa glad oc blomstris som Roser. 2 Den skal vist blomstris / oc jo staa lystelig med Lyst oc Fryd / (Thi) Libanons Herlighed er gifvit den / (ja) Carmels oc Sarons Prydelse / De skulle see HErrens Herlighed / vor Guds Prydelse.
3 Styrcker de trætte Hænder / oc bekræfter de snublede Knæ. 4 Siger til de Mistrøstige Hierter / Værer Trøstige / Frycter icke / See / Eders Gud skal komme med Hefn / ja Guds Betalning / hand skal komme oc frelse eder.
5 Da skulle de BLindes Øyne obnes / oc de Døfve Øre skulle obnes. 6 Da skal den Halte springe som Hiorten / oc den Dummis Tunge skal siunge med Fryd / Thi Vandet er afskildt i Ørcken / oc Beckene paa den vilde Marck. 7 Oc den tørre Sted skal blifve til en Søø / oc den tørstige (Sted) til Vandkilder. J den Bolig som Drager laa (tilforn/) skal være en Plaz for Rør oc Sjf.
8 Oc der skal blifve en slagen Vey / oc en Vey / ja en Vey / som skal kaldis Helligdommens Vey : ingen ureen skal gaa der paa / men den (skal være) for dem : Hvo som vandrer paa (denne) Vey / endoc Daarer / skulle icke fare vild. 9 Der skal ingen Løve være / oc intet glubende Diur skal komme der op paa / eller findis der / Men de Jgienløste skulle vandre (der:) 10 Oc HErrens Forløste skulle igienkomme / oc komme til Zion med fryd / oc ævig Glæde (skal være) ofver deres Hofved / ja Fryd oc Glæde skulle de bekomme / oc Pjne oc Sorrig oc Suck skulle flye fra dem.

XXXVI. Capitel
OC det hende sig i det fiortende Ezechiæ Kongis Aar / ad Senacherib Kongen af Afsyrien dor op mod alle Juda faste Stæder / oc indtog dem. 2 Oc Kongen af Afsyrien sende Rabfake fra Lachis til Jerusalem til Kong Ezechiam / med en mæctig Hær / Oc hand holt hos det øfverste Fiskedams Vandløb paa den slagne Vey hos Farfverens Agger.
3 Da gick ud til hannem Eliakim Hilkia Søn / som var Hofmestere / oc Sebna Canzleren / oc Joan Asaphs Søn / Secretereren. 4 Oc Rabfake sagde / Siger dog til Ezechiam / Saa sagde den store Konge / Kongena af Afsyrien : Hvad er denne for en Forsickring som du hafver forsickrit dig paa? 5 Sigendis / (Det er ickun forfængelig Tale) der er anden Raad oc Styrcke til Krjgen? Nu / paa hvem hafver du forladt dig / ad du est falden fra mig? 6 See / Du forlodst dig paa den sønderbrucne Rørkiep paa Ægypten : Paa hvilcken naar nogen helder sig / daa gaar den ind i hans Haand / oc igiennemsticker den. Saa er Pharao / Kongen af Ægypten / for alle dem som forlade sig paa hannem. 7 Men vilt du sige til mig / Vi forlade os paa HErren vor Gud / er hand da icke den / hves Høtyre oc Altere Ezechias hafver borttagit? Oc sagt til Juda oc til Jerusalem / For dette altere skulle J ilbede. 8 Nu vel / vedde dog med mjn HErre Kongen af Afsyrien / jeg vil gifve dig to tusinde Heste / lad see / om du kand komme dem af sted som kunde ride paa dem? 9 Oc hvorledis vilde du drifve tilbage een høfvizmand af mjn HErris ringiste Tienere? Dog forlader du dig paa Ægypten for Vogne oc Reyseres skyld. 10 Der til med / Mon jeg være dragen op til dette Land / ad fordærfve det / foruden HErren? (Ja) HErren sagde til mig / Drag op til det Land / oc fordærf det.
11 Men Eliakim oc Sebna oc Joah sagde til Rabsake / Kiere tal til din Tienere paa Syriske / Thi vi forstaae det / oc tal icke til os paa Jøriske i Folcket paahør (som staar) paa Muuren. 12 Da svarede Rabfake: Mon mjn HErre hafve sent mig til djn HErre eller til dig (aleene) ad tale disse ord / Mon hand icke til de Folck som sidde paa Muuren / ad de sukulde æde deres Skarn / oc dricke deres Pis med eder. 13 Oc Rabfake stood oc raabte med høy Røst paa Jødiske / oc sagde / Hører den stoore Kongis Ord / Kongens af Afsyrien. 14 Saa sagde Kongen / Lader Ezechias icke bedrage eder / Thi hand kand icke redde eder. 15 Oc lader Ezechias icke komme eder til / ad forlade eder paa HErren / i det hans siger / HErren skal visselig udfrj os / denne Stad skal icke gifvis i Kongens Haand af Afsyrien. 16 Lyder icke Ezechiam ad / Thi saa sagde Kongen af Afsyren / Giører mig til villige / oc gaar ud til mig / Oc æder hver af sit Vjntræ oc hver af sit Figentræ / oc sit Vjntræ oc hver af sit Figentræ / oc dricker haver Vand af sin Brønd. 17 Jndtil jeg kommer oc henter eder bort / til et Land / lige som eders Land er / et Land med Korn oc VjnMost / et Land med Brød oc Vjngaard. 18 Lader Ezechias icke forføre eder / i det hand siger / HErren skal befrje os. Mon Hedningenes Guder hafve befrjet hver sit Land / af Kongens Haand af Afsyrien? 19 Hvor ere de Guder af Hamath oc Arpad? Hvor ere Sepharuaims Guder? Oc hafve de frjet Samarian af mjn Haand? 20 Hvilcken er af alle disse Land Guder / som hafver befrijt sit Land fra mjn Haand? Ad HErren skulde befrj Jerusalem af mjn haand?
21 Men de tagde / oc svarede hannem icke eet Ord / Thi det var Kongens Befalning / som hafde sagt / J skulle icke svare hannem. 22 Da komme Eliakim Hilkiæ Søn som var Hofmestere / oc Sebna Canzleren / oc Joah Asaphs Søn Secreterer / til Ezechiam med sønderrefne Klæder / oc forkyndede hannem Rabsake Ord.

XXXVII. Capitel.
OC det skeede / der Konge Ezechias det hørde / da sønderref hand sine Klæder / oc tog en Sæck oc skiulte sig med / oc gick i HErrens Huus. 2 Oc sendte Eliakim som var Hofmester / oc Sebna Canzleren / oc de Ældste af Præsterne / skiulte med Secke / til Esaiam Amos Søn / Proheten / 3 Oc de sagde til hannem / Saa sagde Ezechias : Denne Dag er Drøfvelsens / oc Straffens oc Lastens Dag / Thi Børn ere komne til Fødzelens Sted / oc der er ingen mact til ad føde. 4 Maa skee / HErren djn Gud monne høre Rabfakæ Ord / hvilcken Kongen af Afsyrien / hans HErre / sente til ad forhaane den lefvende Gud / oc ad skielde med Ord / hvilcke HERREN djn Gud hafver hørt. Opløste dog en Bøn for de Ofverblefne som (endnu) ere ad finde. 5 Oc Kong Ezechiæ Tienere komme til Efram. 6 Oc Esaias sagde til dem / Saa skulle i sige til eders HErre / Saa sagde HErren: Fryct dig intet for de Ord som du hørde / med hvilcke Kongens Svenne af Afsyrien forhaanede mig. 7 See / Jeg vil gifve en Aand i hannem / ad hand skal visseligen høre Tiende / oc hand skal vende om til sit Land / oc jeg vil nedfælde hannem ved Sverdet i hans eget Land.
8 Oc Rabfake kom tilbage igien / oc fant Kongen af Afsyrien strjde mod Libna / thi hand hafde hørt / ad hand var dragen fra Lachis. 9 Oc hand hørde om Tiraka Morland Konge / saa der sagdis / Hand er unddragen ad strjde mod dig. Der hand nu det hørde / sende hand til Ezechiam / oc lood hannem sige : 10 Saa skulle J sige til Ezechiam Juda Konge / sigendis: Lad djn Gud icke bedrage dig / paa hvilcken du forlader dig / oc siger / Jerusalem skal icke gifvis i Kongens Haand af Afsyrien. 11 See / du hafver hørt / hvad Kongerne af Afsyrien hafve giort ved alle Land / ad ødelegge dem / oc du skulde befriis? 12 Mon Hedninges Guder hafve frjet dem / som mine Fædre hafve fordærfvet? (Som er) Gosan / oc Haran / oc Razeph / oc Edens Børn (som vare) i Thelafsar? 13 Hvor er Kongen af Hamath / oc Kongen af Arpad / oc Kongen af Sepharvajm Stad / Hena oc Jva? 14 Oc Ezechias toog Brefvet af Budenes Haand oc læste det / oc gick op i HErrens Huus / oc Ezechias bridde det ud for HErren.
15 Oc Ezechias bad til HErren / oc sagde : 16 HErre Zebaoth / Jsraels Gud / som sidder ofver Cherubim / Du self er alleene Gud / ofver alle Kongeriger paa Jorden / Du giorde HImlene oc Jorden. 17 HErre bøy du Øre / oc hør / HErre oplad dine Øyne / oc see / oc hør ale Sennacheribs Ord / hvilcken udsende ad forhaane den lefvende Gud. 18 Sandrugen HErren / Kongerne af Assyrien hafve ødelagt alle Lande oc deres Land. 19 Oc hafve kast deres Guder i Jlden / thi de vare icke Guder / men Menniskens HÆnders Gierning / Træ oc steen / derfor fordærfvede de dem. 20 Men nu HErre vor Gud / frels os fra hans Haand / paa det ad alle Kongeriger paa Jorden kunde vide / ad du est HErren / Du alleene.
21 Oc Esaias Amos Søn sendfe til Ezechia / sigendis: Saa sagde HErren Jsraels Gud / Det du hafver bedit til mig om Sennacherib / Kongen af Assyrien : 22 Saa er dette det Ord / som HErren hafver talit om hannem : Hun foractede dig / hun bespottede dig / Jomfru Zions Datter / hu ryste sit Hofved efter dig Jerusalems Datter. 23 Hvem hafver du bespottet oc skændit? Oc ofver hvem hafver du opløft Røst? Oc opløft dine Øyne saa høyt? Mod den Jsraels Hellige. 24 Du hafver forhaanet HErren ved dine Tienere / oc sagt : Jeg er opdragen med mine Vognes mangfoldighed paa Biergens Høyhed / til Libanons sider / oc jeg vil afhugge dens høye Ceder / dens udvalde Fyrtræ / oc oc jeg vil komme paa det høye der yder paa / ja Charmels Skov der paa. 25 Jeg hafver udgrafvit oc druckit Vand / oc jeg vil tørre med mine Fodsaale alle forvarede Strømme. 26 Hafver du icke hørt / ad jeg hafver giort det længe side / jeg hafver dannit det af gammel Tjd / (Men) nu hafver jeg ladit det komme / oc det skal være til (saa) ad ødelegge falske Stæder (ad de blifve) til Steenhobe? 27 Oc deres Jndbyggere ere blefne forsveckide / ere mistrøstige oc beskæmmede / de ere blefne som Græs oc grønne Urter paa Marcken / som Høø paa Tagene / oc det som henviis før nu det bliver moet. 28 Oc jeg veed det hvor du boer / oc hvor du gaar ud / oc hvor du gaar ind / oc ad du est vred paa mig. 29 Fordisaa du est vred paa mig. 29 Fordisaa du est vred paa mig / oc djn Stormen er opkommen til mine Øren / Da vil jeg sætte mjn Krog i din Næste / oc mit Bizel i dine Læber / oc føre dig tilbage ad den Vey som du komst paa. 30 Oc det (skal være) dig Tegnet / ad mand skal æde i dette Aar det som voxer af sig selv / Oc i det andet Aar / det som vixer der af igien / Oc i det tredje Aar da faaer oc høster / oc planter Vjngaarde / oc æder deres Fruct 31 Thi det som er undkommit af Juda Huus / som var ofverblefven / skal meere faa Rood under sig / oc skal bære Fruct ofver dig. 32 Thi det som er ofverblefvit skal udgaa af JErusalem / oc det som er undkommit af Zions Bierg / Den HErris Zebaoths Njdkierhed skal giøre dette. 33 Derfor saa sagde HErren om Kongen af Assyrien / Hand skal icke komme i den Stad / oc skl icke skiude en Pjl djd / oc skal icke komme den tilforn med Skiold / oc icke opkaste Vold der for. 34 Ad den Vey som hand kom pa / skal hand vende tilbage / oc haqnd skal icke komme i denne Stad / siger HErren. 35 Oc jeg vil beskærme denne Stad / ad frelse den for mjn skyld / oc for Davids mjn Tieneris skyld
36 Da foor HErrens Engel ud / oc sloo i de Assyriers Lejre / hindrede oc fem oc firesinds tive tusinde. Oc de giorde sig aarle rede om Morgenen / Oc see / der vare alle de døde Kroppe. 37 Oc hand brød op oc drog bort / ja Senachrib / Kongen af Assyrien / vende tilbage / oc boode i Ninive. 38 Oc det skeede / der hand tilbad i Nifrochs sin Gud Huus / da sloge hans Sønner / baade Adramelech oc Sar-Ezer / hannem ihiel med Sverdet / oc de undkomme til Arat Land : Oc Assar Haddon hans Søn blev Konge i hans sted.

XXXVIII. Capitel.
PAa den Tjd blef Ezechias dødsiug / oc Esaias Amos Søn / Propheten / kom til hannem / oc sagde til hannem / saa sagde HErren / Besick dit Huus / thi du skalt døø oc icke lefve. 2 Saa vende Ezechias sit Ansict til Væggen / oc bad til HErren / 3 Oc sagde / Kieze HErre tænck dog / ad jeg hafver vandrig for dig i Sandhed oc med et fuldkommet Hierte / oc giorde got for dine Øyne : Oc Ezechias græd bitterligen. 4 Oc der skeede HErrens Ord til Esaiam / oc sagde : 5 Gack hen oc sjg til Ezechiam / Saa siger HErren / Davids djn faders Gud / Jeg hafver hørt djn Bøn / Jeg legger femten Aar til dine Dage / 6 Oc vil frj dig oc denne Stad af KONgens Haand af Assyrien / Oc jeg vil beskærme denne Stad. 7 Oc det skal være dig Tegnet fra HErren / ad HErren skal giøre det som hand hafver sagt. 8 See / JEg vil vende Skyggen paa Trapperne som er gaait ned paa Achas Trapper i Solen / tilbage tj Trapper / oc Solen gick tj trapper paa Trapperne tilbage / ofver hvilcken den var nedfaren.
9 Ezechiæ Juda Kongis Skrift / der hand hafde værit siug / oc var blefven til pas af sin Siugdom 10 Jeg sagde / der mine Dage vare affskaarne / Jeg maa fare til Graffens Porte / Jeg hafver mist mine Aar / der jeg tænckte længre ad lefve. 11 Jeg sagde / Jeg maa icke see HErren / ja HErren i die Lefvendis Land / Jeg maa icke nu see menniskene meere hos dennem / som boe  i Verden. 12 Mit Lefnits Tjd er bortfaren / oc tømt fra mig / som en Hyrdis Pauluun / Jeg hafde ofrelefvit mit Lefnit som en Vefvere / hand vil afskære mig ved Svaghed : Fra om Dagen indtil Natten vilt du fortære mig. 13 Jeg tænckte til om Morgenen / som en Løve / saa sønderbrød hand alle mine Been / fra om Dagen indtil Natten skalt du fortære mig. 14 Jeg peeb som en Trane / som (en) Svale / Jeg kurrede som en Due / Mine Øyne vare opløftede til det Høye / HErre / den trænger mig / lofve for mig. 15 Oc hvad vil jeg sige / hand baade sagde mig det / oc hand giorde det / Jeg maatte vancke alle mine Aar for mjn Siels bitterhed. 16 HErre udi dem mue de lefve / oc mjn Aandis Ljf (er) iblant dem alle / oc du vilde helbrede mig / oc giøre mig lefvende. 17 See / udi Fred kom paa mig en Bitterhed / ja en Bitterhed / Men du hafver kierligen annammit mjn Siel fra Fordærfvelsens Huule / Thi du kaste alle mine Synder bag djn Ryg. 18 Thi Grafven kand icke tacke dig / Døden kand icke lofve dig / De som nedfare i Grafven / kunde ey haabe paa djn Sandhed. 19 Den som lefver ja den som lefver / hand skal lofve dig / som jeg (giør) i Dag / en Fader skal undervjse Børn om din Sandhed. 20 HErre (kom) ad frelse mig / saa længe vi lefve / i HErrens Huus.
21 Da bad Esaias / ad de skulde tage et Plaster af Figen oc legge paa hans Bulde / ad hand kunde lefve. 22 Da sagde Ezechias / Hvilcket Tegn (er det?) Ad jeg skal gaa op i HErrens Huus?

XXXIX. Capitel.
PAa den Tjd sende Merodach BalAdan / BalAdans Søn / Kongen af Babylonien / Bref oc Skenck til Ezechiam / Thi hand hafvde hørt / ad hand hafde værit siug / oc var blefven karsk igien. 2 Oc Ezechias blef glad ved dem / oc vjste dem sit Skatkammer / Sølf oc Guld / oc dyrebare urter / oc dyrebar Salve / oc alt sit Rustkammer / oc alt det som fantis i hans Liggendefæ  Der var intet / som Ezechias jo vjste dem i sit Huus / oc i alt sit HErredømme. 3 Da kom Esaias Propheten til Kong Ezechias / oc sagde til hannem : Hvad sagde disse Mænd? Oc hvæden komme de til dig? Oc Ezechias svarede : De komme fra et langt liggendis Land til mig / fra Babylon. 4 Oc hand sagde : Hvad saae de i dit Huus? Oc Ezechias sagde : De hafve seet / alt det som er i mit Huus / der var intet som jeg jo vjste dem i mit Liggendefæ.
5 Oc Esais sagde til Ezechiam / hør den HErre Zebaoths Ord : 6 See / de Dage skulle komme / ad alt det som er i dit Huus / oc hvad dine Fædre hafve sancket sammen / til denne Dag / (skal henføris til) Babylon / Der skal intet blifve igien / sagde HErren. 7 Oc de skulle tage af dine Børn / som skulle udkomme af dig / som du skalt aule / oc de skulle blifve Kammersvenne i Kongens Gaard af Babylon.
8 Oc Ezechias sagde til Esaiam / HErrens Ord er got / som du hafver sagt / oc sagde / Thi der skal blifve Fred oc Troskab i mine Dage.

XL. Capitel.
Trøster / Trøster mit Folck / skal eders Gud sige : 2 Taler kierligen tiL JErusalem / oc raaber til den / ad dens Strjd hafver ende / Thi dens Missgierning er forladen / Thi den ahfver faait dobbelt af HErrens Raand for alle dens Synder. 3 Der er den hans Røst som raaber i Ørcken / Sletter HErrens Vey / Giører vor Guds slagne Vey ret / paa Marcken. 4 Hver Dal skal ophøyis oc hvert Bierg oc Høy skulle nedsiuncke / Oc hvad som er krumt / skal bnlifve ræt / oc hvad som er ujefnt / skal blifve slet. 5 Oc HErrens Herlighed skal aabenbaris / oc de skulle see / ja alt Kiød tilljge / det som HErrens Mund hafver talit. 6 Der er den hans Røst som siger / Raab / Oc hand sagde : Hvad skal jeg raabe? Alt Kiød er Høø / oc all dens Hellighed er som et Blomster paa Marcken. 7 Høet blef tørt / Blomsteret visnede / Thi HErrens Aand blæse der paa: Ja Folcket er visselig Høø. 8 Høet blef tørt / Blomsteret visnede / Men vor Guds Ord blifver bestandigt ævindeligen. 9 Zion du Prædickerinde stjg dig op paa et høyt Bierg / Jerusalem du Prædickerinde ophøyede djn Røst med Mact / Ophøye oc fryct icke / Sjg til Juda Stæder / See / (Der er ) eders Gud. 10 See / den HErre HErre kommer mod den Stercke / oc hans Arm skal regære ofver hannem / See / hans Løn er hos hannem / oc hans Gierning er for hannem. 11 Hand skal føde som en Hyrde sinHiord / hand skal samle smaa Lam i sin Arm / oc bære dem i sit Skiød / hand skal lede de Faar som ere med Lam.
12 Hvo hafver malet Vandet med sin Næfve / oc befattet Himmelen med Spanden? Oc begrebet Jordens Støf med en Tredings Maade / oc veyet Biergene med Vecten / oc Højene med Veyskaaler? 13 Hvo hafver undervjst HErrens Aand / oc hvilcken hans Raadgifvere kand undervjse hannem? 14 Med hvem hafver hand raadit / som hafver gifvit hannem Forstand / oc lært hannem paa Rættens Vey? Oc lært Hannem Vjsdom / Oc vjst hannem Forstands Vey? 15 See / Hedningene ere actede som en Draabe af en Spand / oc som et Grand i Veystraalene / see / Øerne skal hans bortkaste som en tynd Støf. 16 Oc Libanon varte icke nock ad optænde / oc Diur der udi icke nock til Brændoffer. 17 Alle Hedningene ere som intet for hannem / de ere regnede for hannem for det som er intet oc det øde. 18 Oc ved ham ville J ligne Gud? Eller hvad for en Lignelse ville J forordne hannem? 19 En Mestere støbte et Billede / oc en Guldsmed beslog det med Gud / oc støbte Sølfkjæder : 20 Difligste / hvo som icke hade Formue ad giøre en Opløftelse / hand mon udvælde sig et Træ som icke raadner 7 mon søge sig en vjd Konftnere / ad berede et udskaaret Billede / som icke skulde bevegis. 21 Monne J icke ville forstaae? Monne J icke ville høre? Er det icke forkyndet eder af begyndelsen? Hafve J icke forstaaet det fra Jordens Grundvolle blefve lagde? 22 Hand sidder ofver Jordens Klodde / oc de som boe der paa / ere som Græshopper. Hand udræcker HImlene som det tynde / oc breder dem ud som et Pauluun ad boe udi. 23 Hand som giør Fyrsterne til intet / giorde Jordens Dommere som det øde / 24 Ja de blefve hvercken plantede igien / ey heller saade / ja hand lood icke deres Stub hafve Rod i Jorden / oc hand blæste ocsaa paa dem / ad de  Blefve tørre / oc en Hværvelvind motte tage dem bort som Straa. 25 Oc hvem vilde J da ligne mig ved / som jeg skulle være ljg? siger den Hellige.
26 Opløfter eder Øyne i det Høye / oc seer / hvo skabte saadanne Ting / som fører deres Hær ud ved tall. Hand monne kalde dem alle ved nafn / for hans Styrckis mangfoldighed / oc hand er sterck med Kraft / der fattis ingen. 27 Hvo vilt du da sige Jacob / oc talt Jsrael / mjn Vey er skiult for HErren / oc mjn Ræt maa gaa for ofver fra mjn Gud? 28 Veedst du icke? Hafver du icke hørt? HErren den ævige Gud / som skabte Jordens ende / kand icke blifve træt eller vansmæctig / hans Forstand er uransagelig : 29 Hand gifver den Trætte Kraft / oc formeerer den Vansmæctigis Styrcke. 30 De unge skulle blifve trætte oc vansmæctige / oc de udvalde Mænd skulle visseligen falde. 31 Men de som forvente HErren / skulle faae ny Kraft / de skulle opfare med Vinger som Ørnene / de skulle løbe / oc icke vansmæctes / skulle gaae / oc icke trættes.

XLI. Capittel.
J Øer tjer for mig / oc Landskaber styrcke sig paa ny / Lad dem komme hjd / lad dem nu tale / Lad os fræmgaa for Ræt tilljge. 2 Hvor opvackte Ret tilljege. 2 Hvo opvacte Retfærdighed af Østen? Hvo kaldede hannem / ad hand gick efter hannem? Hvo gaf Hedningene oc Kongerne for hannem / ad hand blef mæctig of dem / hvo gaf dem for hans Sverd som Støf / for hans Bue som henblæst Straa? 3 Hand forfulde dem / drog igiennem emd Fred / paa den Vey som hans Food hafde icke gaait / 4 Hvo giorde det / oc udrettede det / hvo kalder Slecterne fra Begyndelsen ? Jeg HErren / den første / oc med de sidste er jeg selv. 5 Øerne saae det / oc fryctede / Jordens Ender forfærdedes saare / de skyndede sig / oc komme (her til.) 6 De vilde hielpe den eene den anden / oc sige den eene til den anden / Vær trøstig. 7 Oc en tømmermand styrckede en Guldsped / som giorde med Hammeren (Blicket) slet / i det Hans log paa Ambolten / sigendis / Det er got ad samle med / oc fæste det med Søm / ad det skal icke røris.
8 Men du Jsrael mjn tienere / du Jacob som jeg udvalde / Abrahams mjn Vens Sæd. 9 Jeg som toog dig fra Jordens Ender / oc sagde til dig / Du skalt være mjn tienere / Jeg udvalde dig / oc forskiød dig icke. 10 Fryct dig icke / Thi jeg er med dig / vjg icke / thi jeg er djn Gud / Jeg hafver styrckit dig / ja jeg hafver hiulpit dig / ja jeg hafver opholdit dig / med mjn Retfærdighed Høyre haand. 11 See / de skulle beskæmmes oc skamme sig alle som ere optændte mod dig / De skulle blifve som intet / oc omkomme som trætte med dig. 12 Du skalt spørie efter dem / oc finde dem icke : De som kjfves med dig / skulle blifve som intet / oc de som strjde imod dig / som det der hafver ende. 13 Thi jeg er HErren djn Gud / som fatter djn højre Haand / som siger til dig / Fryct icke / Jeg hafver hiulpit dig / Fryct icke / Jeg hafver hiulpit dig. 14 (derfor) fryct dig icke du Orm Jacob / J saae Folck Jsrael / Jeg hafver hiulpit dig / siger HErren / oc djn Frelsere er den Jsraels Hellige : 15 See / Jeg giorde dig til en skarp ny Tærskevogn / som høfver Tacker / Du skalt tærske oc sønderknuse Bierge / oc giøre høyene som Asner. 16 Du skalt bortsprede dem / oc Væjret skal føre dem hen / oc en Hværvelvind skal adsprede dem / Men du skalt være lystig i HErren / rose dig af Jsraels Hellige. 17 De Ælendige oc Fattige elde efter Vand / oc der er intet / deres tunge blef forsmæctit af Tørst / Jeg HErren vil bønhøre dem / Jeg Jsraels Gud vil icke forlade dem. 18 (Men) jeg vil obne Vandfolder på Høyene / oc Kilder midt paa Marcken / Jeg vil giøre Ørcken til Vansøer / oc det tørre Land til Vandkilder. 19 Jeg vil give Ceder / Sittetræ oc Myrre / oc Olivtræ i Ørcken / paa Marcken vil jeg gifve Fyrtræ / Kjntræ oc Busbom tilljge. 20 Paa det ad de skulle see oc vide / oc giemme oc forstaae tilljege / ad HErrens Haand hafver det giort / oc Jsraels Hellige hafver skabt det.
21 Saa lader eders Sag komme for / skal HErren sige / Lader komme fræm hvad j hafve paa ad staae / skal Jacobs Konge sige. 22 Lader dem gaa fræm oc forkynde os det / som komme skal / forkynder os de forrige Ting hvad de vare / saa ville vi acte der paa / oc vide det der kom efter dem / Eller ladfer os høre de tilkommende Ting. 23 Forkynder de Ting som komme skulle her efter / saa kunde vi vide / ad j ere Guder. Ja giører vel eller ilde / saa ville vi der om tale / oc see til med hver andre. 24 See / J ere af intet / oc eders Gierning er af slet intet / Vederstyggelighed skal udvæle eder.
25 Men jeg opvackte (et Folck) af Norden / oc det skal komme / Ja fra Solens Opgang skal et Folck paakalde i mit Nafn / oc det skal komme ofver de Veldige / som ofver Leer / oc skal nedtræde Dynd som en Pottemager. 26 Hvo hafver forkyndit (noget) af begyndelsen / saa kunde vi vide det / Eller fra forige Tjd? Saa ville vi sige / hand er retfærdig. Men der er ingen som forkynder (noget/) oc ingen som lader høre (noget/) oc ingen som hører eders Tale. 27 (Jeg er) den første / (som siger) til Zion / See / see dem / oc vil gifve Jerusalem et got Bud. 28 Oc jeg vil see (mig om/) Men der er ingen / oc af dem er oc ingen Raadgifvere / oc jeg vil spørie dem ad / oc de maa svare noget. 29 See / De ere alle uretfærdighed / deres Gierning er intet / deres Afguder ere Væjr oc det øde.

XLII. Capitel.
SEe mjn Tienere / hvilcken jeg vil holde / ja mjn udvalde (til hvilcken) mjn Siel hafde Behagelighed / Jeg hafver gifvit : mjn Aand ofver hannem / hand skal udføre Ræt for Hedningene. 2 Hand skal icke raabe oc ey skrige / Oc hand skal icke lade høre sin Røst paa gaden. 3 Hand skal icke sønderbryde det knusede Rør oc icke udslycke den rygendis Hør / hand skal udføre Ræt til Sandhed. 4 Hand skal icke forsmæcte eller blifve træt / indtil hand skal skicke Ræt paa Jorden / Oc Øer skulle vocte paa hans Lov. 5 Saa sagde den HErre Gud / som skabte Himlene / oc udbredde dem / som udstrackte Jorden oc dens Vext / som gifver Folcket Ande som (lefver) der paa / oc dem en Aand som gaae der paa. 6 Jeg HErren hafver kaldit dig med Retfærdighed / oc vil fatte djn Haand / oc forvare dig. Oc gifve dig til Folckens Forbund / til Hedninges Lius / 7 Ad obne de Blindes Øyne / ad udlede de Fangne Fængsel / dem som sidde i Mørcke / af FangeTaarnet. 8 Jeg er HErren / det er mit Nafn / oc jeg vil ingen anden gifve mjn Ære / oc (ey heller) Afguder mjn Lof. 9 see / de forige Ting ere komne / oc jeg forkynder de ny / før end de skulle komme fræm / vil jeg lade eder høre (dem.)
10 Siunge HErren en ny Sang / hans lof (skal høris) fra Jordens ende : De som nedfare paa Hafvet / oc hvad der er udi Øerne / oc de som boe paa dem: 11 De skulle opløfte (Røsten/) Ørcken oc Stæder der udi / ja Byer som Kedar boer / de skulle fryde dem som boe paa en Klippe / de skulle raabe af Toppen paa Biergene. 12 De skulle tillegge HErren Ære / oc kundgiøre hans Lof paa Øerne. 13 HErren skal unddrage som en kiempe / hand skal opvæcke Njdkierhed som en Strjdsmand / hand skal fryde sig / ja hand skal raabe høyt / hand skal ofvervinde sine Fiender. 14 Fordum lagde jeg / jeg var stille / jeg holt mig / (Men nu) vil jeg raabe som den der føder / jeg vil ødelegge oc opsluge tilljge. 15 Jeg vil ødelegge Bierge oc Høye / oc borttøre alt deres Græs / oc jeg vil giøre Vandfloderne til Øer / oc udtørre Søerne. 16 Men jeg vil lede de Blinde paa den Vey som de icke vide / Jeg vil lade dem traade paa de Stjer / som de icke kiende / Jeg vil sætte Mørckhed for dem til Liuset / oc de ujefne Stæder til det som er slet / Disse Ting hafver jeg giort dem / oc jeg hafver icke forladt dem. 17 Men de hafve vendt dem til bage / de skulle visseligen beskæmmes / som forlade sig paa Afguderne / som sige til et Udskaaret Billede / J ere vore Guder.
18 J Døve hører / oc seer til J Blinde / ad J kunde see. 19 Hvo er blind uden mjn Tienere / oc døv / (uden den) jeg udsende som mit Bud? Hvo er saa blind som den Fuldkomne / oc saa blind som HErrens Tienere? 20 (Du vilt) see megit / oc vilt icke holde det / (Mand vil) oplade Ørene / oc vil dog icke høre. 21 HErren hafver lyst (der til) for sin Rætferdigheds skyld / hand vilde giøre Loven herlig oc klar. 22 Oc det (er) et Folck som er berøfvit oc plyndret / De ere alle besmærede i Huuler / oc de ere skiulte i Fængsel / De ere blefne til Rof / oc der er ingen som udfrjer / til ad plyndres / oc der er ingen som siger / Gif hjd igien. 23 Hvo er iblant eder som tager det til Øren / som vil mercke / oc høre her efter? 24 Hvo ofvergaf Jacob ad plyndris / oc Jsrael til Røfvere? Hafver icke HErren (det giort) mod den vi syndede? Thi de vilde icke vandre i hans Veye / oc icke lyde paa hans Lov. 25 Derfor udøste hand sin Vredis Grumhed ofver hannem / oc Krjgsmact / oc optændte hannem trint omkring / men hand forstood det icke / Oc hand stack Jld paa hannem / men hand lagde det icke paa Hierte.

XLIII. Capitel.
OC nu saa sagde HErren / som skabte dig Jacob / oc beredde dig Jsrael : Fryct dig icke / Thi jeg gienløste dig / Jeg kaldede dig ved dit nafn / Du est mjn. 2 Naar du gaar igiennem Vandene / da vil jeg være hos dig / Oc igiennem Strømmene / da skulle de icke druckne dig / naar du gaar igiennem Jlden / da skalt du icke brænde dig / oc Luen skal icke optænde dig. 3 Thi jeg er HErren djn Gud / Jsraels Hellige / djn Frelsere / Jeg gaf Ægypten til Forsoning for dig / Morland oc Seba i djn sted. 4 Fra den Tjd du varst saa dyrebar actit for mine Øjne / varst du herlig / oc jeg elskte dig / derfor hafver jeg gifvit Mennisker i djn sted / oc Folck for djn Siæl. 5 Fryct dig icke / Thi jeg er med dig / jeg vil føre djn Sæd fra Østen / oc samle dig fra Vesten. 6 Jeg vil sige til Norden / Gif (hjd/) Oc til Synden / Forbiud icke / før hjd mine Sønner her langt fra / mine Døttre fra Jordens ende. 7 Hver den som er kaldet i mit Nafn / den hafver jeg oc skabt til mjn Ære / den hafver jeg beridt / den hafver Jeg ocsaa giort. 8 Før blinde Folck hjd / som dog hafve Øyne / oc Døve / som dog hafve Ørne.
9 Lader alle Hedningene samles tilhobe / oc Folckene sanckes. Hvo er iblant dem / som det kundgiøre kand? Lader dem forkynde os de forrige ting? Lader dem føre ders Vidne / saa Dommen kand gaa dem med / oc Dommen kand gaa med dem / oc mand kand høre / oc sige/ (Det er) Sandhed. 10 J ere mine Vidne / siger HErren / oc mjn Tienere som jeg udvalde / paa det ad J skulle det vide oc troe mig / oc forstaae / ad det er Jeg. For mig er ingen Gud skicket / oc efter mig skal ingen være. 11 Jeg / Jeg (er) HErren / oc der er ingen Frelsere foruden mig. 12 jeg kundgiorde det oc hafver frelst / oc jeg lood eder det høre / oc der var ingen Fremmed iblant eder : Oc J ere mine Vidne / siger HErren / ad Jeg er Gud. 13 Oc før end nogen Dag var / er Jeg self / oc der er ingen som kand redde af mjn Haand / Jeg vil arbeyde / oc hvo kand vende det?
14 Saa sagde HErren eders Gienløsere / Jsraels Hellige : For eders skyld sendte jeg til Babylon / oc lood nedslaa alle Skoderne / oc Chaldæerne paa Skibene / som de frydede dem paa. 15 Jeg er HErren / eders Hellige / som skabte Jsrael / eders Konge. 16 Saa sagde HErren / som giør Veye i hafvet / oc Stje i stercke Vand : 17 Den som udfører Vogne oc Heste / Heer oc Mact / De skulle ligge tilhobe / de skulle icke opstaae / de ere udslyckte som Hør. 18 Kommer icke de forrige Ting ihu / oc acter icke paa de gamle Ting. 19 See / Jeg giør noget Nyt / Nu skal det opvoxe / Skulle j icke forstaae det? Jeg vil giøre Vey i Ørckenen / Vandstrømme i øde Steder. 20 Diur paa Marcken skulle ære mig / Drager / oc Strudzunger / Thi Jeg gaf Vand i Ørcken / ja Strømme i øde Stæder / ad gifve mit Folck / mine udvalde / ad dricke. 21 Det Folck som Jeg hafver beridt mig / skal fortælle mjn Lof. 22 Oc du Jacob paakaldede mig icke / ad du hafver bemødit dig for mig Jsrael. 23 Du førde mig icke dine Brøndoffers Faar / oc ey heller ærede mig med dine Offre / Jeg lood dig icke tiene (mig) med Madoffer / oc jeg lood dig icke giøre dig umage med Røgelse. 24 Du kiøbte mig icke Calmus for Pendinge / Du giorde mig icke lystig med dit Offers Fedme : Ja du komst mig til ad tiene i dine Synder / du giorde mig umage med dine Misgierninger.
25 Jeg / Jeg er den som udsletter dine Ofvertrædelser for mjn skyld / Oc jeg vil icke ihukomme dine Synder. 26 Paamind mig / Lad os gaae i Rætte med hver anden / fortæl du det / ad Dommen kunde gaa dig med. 27 Djn første Fader syndede / oc de som førde dine Ord giorde ilde mod mig. 28 Derfor vil jeg vanhellige Helligdoms Fyrster / oc gifve Jacob til Vand / oc Jsrael til Forhaanelse.

XLIV. Capitel.
OC høer nu Jacob mjn tienere / oc Jsrael som jeg udvalde. 2 Saa sagde HErren / som dig giorde / oc beridde dig /(som) skal hielpe dig af Moders Ljf / Fryct dig icke mjn Tienere Jacob / oc du Oprictige som jeg udvalde der. 3 Thi Jeg vil udgyde Vand paa det Tørstige / oc Strømme paa det Tørre. Jeg vil udgyde mjn Aand ofver djn Sæd / oc mjn Velsignelse paa dine Vexte / 4 Ad de skulle voxe iblant Græs / lige som Pjle hos Vandbecke. 5 Denne skal sige / Jeg er HErrens / oc den anden skal kaldis med Jacobs Nafn / oc denne skal skrifve med sin Haand / Jeg hør HErren til / oc hand skal kalde sig med Jsraels nafn. 6 Saa sagde HEren / Jsraels Konge / oc hans Gienløsere / den HErre Zebaoth / Jeg (er) først / oc jeg (er) sidst / oc foruden mig er ingen Gud. 7 Oc hvo er som Jeg / som kand kalde oc kundgiøre det / oc forordne det for mig / siden jeg sætte et ævigt Folck? Oc lad dem forkynde dem de Ting som skulle skee / oc de Ting som komme skulle. 8 Frycter eder icke / oc forfærdes icke / Lod jeg dig icke høre det fra den Tjd / oc kundgiorde det? Oc J ere mine Vidne / Mon der være en Gud foruden mig? Ja der er icke en Klippe / Jeg kiender den icke. 9 De som beridde udstaarne Afguder / de ere Alle forfængelighed / oc de Ting de hafde lyst til / kunde icke gafne / oc de ere deres Vidne / de kunde icke see / oc icke forstaae / Derfor skulle de beskæmmes. 10 Hvo beridde en Gud / oc støbte et Billede / som duede til intet? 11 See / Alle dets Tilhengere skulle beskæmmes / thi konstneren self er af Menniskene : Om de end allesammen komme tilhobe / dog skulle de blifve staaendes / de skulle frycte / de skulle alligevel blifve beskæmmede tilhobe. 12 En Jernsmed (smeder) en Øre / oc arbeyder der paa i Gløderne / oc bereder den med Hammer / oc arbeyder der paa med sin Arms mact / ja ljder hunger / saa der er ingen Kraft meere / hand dricker icke Vand / indtil hand blifver træt. 13 En Tømmermand udstrecker en Snoor / aftegner det med en Farvetraad / giør det jefnt med Øxen / oc afmercker det med Circklen / oc giør det efter en Mands Billede / efter en Mand herlighed / til ad boo i et huus. 14 (Hand gaar) ad hugge Cedertræ / oc vil tage Cypres oc Eeg / oc oprette sig dem iblant Træerne i en Skov / hand planter Balbirck / oc Regnen kommer den til at opvoxe / 15 Saa blifver det Mennisket til Brændsel / Ad hand tager der af / oc varmer sig / oc optænder Jld / oc bager Brød / ja hand giør en Gud (der af) oc tilbeder (derfor/) hand giør et Udskaaret Billede (der af/) oc nedbøyer sig for det. 16 Halfdeelen der brænder med Jld / ofver half deel der af æder hand Kiød / oc steeger en Steeg oc mættes / ja hand værmer sig / oc siger / Hoya / jeg hafver værmet mig / jeg hafver følt Jld / 17 Men det som igien der er af / giør hand til en Gud / til sin Afgud / hand nedbøyer sig for det / oc tilbeder / oc giør Bøn til det / oc siger / Frj mig / thi du est mjn Gud. 18 De forstaae icke oc vide icke / ad hand hafver tilstrøget deres Øyne / ad de icke see / ja deres hierter / ad de icke forstaae. 19 Oc ingen monne tage sig til hierte / oc der er hvercken forstand eller vittighed / ad sige / jeg hafver brændt halfdeelen der af med Jld / oc baget ocsaa Brød paa Kull der af / Jeg hafver steegt Kiød oc ædit / Oc skulde jeg nu giøre det som ofverblef der af / til en Vederstyggelighed/ skulde jeg falde paa Knæ for en Knub? 20 Hand føder sig med Aske / hans bedragede hierte forførde hannem / oc hand skal icke udfrj sin Siel / oc ey sige / er det icke bedrægerj / som er i Mjn høyre Haand?
21 Kom dette ihu Jacob oc Jsrael / Thi du est mjn Tienere / Jeg hafver beridt dig / Du est mjn Tienere / Jsrael forglem mig icke. 22 Jeg hafver udslettit dine Ofvertrædelser som en Sky / oc dine Synder som en Taage / Vend om til mig / thi jeg hafver  igienløst dig. 23 Fryder eder J Himle / Thi HErren hafver giort det / giører eder lystige j nederste Steder i JOrden / j Bierge raaber med Fryd / Skov oc alt Træ der udi / Thi HErren hafver igienløst Jacob / oc skal æris i Jsrael. 24 Saa sagde HErren djn Jgienløsere oc som hafver beridt dig af Moders Ljf : Jeg er HErren som giør alting / Jeg som alleene udbreder Himmelen / som udstrecker Jorden foruden hielp med mig. 25 Den som giør Spamænds Tegn til intet / oc skal giøre Sandsigere galne / som vender de Vje tilbage / oc skal giøre deres Forstand til Daarlighed. 26 (Men) stadfæster sin Tieneris Ord / oc skal fuldkomme sine Sendebuds Raad. Som sige til JErusalem / Du skalt besiddis / oc til Juda Stæder / J skulle opbygges / oc Jeg vil oprette deres Ødeleggelse. 27 Jeg / som siger til Dybheden / Bortsiis / oc til Strømmene / Jeg vil giøre eder tørre. 28 Jeg som siger til Eyrum / (Hand er) mjn Hyrde / oc hand skal fuldkommen al mjn Behagelighed / baade ad mand skal sige til Jerusalem / Du skalt opbyggis / oc til Templen / Du skalt grundfæstis.

XLV. Capitel.
SAa sagde HErren til sin Salvede Cyrum / hvilcken jeg toog ved hans høyre Haand / ad jeg vil nedtrycke Hedningene for hannem / oc adløste Sverdet fra Kongerne / Ad obne Dørre for hannem / oc ad Porte skulle icke tilluckes. 2 Jeg vil gaa for dig / oc giøre de Kraagede rætte / Jeg vil sønderslaa Kaaberdørre / oc sønderbryce JernSkoder. 3 Oc Jeg vil gifve dig de lønlige Liggendefæ / oc de skiulte Klenodier / Ad du skalt vide / Ad Jeg er HErren Jsraels Gud / som kalder dig ved dit Nafn. 4 For mjn Tieneris Jacobs skyld / oc for Jsraels mjn udvaldis skyld / ja jeg kaldede dig ved dit Nafn / Jeg næfnde dig / enddog du kiende mig icke. 5 Jeg er HErren / oc ellers ingen / der er ingen Gud / uden Jeg / Jeg hafver rustit dig / enddog du kiende mig icke. 6 Paa det ad de skulde vide / fra Solens Opgang / oc Nedgang / ad der er intet foruden mig. Jeg er HErren / oc ingen meere / 7 Jeg som bereder Lius oc skaber Mørck. Jeg som giør Fred oc skaber udlycke / Jeg er HErren / som dette giør altsammen. 8 J Himle drybber ofven ned / oc Skyerne skulle dryppe med Retfærdighed / Jorden skal opladis / oc der skulle voxe Salighed / oc Retfærdighed / skal groo tilljge / Jeg HErren hafver skabt det.
9 Vee den som trætter med den der beridde den / som et Skaar vilde trætte med andre Skaare af Leer / Mon Leeret kand sige til den som beridde det / Hvad giør du? Eller djn Gierning (sige) Hand hafver ingen Hænder. 10 Vee den / som siger til en Fader / Hvad aulede du? Oc til en Qvinde / Hvad fødde du? 11 Saa sagde HErren Jsraels Hellige / oc den som beridde hannem / Spørier tilskommende Ting af mig / lader mig raade for mine Børn / oc for mine Hænders gierning: 12 Jeg / Jeg giorde Jorden / oc jeg skabte Mennisker der paa / Jeg er den / mine H Ænder udbredde HImelen / oc bød ofver all dens Heer. 13 Jeg opvackte hannem i Retfærdighed / oc jeg vil giøre alle hans Veye slette / hand skal bygge mjn Stad / oc lade mine Fanger løs / icke for Pendinge ey heller for Gafver / sagde den HErre Zebaoth. 14 Saa sagde HErren / Pgyptens Arbeyde / oc Morlands handel / oc de Sebæer / de lange Folck / skulle fare ofver dig / oc vorde dine / Dine skulle følge dig / i Fiædere skulle de gaae fræm / oc de skulle nedfalde for dig / de skulle giøre Bøn i dig / Gud er hos dig / oc der er ingen meere Gud foruden den alleene.
15 Sandelig du est en forborgen Gud / Jsraels Gud / en Frelsere : 16 De ere beskæmmede / ja end oc allesammen blefne til spot / de ginge bort med skamme tilljge / som giorde Afguder. 17 Jsrael er frelst ved HErren / ved en ævig Frelse / J skulle icke beskæmmes ey heller bespottes i all ævighed. 18 thi saa sagde HErren / som skabte Himmelen / den Gud som beridde Jorden / oc giorde den / hand som befæstede den / hand skabte den icke øde / hand beridde den / ad boo udi / (Jeg er) HErren / oc der er ingen meere. 19 Jeg hafver icke talit i Løndom i Jordens mørcke Sted / Jeg sagde icke til Jacobs Sæd forgæfvis / Søger mig / (Jeg er) HErren / som taler Retfærdighed / som forkynder Oprictighed.
20 Samler eder oc kommer / kommer fræm tilljge / J som ere undkomne fra Hedninge / de forstoode det icke / som opløftede deres udskaarne Træ Billeder / oc som giorde Bøn til en Gud som icke kunde frelse. 21 Forkynder dette / oc kommer fræm / ja de skulle holde raad tilhobe / hvo lood dette høres fra fordum Tjd / hvo kundgiorde det fra den Tjd? Mon icke jeg HErren? Oc der er ingen Gud meere / u7den mig / en retfærdig Gud oc Frelsere / der er ingen / uden mig. 22 Vender eder til mig oc blifver frelste / alle Verdens ender / Thi Jeg er Gud / oc ingen meere. 23  Jeg hafver svoorit ved mig / Retfærdighedsens ord udgick af mjn Mund / oc skal icke omvende / som er / ad for mig skal bøyis hvert Knæ / ja hver Tunge skal svære / 24 Sandelig i HErren (siger mand om mig) ere Retfærdigheder oc Styrcke / mand skal komme til hannem : Men alle de som optændis imod hannem / skulle beskæmmes. 25 Udi HErren skulle de retfærdiggiøres / ja rose sig / alle Jsraels Sæd.

XLVI. Capitel.
BEL hafver bøyit sig / Nebo hafver krummit sig / deres Afguder ere blefne Diur oc Fæ til deel / eders Byrde ere svaare / de ere trætte af Byrde : 2 De krummede sig / de bøyede sig tilljge / de kunde icke undløbe med Byrden / men de self ginge i Fængsel.
3 Hører mig / J af Jacobs Huus / oc alle ofver blefne af Jsraels huus / J som bæres fra i komme af Moders Ljf / J som drages fra j komme fra Moderen. 4 Oc jeg selv vil bære eder / indtil Alderdommen / oc jeg vil bære eder indtil Graahaar / Jeg hafver giort eder / oc jeg vil opløfte / oc Jeg vil bære oc lade undkomme. 5 Hvem ville J efterligne mig / eller giøre mig lige? Oc (hvem) lignhe J meg ved / oc vi skulle vorde hver andre lige? 6 De som udskudde Guld af Pung / oc veyer Sølfvet med Vecten / monne lønne en Guldsmed / oc hand giører dette til en Gud / (for hvilcken) de monne falde paa Knæ / oc tilbede. 7 De monne løfte hannem op paa Skuldrene / monne bære hannem / oc sætte hannem i sin sted / der staar hand / hand skal icke vige fra sin sted / vilde mand end raabe til hannem / skal hand icke svare / hand kand icke frelse hannem af sin Nød.
8 Tæncker dog paa saadant / oc værer mandige / J Ofvertrædere legger det paa Hierte. 9 Betæncker de fræmfarne Ting af gammel tjd / Thi Jeg er Gud / oc ingen meere / ja Gud / oc ingen er som jeg / 10 Som kundgiør fra første / det sidste / oc af fordum Tjd / de Ting som icke end ere giorde som siger / Mit Anslag skal staa fast / oc jeg vil giøre alt det som mig behager. 11 Jeg kalder en Flock rifvendes Fugle af Østen / mit Raads mand af et Land langt bort / Baabe hafver jeg talit / oc jeg vil lade det komme / Jeg hafver beridt det / oc jeg vil end giøre det. 12 Hører mig / J som hafver flotte Hierte / J som ere langt fra Retfærdighed. 13 Jeg hafver ført mjn Retfærdighed nær til / den skal icke være langt borte / oc mjn Salighed skal iicke dvæle / men Jeg vil gifve Salighed i Zion / Jsrael mjn Ære.

XLVII. Capitel.
NEdskjg oc sæt dig i Støf. Jomfru Babylons Datter / sæt dig paa Jorden / her er icke Stool du Chalbærers Datter / Thi du skalt icke komme dem meere til / ad de kalde dig den Kleinlige oc Kræfelige. 2 Tag Møller oc maal Meel / blotte djn Lock / giør dine Skenck eler bare / blotte din Hoft / Rab ofver Floderne / 3 Din blusel skal blottis / ja din Skam skal feels Jeg vil hefne mig / oc icke komme mod (dig som) et Menniske. 4 Vor Gjenløsers nafn er HErre Zebaoth / Jsrels Hellige. 5 Sid tjendis / oc gack i Mørcket / du Chalbærers Datter / Thi du skalt icke meere komme dem til ad de kalde dig / En Dronning ofver Kongeriger.
6 Jeg var vred mod mit Folck / ad de vanhelligede mjn Arf / oc gaf dem i din Haand / du bevjste dem icke Barmhiertighed / Du giorde dit Aag saare svaare ofver gamle / 7 Oc du tænckte / Jeg skal være en Dronning ævindeligen : Ad du icke vilde legge det paa dit Hierte / oc ey tæncke paa dette sidste. 8 Saa høer nu dette / du træfelige / som booer saa tryggeligen / som siger i sit Hierte / Jeg er / oc ingen meere / uden mig / jeg skal icke sidde Encke / oc ey vide hvad det er ad vorde Barnløs. 9 Men disse to Ting skulle hasteligen komme paa dig paa een Dag / ad du skalt blifve Barnløs oc Encke / ja fuldkommeligen skuklle de komme ofver dig / for djn Troldoms mangfoldigheds skyld / for dine Besværeres skyld / som ere saa saare stercke. 10 Thi du hafver forladit dig paa din Ondskab / Du tæncke / Der er ingen som seer mig / djn vjsdom oc din forstad den haver forvent dig / oc du sagde i dit hierte / Jeg er / oc ellers ingen uden mig. 11 Derfor skal en ulycke komme ofver dig / du skalt icke vide / naar dens kal opkomme / oc en Vanlycke skal falde paa dig / du skalt icke kunde forsoone den / Thi der skal hasteligen komme en ødeleggelse ofver dig / ad du skalt icke kunde vide den. 12 Stat nu (her) med dine Besværere / oc med djn Troldoms mangfoldigheds / hvor udi du hafver bemøynte dig af din ungdom / om du kand / maa skee / baade noget / om du / maa skee / kand styrcke dig. 13 (Thi) du est træt af dine mange Anslag. Lad dem du slaae her / de som beskue Himlene oc kjge Stierner / de som kundgiøre efter Maaneder / oc lad dem frelse dig / fra de Ting som skulle komme ofver dig. 14 See / de vare som Straa / en Jld hafver opbrændt dennem / De kunde icke udfrje deres Ljf fra Luens mact / Thi der skal icke være en Glød / ad værme sig ved / (eller) en Jld / ad sidde for den. 15 Saadanne ere de / som du hafver bemøyit dig med / Dine Kiøbmænd af djn ungdom / de skulle hver fare vidl paa sin side / der skal ingen frelse dig.

XLVIII. Caitel.
HØrer dette J (af) Jacobs Huus / J som ere kaldede med Jsraels Nafn / oc de som ere udgangne af Juda Vand / de som svære ved HErrens Nafn / oc ville ihukomme Jsraels Gud / (Men) icke i Sandhed oc ey i Retfærdighed. 2 Thi de kalde sig af den hellige Stad / oc traadze pa Jsraels Gud / HErre Zebaoth er hans Nafn. 3 Jeg hafver fra den tjd kundgiort (dem) de forige Ting / oc Jeg lood høre dem / Jeg giorde det hasteligen / oc de komme. 4 Fordi jeg vidste / ad du est haard / oc din Nacke er en Jernsene oc din Pande er Kaabber. 5 Oc jeg hafver fra den Tjd kundgiort dig det / Jeg lood dig høre det før end det kom / Ad du skulde icke / maa skee / sige / Min Afgud giorde de Ting / oc mit udskaarne Billede / oc mit støbt Billede befoole dem. 6 (Dette) hørde du / besee det altsammen / oc skulle j icke kundgiøre (det?) Jeg hafver fra den tjd ladit dig høre ny Ting / oc de som giemt vare / oc du forstoodst dem icke. 7 (Men) nu ere de skabte / oc icke fra den Tjd / oc før denne Dag hafve J oc icke hørt dem / paa det ad du skalt icke / maa skee / sige / See / dem vidste jeg vel. 8 Oc du hørde dem icke / ja du vidste dem oc icke / ja dit Øre var icke aabet fra den tjd / Thi jeg vidste adet / ad du skulde visseligen ofvertræde / oc du est kaldit en Ofvertrædere af Moders Ljf.
9 For mit Nafns skyld vil jeg forhale min Vrede / oc for min Prjs skyld vil Jeg besegle dig det / ad jeg skal icke udrydde dig. 10 See / Jeg hafver rensit dig / dog icke som Sølf / Jeg hafver udvald dig i ælendigheds Oon. 11 For mjn skyld / ja for mjn skyld / vil jeg det giøre / thi hvorlunde skulde det ellers vanhelliges? Oc jeg vil icke gifve en anden mjn Ære. 12 Hør mig Jacob / oc du Jsrael mjn Kaldede / Jeg er den samme / Jeg er den første / end oc er Jeg den sidste. 13 Ja mjn Haand hafver grundfæstit Jorden / oc mjn høyre Haand hafver maalit Himlene / naar Jeg raaber til dem / da skulle de staae tilljege. 14 Forsamler eder j alle / oc hører / hvo iblant dem hafver forkyndit disse Ting? HErren elskte hannem 7 hand skal bevjse sin villie mod Babylon / oc sin Arm mod Chaldæerne. 15 Jeg / ja jeg hafver det saggt / oc Jeg hafver end kaldit hannem / Jeg vil lade hannem komme / oc hans Vey skal lyckis.
16 Gaar nær til mig / hører det / Jeg hafver icke fra begyndelsen i løndom talet (dette/) (Men) fra den Tjd ad det blifver til / jeg er der / Oc nu sendte den HErre HErre mig / oc hans Aand. 17 Saa sagde HErren djn Gienløsere / Jsrael Hellige / Jeg er HErren djn Gud / som lærer dig hvad nytteligt er / som leder dig paa Veyen som du skalt gaa paa. 18 Gjd du vilde acte paa mine Bud / saa skulde djn Fred være som Floden / oc djn Retfærdighed som Haffens Bølger. 19 Oc djn Sæd skulde være som Saand / oc djn Lifvis Fruct som smaa Steene der udi / hves Nafn skulde icke udslættis elerl ødeleggis for mig.
20 Gaar ud af Babylon / flyer fra Chaldæerne med glædelig Røst / Forkynder dette / lader det høre / udfører det indtil Jordens ende / siger / HErren hafver igienløst sin tienere Jacob. 21 Oc de hafde ingen Tørst (der) hand ledde dem igiennem Ørckene / hans lood flyde Vand af en Klippe til dem / oc slacte en Klippe / oc der flød Vand ud. 22 De ugudelige / (sagde HErren) hafde icke Fred.

XLIX Capitel.
HØrer mig j øer / oc mercker J Folck langt borte / HErren kaldede mig af Moders Ljf / hans kom mit Nafn ihu / der jeg endnu var i min Moders Ljf. 2 Oc hand hafver giort mjn Mund som et skarpt Sverd / hand hafver skiult mig med sin Haands Skygge / oc hand giorde mig til en reen Pjl / hand stack mig i sit Kaager : 3 Oc sagde til mig / Du est mjn Tienere / Jsrael / Thi Jeg vil prjsis i dig. 4 Men jeg tænckte / Jeg hafver arbeydit forgæfvis / jeg fortærde mjn Mact forgæfvis oc forfængeligen / Alligevel ad mjn ræt er med HErren / oc min gierning med mjn Gud. 5 Oc du sagde HErren / som beridde mig af Moders Ljf til sin Tienere / ad jeg skulde vende Jacob til hannem / men Jsrael vil icke lade sig sancke / oc Jeg skal være herlig for HErrens Øyne / oc min Gud er min Styrcke. 6 Oc hand sagde / Det er en ringe Ting / ad du est min Tienere / til ad opvæcke Jacobs Stammer / oc omvende de bevarede af Jsrael / (Men) Jeg satte dig oc til Hedningenes Lius / ad du skalt være min Salighed til Jordens ende. 7 Saa sagde HEren / Jsraels Gienløsere / hans Hellige / til den foractede Siæl / til den som Folcket hafver vederstyggelighed til / men den som er de Mæctiges Tienere : Kongerne skulle see oc opstaae (saa vel som ocsaa) Fyrsterne / oc de skulle bøye sig / for HErrens skyld / som er tro / for Jsraels Hellige / som udvalde dig.
8 Saa sagde HErren / Jeg bønhørde dig paa den behagelige Tjd / oc hialp dig paa Salighedens Dag / oc vil forvare dig / oc sætte dig til et Forbund iblant Folck / ad du skalt opvæcke Landet / ad lade dem eye de ødelagde Arfvedeele. 9 Ad sige til de Fangne / Gaar ud / Til dem i Mørcke / Lader eder see / de skulle føde sig hos Veyene / oc deres Føde skal være paa alle høye Stænder. 10 De skulle hvercken hungre eller tørste / oc ingen Hede eller Sool skal brænde dem / Thi den som er miskundelig ofver dem / hand skal føre dem oc lede dem til Vandkilder. 11 Oc Jeg vil giøre alle mine Bierge til Veye / oc mine slagne Veye skulle ophøyes. 12 See Disse skulle komme langt fra / Oc see / hjne for Norden / oc fra Vesten / Oc hjne fra Sinim Land. 13 Frycer eder Himle / oc glæd dig JOrd / oc j Bierge lofver med Fryd / Thi HErren hafver husvalit sit Folck / oc vil forbarme sig ofver sine Ælendige.
14 Men Zion sagde / HErren forladt mig / oc HErren hafver glemt mig. 15 Kand oc en Qvinde forglemme sit diendis Barn / ad hun icke forbarmer sig ofver sit Lifvis Søn? Ja om hun end kunde forglemme det / Da vil jeg dog icke forglemme dig. 16 See / Jeg tegnede dig paa begge Hænder / dine Mure ere altjd for mig. 17 Dine Byggemestre hastede / de som forstyrre dig oc nedbryde dig / skulle drage ud fra dig. 18 Opløft dine Øyne trint omkring / Oc see / Alle disse forsamlede sig / de komme til dig : Saa fandt Jeg lefver / sagde HErren / Med alle disse skalt du klæde dig / som med en Prydelse / oc du skalt binde dem (paa dig/) som Bruden (giør.) 19 Ja anlangendis dine Ørcker / oc dene øde Steder / oc din ødeleggelsis Land / det skal nu blifve forsnefrt for Jndbyggere / oc de som opsluge dig fkulle blifve langt borte. 20 Dine Børn siden du varst Barnløs skulle endnu sige for dine Ørne / Steden er mig fortrang / holt dig djd heden mig til villie / ad jeg kand boo. 21 Men du skalt tæncke i dit Hierte / Hvo hafver aulit mig disse? eftersom jeg var barnløs / oc eenlig / var henflyt oc henviget / oc hvo hafver opdraget disse? See / Jeg var ofverblefven / ja jeg alleene / hvor vare da disse? 22 Saa sagde den HErre HErre / See / Jeg vil opløfte mjn Haand til Hedningene / oc opløfte mine Bannere til Folck / oc de skulle bære dine Sønner fræm i Skiød / oc dine Døttre skulle bæres paa Skuldre. 23 Oc Konger skulle være dine Fosterfædre / oc deres Dronninger dine Ammer / de skulle nedfalde til Jorden paa Ansicter for dig / oc flicke dine Fødder Støf : Da skalt du fornemme / ad Jeg er HErren / ad de skulle icke beskæmmes / som forvente mig.
24 Mon mand kand tage Rof fra en kempe? Eller kunde en Retfærdigis Fanger undkomme? 25 Ja saa sagde HErren / En sterckis Fangne skal oc tages / Oc det en Voldsmand hafver tagit / skal undkomme / Oc jeg vil trætte med den som trætter med dig / oc jeg vil frelse dine Børn. 26 Oc Jeg vil komme dem til som berøfve dig / ad æde deres (eget) Kiød / oc de skulle blifve druckne af deres (eget) Blood / som af Vjnmost : Oc alt Kiød skal vide / ad Jeg er HErren din Frelsere / oc din Gienløsere den Mæctige i Jacob.

L. Capitel.
SAa sagde HErren / hvor er eders Moders Skilsmisbref / med hvilcket Jeg forlod hende / Eller hvo er af mine Aagerkarle / som Jeg folde eder? See / J ere folde for eders Misgierninger / oc eders Moder er forladen for eders Ofvertrædelse. 2 Hvi kom Jeg / oc der var ingen? Jeg kaldede / oc der var ingen som svarede? Er Mjn haand nu saa aldeelis forkortet / ad den kand icke forløse? Eller er der ingen Mact hos mig ad redde? See / Jeg tørrer Hafvet ved min Trusel / Jeg giør Floder til Ørcken / ad deres Fiske stincke for Vands trang / oc døe af Tørst. 3 Jeg klæder Himmelen med Mørckhed / oc giør dens Tcke som en Sæck. 4 Den HErre HErre hafver gifvit mig de Lærdes Tunge / ad vide / ad tale i Tide med den Trætte 7 hand skal opvæcke hver Morgen / ja hand skal opvæcke mit Øre / ad høre / som de Lærde. 5 Den HErre HErre hafver aabnit mig Øret / oc Jeg var icke gienstridig / Jeg vende icke om tilbage.
6 Jeg holt min Ryg for dem som mig sloge / oc mine Kindbeen til dem som ryckte Haar af mig / Jeg skiulte icke mit Ansict fra bespottelse oc Spyt. 7 Thi den HErre HErre skal hielpe mig / derfor blifver jeg icke beskæmmit: 8 Hand er nær hos / som siger mig retfærdig / Hvo vil trætte mod mig? Lader os staae tilhobe / hvo er den som hafver ad trætte mod mig? hand komme hjd til mig. 9 See / den HErre HErre skal hielpe mig / hvo er den som mig kand fordømme? See / de skulle alle ældis som klædet / Møll skal æde dem.
10 Hvo er iblant eder som frycter HErren / som lyder hans Tieneris røst? Den som vandrer i mørcke / oc icke hafver Liuset / hand skal haabe paa HErrens Nafn / oc forlade sig fast paa sin Gud. 11 See / J alle som optænde en Jld / som slaar med Gniste omkring eder / vandrer hen i eders Jldis Lius / oc ved gniste som j optænde / Dette skeer eder af mjn Haand / J skulle ligge i Sorrig.

LI. Capitel.
HØrer mig / J som efterfølge retfærdighed / j som adspørge HERREN: Seer til den Klippe / af hvilcken J ere udhugne / oc tilbrøndens hull / af hvilcke J ere udgrafne / 2 Seer til Abraham eders Fader / oc til Saram som fødde eder / Thi Jeg kaldede hannem eene / oc velsignede hannem / oc formeerede hannem. 3 Thi HErren hafver trøstet Zion / hand trøster alle dens øde Stæder / oc giør dens Ørcken lige som lystelige urtegaaarde  oc dens øde Marck / lige som HErrens urtegaard / der skal findis inde Fryd oc Glæde / Tacksigelse oc Lofsang. 4 Mit Folck merck paa mig / oc hør mig mit Folck / thi der skal en Lov udgaa fra mig / oc Jeg vil sætte mjn Ræt til Folckes Lius. 5 Mjn retfærdighed er nær / min Salighed er udgangen / oc mine Arme skulle dømme Folck / Øer skulle bie efter mig / oc tøfve efter min Arm. 6 Opløfter eders Øyne til HImlene / oc seer ned til Jorden / Thi Himlene skulle forgaa som en Røg / oc Jorden skal ældis som Klædet / oc dens Jndbyggere skulle hendøe som det / Men min Salighed skal blifve ævindeligen / oc min Retfærdighed skal icke fordærfvis. 7 Hører mig J som kiende Retfærdighed / Folck / i hivlckes hierte mjn Lov er / Frycter eder icke for et Menniskis forhaanelse / oc forfærdes icke for deres stænden. 8 Thi Møll skulle æde dme lige som Klædet / oc en Orm skal æde dem lige som uld / Men mjn Retfærdighed skall blifve ævindeligen / oc min Salighed stedze oc altjd.
9 Vaag op / vaag op / før dig i mact du HErrens Arm / vaag op / lige som i gamle Dage i fordum Tjd. Est du icke den / som hafver afhuggit den Hofmodige / som saargiorde Dragen? 10 Est du icke den som udtørrede Hafvet / den stoore Afgrunds Vand? Den som giorde Haffens dybhed til en Vey / ad de Gienløste ginge der igiennem? 11 Saa skulle HErrens Forløste vende om igien / oc komme til Zion med Fryd / oc ævig Glæde (skal være) paa deres Hofvet / De skulle faae lyst oc Glæde / (men) Sorg oc Suck skal fly (fra dem.)
12 Jeg / Jeg er den som trøster eder / hvo est du da ad du vilt frycte for et Menniske / som skal døø / oc for Menniskenes barn / som skal blifve som Høø / 13 Oc du forglemte HErren / som hafver giort dig / som udbridde Himmelen / oc grundfeste Jorden / Men du fryctede stedze den gandske Dag / for Fortrængernes Grumhed / naar hand tager sig for / ad fordærfve 7 oc hvor (er) Fortrængernes Grumhed? 14 Den som gaar fanget heden i fremmed Sted / blef hastig ladt løs / oc hand skal icke dø i Grafven / oc hans Brød skal icke fattis. 15 Thi Jeg er HErren djn Gud / som adskiller Hafvet / ad dens Bølger bruse / HErre Zebaoth er hans Nafn. 16 Oc Jeg lade mine Ord i din Mund / oc skiulte dig under min Haands skygge / til ad plante Himle / oc ad grundfeste Jord / oc ad skige til Zion / Du est mit Folck.
17 Vaag op / vaag op / Stat op Jerusalem / Du som hafver druckit af HErrens Haand hans Grumheds Kalck / Du hafver druckit / ja udkryst den forgiftige Kalckis Bærme. 18 Der var ingen af alle de Børn som hun hafde født / som hende kunde lede / Oc ingen af alle de Børn som hun opfødde / der hend ekunde tage ved Haanden. 19 Disse tvende ere dig vederfarne / hvo skal sørge med dig? (Der er) Ødeleggelse / oc Skade / oc Hunger oc Sverdet / hvor med skal jeg husvale dig? 20 Dine Børn ere forsmæctede / de laae for paa alle Gader / lige som en besnærit vildOxe fulde af HErrens Vrede / ja af din Guds Straf. 21 Derfor hør det dog du ælendige oc Druckne / dog icke af Vjn. 22 Saa sagde djn HErre / den HErre oc din Gud / som vil udføre sit Folckis Sag / See / Jeg toog den forgiftige kalck af din haand / ja min grumheds Kalckis Børne / Du skalt icke ydermeere dricke den. 23 Men jeg vil gifve den i dine Plagers Haand / som sagde til din Siæl / Bøy dig / oc vi ville gaae hen ofver / oc du lagde din Ryg som Jorden / oc som Gaden / for dem som inge der ofver.

LII. Capitel.
VAag op / vaag op / føør dig i din styrcke Zion / før dig i din herligheds Klæder / Jerusalem du hellige stad / Thi der skal icke meere komme nogen ydermeere med Forhud eller ureen i dig. 2 Slaa Støfven af dig / Stat op / sid Jerusalem / giør dig løs af din Halsis baand / du fangne Daatter Zion. 3 Thi saa sagde HErren / J ere solde for intet / J skulle oc igenløses foruden Pendinge. 4 Thi saa sagde den HErre HErre / Mit Folck foor ned til Ægypten i det første / ad vandre der / oc Afsur fortrængde dem for intet. 5 Oc nu / hvad hafver jeg her (ad giøre?) sagde HErren / Thi mit Folck er borttagit for intet / Deres Regerere skulle komme hylen af sted / sagde HErren / oc mit Nafn bespottis stedse hver Dag. 6 Derfor skal mit Folck kiende mit nafn / ja der for paa den Dag / ad Jeg self taler / See / Jeg (er den.)
7 Hvor deylige ere dens Fødder som bebuder paa Biergene / som  lader høre Fred / som bebuder Got / som lader høre Salighed / som siger til Zion / Din Gud er Konge. 8 (Her er) dine Væcteres Røst / de opløfte deres Røst / de skulle fryde sig tilljge / Thi de skulle see det skindbarligen / naar HErren omvender Zion. 9 Raaber / Fryder eder tilljge Jerusalems Ørcke / Thi HErren hafver trøstit sit Folck / hand hafver igienløst Jerusalem. 10 HErren hafver blottit sin hellige Arm for alle Hendingenes Øyne / oc alle Jordens ender skulle see vor Guds Salighed.
11 Viger / riger / farer ud hvad der fra / rør ved intet ureent / Gaar ud fra den / reenser eder / j som bære HErrens Kar : 12 Thi J skulle icke drage ud med hast / ey heller fare bort med fluct / Thi HErren gaar for eder / oc Jsraels Gud skal slutte eders Hær.
13 See / min Tienere skal handle vjselig / hand skal ophøyes / oc opløftis / oc blifve meget herlige. 14 Lige som mange forhundrede sig stoorligen ofver dig / saa var hans Ansict fordærfvit fræm for (andre) Folck / oc hans Skickelse frem for Menniskenes børn. 15 Saa skal hand bestencke mange Heninge / ad Kongerne skulle ocsaa tillucke deres Mund ofver hannem / Thi det som dem icke var fortællet / det hafve de seet / oc det de icke hafve hørt / det hafve de forstandet.

LIII. Capitel.
HVo troode det vi hafde hørt? Oc for hvilcken er HErrens Arme aabenbarit? 2 Thi hand opfoor som en Qvist for hannem / oc som en Rod af tør Jord / hand hafver ingen Skickelse eller Deylighed / oc vi faae hannem / Men der var icke Anseelse ad vi kunde hafve lyst til hannem. 3 Hand var den foracteligste oc U-værdigste blandt Mænd / en høyplaget Mand / oc som hafde forsøgt hvad Kranckhed er / Oc for hvilcken mand skiulte Ansictet / hand var foractet / oc vi actede hannem intet. 4 Visseligen baar hand vore Siugdomme / oc toog vor Pjne paa sig / Men vi actede hannem for den / som var plaget / som var slagen af Gud oc fornedret. 5 Men hand er saargiort for vore Overftrædelser / er knuset for vore Misgierrninger / Straffen ligger paa hannem / paa det ad vi skulde nye Fred / oc vi hafve faaet Lægdom ved hans Saar. 6 Vi foore alle vild / som Faar / vi vare henvende hver paa sin Vey / Men HErren lood alles voore Misgierninger møde hannem. 7 Den blef æftet / Oc hand blef fornædret / oc hand oplood icke sin Mund / som et Lam der ledis hen ad slactis / oc som et Faar / der tier stille for dem / som det klipper / oc hand vilde icke oplade sin Mund.
8 (Men) Hand er tagen fra angist oc Dom / oc hvo vil udsige hans Lefnits langhed? Thi hand er bortrefven af de Lefendes Land / hand hafde Plage for mit Folckis Ofvertrædelsis skyld. 9 Oc det Lood de ugudelige oc en Rjg raade for hans Graf / der hand var død saa ynckelig / for hand hafve icke giort uret / oc der var icke svig i hans Mund : 10 Men HErren hafde Behagelighed til ad knuse hannem med Kranckhed. Naar hand hafver gifvit sit Ljf til et Skyldoffer / da skal hand see Sæd / hand skal lefve længe / oc HErrens gode behag skal lyckis ved hans Haand. 11 Fordi ad hans Siæl hafver arbeydit / skal hand see det / hand skal mættis. J det mand kiender hannem / skal hand min retfærdige Tienere / retfærdiggiøre mange / oc hand skal bære deres Missigerninger. 12 Derfor vil jeg gifve hannem Deel iblant mange / oc hand skal deele Bytte med Stercke / Derfor ad hand udøste sit Ljf til Døen / oc lef regnit med Ofvertrædere / Oc hand baar manges Synd / Oc skal bede for Ofvertrædere.

LIV. Capitel.
FRyd dig du ufructsommelige som icke fødde / Glæd dig med Fryd oc vær glad / som icke var i Barns Nød / Thi den Eenliges Børn ere fleere / end hendis Børn som hafver Mand / sagde HErren. 2 Giør din Pauluuns sted vjd / oc lad dem udbrede dine Tabernackels Telter / forbiud det icke / streck dine Reeb langt ud / oc befæst dine Nagler. 3 Thi du skalt udbryde paa høyre oc venstre side / oc de skulle lade besidde de øde Steder.
4 Fryct icke / Thi du skalt icke beskæmmis / Oc vær icke blu / thi du skalt icke bespottis / Men du skal forglemme din Jomfrudoms Skam / oc meere ihukomme din Enckefdis forsmædelse. 5 Thi den som hafver giort dig / hand er din Mand / HErren Zebaoth er hans Nafn / oc din Jgienløsere er Jsraels Hellige / hand skal kaldis all Jordens Gud. 6 Thi HErren hafver kaldit dig / som en forladt oc bedrøfvit Qvinde af hiertet / oc som en ung Hustru / Thi du varst forskut sagde din Gud. 7 Jeg hafver forladt dig i et lidet Øyeblick / Men Jeg vil forsamle dig med megen stoor Barmhiertighed. 8 Det lidet Vreden (varede) skiulte Jeg mit Ansict et Øyeblick fra dig / Men Jeg hafver forbarmit mig ofver dig med ævig Miskundhed / sagde HErren din Jgienløsere. 9 Thi det skal være mig (lige som) Roe Vand / hvilcken Jeg foor / Ad Noe Vand skulde icke meere gaa ofver Jorden / Saa hafver Jeg oc foorit / ad jeg vil icke meere være vred paa dig / eller straffe dig. 10 Thi Biergene skulle vel vige / oc Høyene beveges / Men min Miskundhed skal icke vige fra dig / min Freds Forbund skal icke bevegis / sagde HErren som forbarmer sig ofver dig.
11 Du Ælendige som est bortdrefvet ved en Storm / som icke est trøstit / See / Jeg vil legge dine Steene med herlig Carbunckel / oc Jeg vil legge din Grundvol med Saphier / 12 Oc giøre dine Vindver af Cristal / oc dine Porte af Rubjnsteen / oc alle dine Landemercke af behagelige Steene / 13 oc alle dine  Børn skulle være lærde af HErren / Oc dine Børn skulle hafve stoorFred / 14 Duskalt befæsts ved Retfærdighed / vær langt fra Fortryckelse / thi du skalt icke frycte / oc fra Fordærfvelse / thi den skal icke naa til dig. 15 See / der skal vel være den som skal holde sig som en Fremmed / (dog) icke af mig / (Men hvo som heldst der holder sig fremmed hos dig mod dig / hand skal falde. 16 See / Jeg hafver skabt en Smed / som opblæs Kull i Jld / oc jeg hafver skabt en Fordærfvere / ad ødelegge. 17 Hvert Redskab som er bered imod dig / skal icke lyckis / oc hver Tunge som sætter sig op imod dig i Dommen / skalt du dømme : Denne er HErrens Tieneres Arf / oc deres Retfærdighed af mig / sagde HErren.

LV. Capitel.
NU vel hver som trøster kommer til Vandene / Oc den som icke hafver Pendinge / Kommer / kiøber oc æder / oc gaar / kiøber uden Pendinge oc uden Betaling / Vjn oc Melck. 2 Hvi tælle J Pendinge der / som icke er Brød / Oc eders Arbeyde der / som j icke kunde blifve mætte? Hører mig dog nøye / oc æder got / Saa skal eders Siel forlyste sig med det Feede. 3 Bøyer eders Ørne / oc kommer til mig / hører / saa skulle eders Siele lefver / Thi Jeg vil giøre en ævig Pact med eder / (som er) Davids stadige Miskundheder. 4 See / Jeg hafver sat hannem til et Vidne for Folck / til en Fyrste oc dee som skulde biude ofver Folck. 5 See / Du skalt kalde et Folck / som du skalt icke kiende / oc et Folck / ja det som icke kiende dig / skulle løbe til dig / for HErrens din Guds skyld / oc den Helligis i Jsrael / thi hand hafver prydit dig.
6 Søger HErren / meden hand findis / kalder paa hannem / den stiund hand er nær. 7 Den ugudelige forlade sin Vey / oc hver som ilde giør / sine Tancker / oc omvende sig til HErren / oc hand skal forbarme sig ofver hannem / oc til vor Gud / thi hand skal være meget rund til at forlade. 8 Thi mine tancker ere icke (som) eders Tancker / oc eders Veye ey heller mine Veye / sagde HErren. 9 Thi (som) Himmelen er høyre end Jorden / saa ere mine Veye Høyere end eders veye / oc mine tancker end eders Tancker. 10 Thi ligesom regn oc Snee nedfalde fra Himelen / oc komme icke djd igien / men vande Jorden ofverflødigen / oc giøre den fructbar / oc komme den til ad gifve Grøde / oc gifve Sæd til at saa / oc Brød til ad æde : 11 Saa skal oc mit Ord være / som skal udgaa af mjn Muund / det skal icke komme tomt igien til mig / men giøre det mig vel behager / oc det skal hannem lyckis / til hvilcken Jeg sender det. 12 Thi j skulle drage ud med Glæde / oc ledsages med Fred / Biergene oc høyene skulle raabe for eder med Fryd oc alle Træer paa marcken skulle klamme med hand. 13 For Tornbuske skulle opvoxe Fyretræ / for Tidzler skal Myrre opvoxe / oc det skal vorde HErren til et Nafn / til et ævigt Tegn / som icke skal udryddis.

LVI. Capitel. SAa sagde HErren / holder Ræt / oc giører Retfærdighed / Thi min Salighed er nær / ad komme / oc min Retfærdighed / ad aabenbare sig. 2 Vel det Menniske / som det giør / oc det Menniskis Barn / som holder fast der ved / som holder Sabbathen / ad hand icke vanhelliger den / oc varer sin Haand / ad den giør intet Ont.
3 Oc den Fremmedis Søn som hafver gifvit sig til HErren / skal icke sige / sigendis : HErren skal vist skille mig fra sit Folck : Oc den Gildede skal icke sige / See / Jeg er et visnet Træ. 4 Thi saa skal HErren til de Gildede / de som ville holde mine Sabbather / oc udvæle det som for mig behager / oc holde ved min Pact : 5 Dem vil jeg gifve et rum i mit Huus oc inden mine Muure / oc et bedre Nafn end Sønners oc end Døttres / Jeg vil gifve hannem et ævigt Nafn / som icke skal forgaa. 6 Oc den Fremmedis Børn / som hafver gifvit sig til HErren / ad tiene hannem / oc ad elske HErrens Nafn / paa det ad de kunde være hans Tienere / hver som holder Sabbathen / ad hand vanhelliger icke den / oc holder fast ved min Pact : 7 De samme vil jeg oc føre til mit hellige Bierg / oc jeg vil giøre dem glade i mit Bedehuus / deres Brændoffer oc deres Slactoffer skulle være mig behagelige paa mit Altere / Thi mit Huus skal kaldis et Bedehuus for alle Folck. 8 Den HErre HErre / som samler de Fordrefne af Jsrael / sagde / Jeg vil endnu samle til hannem (fleere) til dem som ere forsamlede til hannem.
9 Alle Diur paa Marcken kommer ad æde / ja alle Diur i Skoven. 10 Hans Væctere ere blinde / de vide allesammen intet / de ere alle stumme Hunde som icke kunde gøe / som tale narsk / som ligge / som sofve gierne. 11 Oc Hundene som ere stercke i Sindet / Kiende icke mættelse. Oc de ere Hyrder som icke kunde vide Forstand / de faare hver sin Vey / hver til sin Gierighed fra hver sin ende : 12 Kommer / jeg vil tage Vjn / oc lader os dricke sterck Drick / oc i Morgen skal være som i Dag / ja stoor / ja end meget meere.

LVII. Capitel.
DEn Retfærdige omkommer / oc der er ingen som legger det paa Hierte / oc hellige Folck ere hensamlede / ingen gifver act der paa / ad den Retfærdige hensamlis fra det onde. 2 Hand skal gaa ind med Fred / de skulle hvile dem i deres Sofvekamre / hver som vandrer for hannem. 3 Oc kommer j hjd / j som ere Spaaqvinders Børn / (de) Hoore Sæd / oc de som hafve bedrefvet Horerj. 4 Med hvem hafve J forlystet eder? Mod hvim ville j udvjde Munden / udrecke Tunge ? Ere j icke Ofvertrædelsens Børn / en falsk Sæd? 5 Som ere optænde med hidzig kierlighed mod Afguder / nder alle grønne Træ / som slacte Børn hos Beckene under Steenklipperne. 6 Din Deel er hos de slette Becke (Steene/) de / ja de ere din Deel / den udgydde du ocsaa Drickoffer for / du offrede dit Madoffer / skulle jeg der ofver trøste mig? 7 Du lagde din Seng paa et høyt oc ophøyet Bierg / Du gick oc djd op ad offre Offer. 8 Oc satte din ihukommelse bag Dørren oc Dørtræet / Thi du blotte dig (der du vigede) fra mig / oc gick op / du giorde din Seng vjd / oc dig Pact med nogle af dem / du elskte deres Seng (paa) hver sted du saa (dem/) 9 Oc du foor til Kongen med Olien / oc hafde forskaffed dig mange velluctende Ting / ad anstryge dig med / oc du sendte dine Bud hen langt bort / oc du fornædrede dig indtil Helfvede. 10 Du arbeydede i din Veyis mangfoldighed / Du sagde icke / Det er forgæfvis / Du fandst din Haands Føde / derfor blefft du icke siug. 11 Oc for hvem est du forfærdit / oc fryctede? Ad du vilde liuge / oc tæncke intet paa mig / oc lagde det icke paa dit Hierte. Mon jeg (altjd) tie / oc fra ævighed / oc du skulde icke frycte mig? 12 Jeg vil kundgiøre djn Retfærdighed / oc dine Gierninger / ad de skulle icke gafne dig. 13 Naar du raaber / saa lad dine Forsamlinger fra dig / men Vejret skal tage dem alle bort / Forfængelighed skal tage dem. Men den som haaber paa mig / hand skal arfve landet / oc eye mit hellige Bierg.
14 Oc skal sige / Giører Bane / giører Bane / sletter Veyen / borttager stød af mit Folckis Vey. 15 Thi saa sagde den Høye oc Ophøyede / som boer ævindelige / oc hans Nafn er helligt / Jeg vil boo i det Høye oc Hellige / oc hos en sønderknuset oc ydmyg Aand / ad giørede Ydmyges Aand lefvende / oc ad lade de sønderknusedes Hierter lefve. Thi Jeg vil icke trætte ævindeligen / oc icke være vred altjd / thi en Aand skal daane for mit Ansict / oc de Siele som jeg hafver giort. 17 Jeg var vred for hans Gierigheds ondskab / oc sloo dem / i det jeg skiulte mig / oc jeg var vred / oc hand gick gienstridig i sit Hiertis Veye. 18 Jeg saa hans Veye / oc lægte hannem / oc gaf ham Roo / oc trøstede ham igien / oc dem som sørgede for hannem. 19 (Jeg) skaber Læbers Grøde / Fred / Fred / for den som er langt borte / oc for den som er nær / sagde HErren / oc jeg hafver lægt hannem. 20 Men de ugudelige ere som Hafvet der er oprørt / thi det kand icke være stille / oc dets Vand udkaste Skarn oc Dynd. 21 Der er icke Fred / sagde min Gud for de ugudelige.

LVIII. Capitel.
RAab af Struben / spar icke / Opløft din Røst som en basuune / oc kundgiør mit Folck deres Ofvertrædelse / oc Jacobs Huus deres Synder. 2 De søge mig dagligen / oc hafve lyst til ad vide mine Veye : lige som et Folck der hafver giort Retfærdighed / oc hafver icke forladit sin Guds Ræt / spørie de mig om retfærdige Domme / de hafve lyst ad komme til Gud / 3 Sigendes / Hvis fastede vi / oc du faast det icke? Hvi plagede vi vor Siel / oc du vilt det icke vide? See / paa den Dag J faste / finde j eders lyst / oc efter alle eders Arbeyde. 4 See / J faste / til Kjf oc Trætte / oc til at slaa ugudeligen med Næfve. Faster icke / som nu / ad eders Røst maa Høres i det Høye. 5 Skulde (saadant) som dette / være en Faste / som Jeg hafver udvalt / ad et Menniske plager sit Ljf een Dag / eller ad helde sit Hofved ned som et Sjf / eller føre sig i Sæck oc Aske? Vilt du kalde det en Faste oc en Tacknemmelig Dag for HErren?
6 Er denne icke den Faste som Jeg hafver udvalt? Ad oplade ugudeligheds baand / ad løse Aagens Knippe / oc lade de Trængde fare frj / oc ad J skulle sønderbryde alle Aag / 7 (Bør dig) icke ad bryde dit Brød for den Hungrige / oc skalt du icke lade komme de Ælendige / ja Vildfarende / i Huus? Naar du seer en Nøgn / da skalt du klæde hannem / oc du skalt icke skiule dig fra dit Kiød. 8 Da skalt dit Lius fræmbryde som Morgenrødet / oc djn Lægesom skal snart grnnis / oc djn Retfærdighed skal gaa for dig / HErrens Herlighed skal slutte til efter dig. 9 Da skalt du paakalde / oc HErren skal bønhøre / Du skalt raabe / Oc hand skal sige / See / her er jeg. Dersom du borttager det Aag som er hos dig / ad udstrecke Fingre oc ad tale Ondskab / 10 Oc fræmdrager dit Hierte for den Hungrige / oc mætter den Ælendigis Siæl / oc dit Lius skal oprinde i Mørcke / oc din Taage skal være som Middagen. 11 Oc HErren skal altjd lede dig / oc mætte din Siel i Tørheden / oc styrcke dine Been vel : Oc du skalt blifve som en vandet urtegaard / oc som en springende Kilde / hvor udi icke skulde fattis Vand. 12 Oc (de som komme) af dig / skulle opbygge de Stæder som længe hafve ligget øde / Du skalt sætte Grundvol / som skal blifve stedze oc altjd / oc du skalt kaldis den / som bøder de refne Gierder / som forbereder Stjerne igien / ad boe der.
13 Dersom du vender din Food igien fra Sabbathen / ad giøre hvad dig behager paa mine hellige Dage / oc dersom du kalder Sabbathen lystighed / (oc) den hellige Dag herlig for HErren / oc dersom du prjser den / saa ad du icke giør dine Veye / ad icke finde din egen behagelighed / oc tale der om: 14 Da skalt du forlystis i HErren / oc Jeg vil lade dig fare ofver de høye Steder paa Jorden / oc lade dig æde Jacobs din Faders Arf / Thi HErrens Mund hafver talet (det.)

LIX. Capitel.
SEe / HErens Haand er icke forkortet / ad hand skulde icke kunde frelse / Oc hans Ørne er icke tycke / ad hand icke kand høre. 2 Men eders Misgierninger giøre skilsmis imedlem eder oc eders Gud / oc eders Synder skiule hans Ansict fra eder / ad hand hører (eder) icke. 3 Thi eders Hænder ere besmittede med Blood / oc eders Fingre med uræt / eders Læber tale falskt / eder Tunge dricker uræt. 4 Der er ingen som raaber paa Retfærdighed / oc ingen som dømmer troligen / i det mand forlader sig paa Forfængelighed / oc taler Løgn /ndfanger Møye / oc støder uret. 5 De brøde Basilifkis Æg / oc ville væfve Spindelvæf / hvo som æder af deres Æg / hand skal døø / oc om det tryckis / da udfar der en Øgle. 6 Deres Væf skulle icke blifve til Klæder / oc de skulle icke skiules med deres gierning / deres Gierning er Misgierning / oc der er Fortrædelighed i deres Hænder. 7 Deres Fødder monne løbe til det Onde / oc skynde sig ad udgyde uskyldigt Blood : Deres Tancker ere uretfærdige Tancker / der er Skade oc Fordærfvelse paa deres slagne Veye. 8 De kiende icke Freds Vey / oc der er icke Ræt i deres Gang : Deres Stjer ere krumme for dem / hvo som traader der paa / hand veed icke af Fred.
9 Derfor er Rætten langt fra os / oc Retfærdighed naade icke til os : Vi biede efter Liuset / Oc see / hver er Mørcket / (Vibiede) efter Skin / (oc see) vi vandrede i Taage. 10 Vi træfvede som de Blinde efter en Væg / ja træfvede som de der hafve ingen Øyne. Vi støtte os om Middagen / som i Tusmørcket / Vi ere stinckende Steder som de Døde. 11 Vi brumlede alle som Biørnene / oc kurrede fast som Duerne / (Thi) vi biede efter Rætten / oc den var der icke / efter Salighed / oc den var langt fra os. 12 Thi vore Ofvertrædelser ere saa mange for dig / oc vore Synder svare imod os : Thi vore Ofvertrædelser ere hos os / 13 Oc vi kiende vore Misgierninger / (som er) ad ofvertræde oc liuge mod HErren / oc ad vende os tilbage fra vor Gud / ad tale om undertryckelse oc affald / ad undfange oc undsige falske Ord af Hiertet. 14 Oc Rætten er viget tilbage / oc Retfærdighed stood langt borte / Thi Sandhed støtte an paa den brede Gade / oc Rætten kunde icke gaa der. 15 Oc Sandhed er borte / oc de som vigede fra det onde / ere bedrøfvede. Oc HErren saa det / oc det behagede hannem ilde / Thi der er ingen Ræt.
16 Oc hand saa / ad der var ingen / oc Forbedere : Oc han Arm giorde hannem Salighed / oc hans Retfærdighed styrckede hannem. 17 Oc hand førde sig i Retfærdighed som udi en Panzer / Oc salighedens Hielm (var) paa hans Hofved / oc førde sig i Hefns Klæder / ja en Klædning / oc omsvøbte sig med Njdkierhed / som med en Kaabe / 18 Som til ad betale / som til ad vederlegge Grumhed til sine Fiender / oc Betaling til sine uvenner / ja dem paa Øerne skal hand vedzlegge Betaling. 19 Da skulle de frycte HErrens Nafn fra Vesten / oc hans Herlighed fra Solens Opgang / naa Fienden kommer / som Floden / skal HErrens Aand oprette Bannere imod hannem. 20 Oc der skal komme en Gienløsere til Zion / oc til dem som sig omvende fra Ofvertrædelse i Jacob / sagde HErren. 21 Oc Jeg (er den) denne er min Pact med dem / sagde HErren / Min Aand som er ofver dig / oc min Ord / som Jeg hafver lagt i din Mund / skulle icke vige fra din Mund / eller fra din Sædis Mund / eller oc fra din Sædis Sæds Mund (sagde HErren) fra nu oc indtil ævig tjd.

LX. Capitel.
GJør dig rede / blif opliust / thi dit Lius er kommet / oc HErrens Herlighed er oprunden ofver dig. 2 Thi see / Mørcket skal skiule Jorden / oc Taagen Folck / Men HErren skal oprinde ofver dig / oc hans Herlighed skal seis ofver dig. 3 Oc Hedningene skulle vandre ved dit Lius / oc Kongerne ved din Oprindelsis skin. 4 Opløft dine Øyne trint omkring / oc see : Alle disse hafve forsamlet sig sig / de komme til dig / Dine Sønner skulle komme langt fra / oc dine Døttre opfostres ved Siden. 5 Da skalt du see det oc udbryde / Oc dit Hierte skal forundre oc udbrede sig / naar den store Mangfoldighed hos Hafvet omvendis til dig / Hedningenes Mact kommer til dig. 6 Thi Camels mangfoldighed skal skiule dig / Veyløbere af Madian oc Epha / alle de af Saba skulle komme / skulle bære Guld oc Røgelse / oc kundgiøre HErrens megen Lof. 7 Alle Hiorde i Kedar skulle samles til dig / Nebajoths Vædere skulle tiene dig / de skulle opoffres paa mit behagelige Altere / Oc jeg vil pryde min Herligheds Huus. 8 Hvo ere de / som flue som Skyerne / oc som Duer til deres Due-Slag? 9 Thi Øer skulle bie efter mig / oc Tharsis Skib / i b egyndelsen / Ad føre dine Børn hjd lang Veys fra / ja deres Sølf oc deres Guld med dem / til HErrens din Guds Nafn / oc til Jsraels Hellige / Thi hand hafver giort dig herlig. 10 Oc en fremmedes Børn skulle bygge dine Muure / oc deres Konger skulle tiene dig. Thi jeg sloo dig i min Vrede / men jeg er barmhiertig mod dig i min Velbehagelighed. 11 Oc dine Porte skulle altjd oplades / Dag oc Nat / icke tilluckes / ad Hedningenes mact skal føreis til dig / oc deres Konger skulle føres her til. 12 Thi hvilcke Hedninger eller oc Kongeriger som icke ville tiene dig / de skulle fordærfves / oc Hedningene skulle vjst ødelegges. 13 Libanons Herlighed skal komme til dig / Fyrtræ / Kjntræ / oc Busbon tilljge / til ad pryde min Helligdoms Sted med / oc Jeg vil giøre mine Fødders sted herlig.
14 Oc der skulle gaae nedbøyede til dig / deres Børn som dig undertryckte / skulle da nedfalde for dine Fødder / ja alle de som dig ofverskændede / oc de skulle kalde dig HErrens Stad / Zion / den Helligis i Jsrael. 15 (Thi) i den sted ad du varst forladt oc forhadit / oc der gick ingen forofver / da vil jeg sætte dig til Praal ævindeligen / til Glæde stedze oc altjd. 16 Ad du skalt dj Hedningers Melck / oc du skalt opforstrid med Kongernes Bryst. Oc du skalt vide / ad jeg er HErren som frelser dig / oc djn Gienløsere Jacobs Mæctige. 17 Jeg vil fræmføre Sølf for Jernet / oc Kaaber for Træene / oc Jern for Steene / Oc jeg vil giøre / ad din Skat skal blifve til Fred / oc dine Beskattere til Retfærdighed. 18 Der skal icke meere høris Vold i dit Land / eller Skade oc Fordærfvelse i dine Landemercke / men du skalt kalde dine Muure Salighed / oc dine Porte Lof. 19 Solen skal icke meere være dig til et Lius om Dagen / oc Maanen skal icke oplliuse dig til et Sin / Men HErren skal være dig til et Lius ævindeligen / oc din Gud til din Herlighed. 20 din Sool skal icke meere gaa ned / oc din Maane icke hensamle sig / Thi HErren skal være dig til et ævigt Lius / oc dine Sorrigs Dage skulle hafve ende. 21 Oc dit Folck / ja alle de skulle være retfærdige / de skulle eje Jorden ævindeligen / (som de der ere ) min Plantelsers Qviste / mine Hænders Gierning / ad herliggiøre mig self. 22 Den lidle skal blifve til tusinde / oc den ringe til et sterckt Folck / Jeg HErren vil lade det hasteligen komme i sin Tjd. 

LXI. Capitel.
DEn HErris HErrens Aand er ofver mig / derfor hafver HErren salvet mig / ad forkynde Euangelium for de Spagfærdige / hand sende mig ad forbinde de som hafde et sønderknuset Hierte / ad udraabe for den Fangne frjhed / oc for de Bundne opladelse af Fængsel. 2 Ad udraabe HErrens gode behageligheds Aar / oc vor Guds Hefns Dag / ad husvale alle Bedrøfvede. 3 Ad skicke de Bedrøfvede i Zion / ad dem skal gifves Prydelse for Aske / Glædis Olie for Sorrig / skønne Klæder for en sorgfuld Aand / oc ad de skulle kaldis Retfærdigheds Træer / HErrens Plantelse / ad herliggiøre mig self.
4 De sklle opbygge de gamle øde Stæder / Oprette det som var forstyrret i fordum tjd / oc de skulle fornye de øde Stæder / som hafve saare længe ligget forstyrrede. 5 Oc Fremmede skulle staae oc føde eders Faar / oc den udlændiges Børn skulle være eders Aggermænd oc eders Vjngaards Mænd. 6 Men J skulle kaldes HErrens Præster / mand skal kalde eder vor Guds Tienere / J skulle æde Hedningenes Gods / oc rose eder ofver deres Herligheder 7 For eders dobbelt Forsmædelse / oc Skændzel / skulle de fryde sig / ofver deres part / Derfor skulle de besidde dobbelt / i deres Land / de skulle faae ævig Glæde. 8 Thi jeg er HErren som elsker Ræt / som hader Rof i Brændoffer / oc vil fly det saa / ad deres Arbeyde skal være vist / oc jeg vil giøre en ævig Pact med dem. 9 Oc mand skal kiende deres Sæd iblant Hedningene / oc deres jdelig Afkomme iblant Folckene / Alle som see dem / skulle kiende dem / ad de ere en Sæd som HErren hafver velsignit.
10 Jeg vil glæde mig stoorligen i HErren / min Siæl skal fryde sig i mjn Gud : Thi hand førde mig i Saligheds Klæder / hand klædde mig med Retfærdigheds Kaabe. Lige som en Brudgom skal hans vje (mig) med Ære / oc som Bruden der vil pryde sig med sine Smyckelser. 11 Thi som Jorden udgifver sin Grøde / Oc som en Urtegaard lader sin Sæd opvoxe / Saa skal den HErre HErre lade opvoxe Retfærdighed oc Lof for alle Hedninge.

LXII. Capitel.
FOr Zions skyld vil jeg icke tie / oc for Jerusalems skyld vil jeg icke holde stille / indtil dens Retfærdighed udgaar som Skinnet / oc dens Salighed brænder som et Blus. 2 Oc Hedningene skulle see djn Retfærdighed / oc alle Konger djn Herlighed / O du skalt kaldis med et nyt Nafn / hvilcket HErrens Mund skal næfne. 3 Oc du skalt blifve en zierlig Kongelig Hat i din Guds Haand. 4 Mand skal icke meere kalde dig den Forladne / ey heller skal dit land kaldis ydermeere ødelagt / Men du skalt kaldis min Lyst i det / Oc dit Land en Ecte-Hustru / Thi HErren hafver lyst til dig / oc dit Land skal være en Ecte hustru. 5 Thi som en ung Karl skal holde Ecteskab med en Jomfru / skulle dine Børn holde Ecteskab med dig / Oc (som) en Brudgom glæder sig ve en Brud / skal oc din Gud glæde sig ved dig. 6 O Jerusalem jeg hafver skickit Væctere paa dine Muure som skulle aldrig tie stille / den gandske Dag eller den gandske Nat : J som paaminde om HErren / j skulle icke tie stille : 7 Oc gifver hannem ingen Roo / indtil hand beskicker / oc indtil hand sætter Jerusalem til Lof paa Jorden. 8 HErren foor ved sin høyre Haand / oc ved sin Mactis Arm / Jeg vil icke meere gifve dine Fiender dit Korn ad æde / ey heller lade dem Fremmedis Børn dricke din Vjnmost / som du hafver arbeydit for. 9 De som det indsancke / skulle æde det / oc lofve HErren / oc de som samle den / skulle dricke den i min Helligdoms Forgaarde.
10 Gaar fræm / gaar fræm / igiennem Portene / sletter Folckens Vey / giører Bane / giører Bane / ja den slagne Vey / rydder Steene bort / opløfter en bannere ofver Folckene. 11 See / HErren alder sig høre til Verdens ende / siger Zions Datter / See / din Salighed kommer / See / hans løn er med hannem / oc hans Gierning for hannem. 12 Oc de skulle kalde dem / et Folck / HErrens Jgienløste / oc dig skal mand kalde en Søgt / ja en Stad som icke forladen.

LXIII. Capitel.
HVo er den som kommer af Edom / med besprengdte Klæder af Bozra / den som er saa prydet i sin Klædning / som skynder sig med sin megen Kraft? Jeg som taler Retfærdighed / en Mestere til ad frelse. 2 Hvi er der rødt paa din Klædning / oc dine Klæder som hans der traader i en Vjnperse? 3 Jeg tradde Persekarret / jeg alleene / oc der var ingen af Folcket med mig / oc Jeg vil træde dem i min Vrede / oc nedtræde dem i min Grumhed / oc Seyr ofver dem skal stenckis paa mine Klæder / oc jeg hafver besmittit alle mine Klædebon. 4 Thi Jeg hafver hefns dag i mit Sind / oc mine Jgienløstes Aar er kommit. 5 Oc Jeg saa mig om / oc der var ingen Hielpere / oc jeg var saare forsterckit / oc der var ingen som opholt mig / Men mjn Arm frelste mig / oc min hastighed den opholt mig. 6 Oc jeg vil nedtraade Folcket i min Vrede / oc giøre dem druckne i min hastighed / oc jeg vil nedkaste deres Seyr til Jorden.
7 Jeg vil ihukommme HErrens Miskundheder / HErrens Lof / som ofver alt det der HErren ahfver betalit oc / oc det stoore Gode imod Jsraels Huus / som hand betalede dem / efter sin megen Barmhiertighed oc sin stoore Miskundhed. 8 Oc hand sagde / De ere jo mit Folck / de ere Børn som icke skulle liuge / Oc hand blev dem til en Frelsere / 9 J alle deres Angist / (var) icke Angist / oc hans Ansictis Engel frelste dem / hand igienløste dem for sin Kierligheds skyld / oc for sin efterladenheds skyld / oc hand toog dem op / oc baar dem alle Dage fra gammel Tjd. 10 Men de vare gienstridige / oc bedrøfvede hans Hellig-Aand / derfor blev hand deres Fiende / hand stridde imod dem.
11 Oc hand tænckte paa den gamle Tjd / paa Mose / paa sit Folck / hvor er da nu den som førde dem af Hafvet / med hans Faars Hyrder? Hvor er den som gaf sin Hellig-Aand iblant dem? 12 Som ledde Mose til den høyre side / med sin herlige Arm : Den som adskilde Vandet for dem / paa det ad hans vilde giøre sig et ævigt Nafn. 13 Den som førde dem igiennem Afgrundene som en Hest igiennem ørcken / ad de skulde icke støde dem / 14 Lige som Qveget der gaar ned i Dalen / hafver HErrens Aande kommit hannem til hvile : Saa førde du dit Folck / ad du vilde giøre dig et herligt Nafn 15 Sku af Himlene / oc see af din Helligheds oc din herligheds Bolig : Hvor er din Njdkierhed oc din Mact? Din Miskundheds oc din Barmhiertigheds stoore hob / de indholde sig mod mig. 16 Du est dog vor Fader / Thi Abraham kiende os icke / oc Jsrael vidste intet af os : (Men) du HErre (est) vor Fader / vor Gienløsere er dit Nafn af ævighed. 17 HErre / hvi villt du lade os fare vild af dine veye ? Du forhærdede vort Hierte / ad vi icke fryctede dig : Vend om igien for din Tieneris skyld / din Arfvis Stammers skyld. 18 En kort Tjd hafde de / som ere dit hellige Folck / eyet (Landet/) Men dine Modstandere hafve nedtrædet din Helligdom. 19 Vi ere blefve (lige som de ) af gammel tjd / som du regnerede icke ofver / oc vare icke kaldede efter dit Nafn.

LXIV. Capitel.
AH ad du vilde sønderbryde Himle / du vilde fare ned / Ad Biergene kunde bortflyde for dig / 2 Lige som Jld optænder det der smeltis / lige som Jld optænder det der smeltis / lige som Jld kommer Vand til ad siude : Ad dine Fiender kunde kiende dit Nafn / da skulle Hedningene befve for dig. 3 Du giorde underlige ting / hvilcke vi icke ventede / du nedfoorst / Biergene bortfødde for dig. 4 Oc de hørde det icke af gammel Tjd / fattide det icke med Ørne / intet Øye hafver seet det / uden du / O Gud / (det) hans skal giøre den som bier efter hannem. 5 Du mødte den Glad oc den som giør Retfærdighed / oc den som komme dig ihu paa dine Veye : See / du varst vred / fordi vi syndede / paa dem er ævighed / derfor blefve vi frelste. 
6 Oc vi vare alle som den ureene / oc all vor Retfærdighed var som et besmittit Klæde / oc vi ere alle visnede som et Blad / oc vore Misgierninger førde os bort som Væjret. 7 Oc der var ingen som kaldede paa dit nafn / som giorde sig rede / ad tage fat paa dig / thi du skiulte dit Ansict for os / oc smeltede os i vore Misgierningers vold.
8 Men nu HErre / du (est) vor Fader / vi (ere) Leeret / oc du est vor Pottemagere / oc vi ere alle dine Hænders Gierning. 9 HErre vær icke saa saare vred / oc kom icke misgierning ævindeligen ihu / see / act / det dog / vi ere alle dit Folck. 10 Dine Helligdoms Stæder ere blefne til Ørcken / Zion er blefven til Ørcken / Jerusalem er forstyrret. 11 Vor Helligheds oc vor Herligheds Huus / i hvilcket vore Forfædre lofvede dig / er opbrænt med Jld / oc alt det som vi hafde Attraa til / er fordærfvit. 12 HErre / vilt du indeholde ofver disse Ting / vilt du tie / oc nedslaa os saa saare?

LXV. Capitel.
JEg er blefven søgt af dem som icke spurde (efter mig/) Jeg er blefven funden af dem som icke leete efter mig / Jeg sagde til et Folck som icke er kaldit efter mit nafn / See / (her er) jeg / (her er) Jeg.
2 Jeg udbredde mine Hænder den gandske Dag / til et ulydigt Folck / til dem som vandre efter deres egne tancker / paa en Vey som icke er god. 3 Til det Folck / til dem som er fortørne mig / altjd for mit Ansict som offre i Urtegaardene / oc giøre Røgelse paa Teglsteene. 4 Som boe iblant Grafverne / oc holde dem om Natten i Steder som mand ellers pleyer ad vare sig for / som æde Svine-Kiød / oc hafve vederstyggeligt Saad i deres Gryder. 5 Som sige / Holt dig hos dig / kom icke til mig / thi jeg er helligere end du. De ere en Røg i mjn Vrede / en Jld som skal brænde den gandske Dag. 6 See / Det staar skrefvit for mig / Jeg vil icke tie / Men betale / oc jeg vil betale (det) i deres Skiød / 7 Eders Misgierninger oc eders Fædres Misgierninger tilhobe / sagde HErren / De som giorde Røgelse paa Biergene / oc jeg vil tilmaale (dem) deres forrige Gierninger id eres Skjød.
8 Saa sagde HErren / ligesom naar der findis Most i Vjndruen / oc mand siger / Fordærf det icke / Thi der er en Velsignelse udi / Saa vil jeg det giøre for mine Tieneres skyld / ad jeg vil icke fordærfve det altsammen. 9 Men Jeg vil lade udkomme Sæd af Jacob / oc af Juda / den som skal eje mine Bierge / Oc mine udvalde skulle besidde det / Oc mine Tienere skulle boe der. 10 Oc Saron skal blifve til en Faarestj / Oc achors Dal til Lejr til Fæ for mit Folck / ja dem som søge mig.
11 Oc J forlade HErren / forglemme mig hellige Bierg / rede Bord til Gad / oc skencke fuld Drickoffer til  Mem / 12 Oc Jeg vil tælle eder til Sverdet / oc J skulle alle bøye eder til ad slactes / Derfor ad jeg kaldede / oc j svarede icke / Jeg talede oc j hørde icke / Men giorde det som mig ilde behagede / oc udvalde det / som jeg icke hafde lyst til. 13 Derfor saa sagde den HErre HErre / See / mine Tienere skulle æde / men J skulle hungre : See / Mine Tienere skulle dricke / men j skulle tørste : See / mine Tienere skulle glædes / Men j skulle beskæmmes. 14  See / mine Tienere skulle frydes af Hiertens Glæde / Men j skolle skrige af Hiertesorg / oc hyle for Aandens forstyrrelse. 15 Oc J skulle lade mine udvalde eders nafn til en Eed / oc den HErre HErre skal ihielslaa dig / oc kalde sine Tienere med et andet nafn. 16 Ad hvo som velsigner 
sig paa Jorden / Hand skal velsigne sig i Gud Amen / oc hvo som svær paa Jorden / hand skal svære ved Guds Amen / thi de forsige Angister ere forglemte / oc thi de skiulte sig for mine Øyne.
17 Thi see / Jeg skaber ny Himle oc ny Jord / oc de forsige skulle icke ihukommes / eller legges paa Hierte. 18 Men glæder eder oc fryder eder ævindeligen (ved det) som jeg skaber / Thi see / Jeg skaber Jerusalem til Fryd / oc dens Folck til Glæde. 19 Oc jeg vil fryde mig i Jerusalem / oc glæde mig iblant mit Folck / oc der skal icke meere høris Graadis Røst eller Klagis Røst i den. 20 Der fra skal icke meere være et Barn paa (faa) Dage / eller en gammel Mand som jo skal fylde sine Dage / Thi det barn som er blefvit hundrede Aar gammel skal døø / Oc den Syndere som er hundrede Aar gammel / skal forbandis. 21 Oc de skulle bygge Huus oc boe / oc plante Vjngaarde / oc æde deres Fruct. 22 De skulle icke bygge / ad en anden skal boo / de skulle icke plante / ad en anden skal æde / Thi som Træenes Dag / skulle mit Folckis Dage være / oc mine udvalde skulle lade deres Hæders Gierning blifve gammel. 23 De skulle icke arbeyde forgæfs / oc ey føde til Forskreckelse / Thi de ere deres Sæd som ere velsignede af HErren / oc deres jdelig Afkomme med dem. 24 Oc det skal skee / før end de skulle raabe / da vil jeg svare / naar de endnu tale / da vil jeg svare / naar de endnu tale / da vil jeg høre. En Ulf oc et Lam skulle fødis tilhobe / oc en Løve skal æde Halm / som Oxen / ec en Slanges spjse skal være Støf / De skulle icke giøe ont eller fordærfve paa alt mit hellige Bierg / sagde HErren.

LXVI. Capitel.
SAa sagde HErren / Himlene ere mjn Stool / oc Jorden mine Fødders Skammel / Hvor er det Huus / som J ville bygge mig? Oc hvor er mjn Hviis Sted? 2 Oc mjn haand giorde alle disse Ting / oc det blef altsammen / siger HErren : Oc Jeg vil see til den Ælendige / oc til den som hafver en sønderknuset Aand / oc som frycter for mit Ord. 3 Hvo som slacter Oxen (hand er lige som) den der ihielslaar en Mand / hvo som offrer Lammet (hand er lige som) den der hugger Hofvedet af en Hund / Hvo som optænder Madoffer (hand er  ligesom) den der ofrer Svineblod / hvo som tæncker paa Røgelse / (Hand er lige som) den der velsigner Forfængelighed. Saadant hafve de ocsaa udvælet i deres Veye / oc deres Siel hafde lyst i deres vederstyggelighed. 4 Derfor vil jeg oc udvæle deres jdrette / oc lade deres Fryct komme paa dem / fordi jeg raabte / oc ingen svarde / Jeg talede / oc de hørde icke / men de giorde det Onde for mine Øyne / oc udvalde det som jeg icke hafde lyst til.
5 Hører HErrens Ord / J som befve for hans Ord : Eders Brødre / som eder hade / som drifve eder fra sig for mit Nafns skyld / sagde / (Lader see / hvor herlig HErren er/) Men hand skal aabenbaris eder til glæde / oc de skulle beskæmmes. 6 (Der er) et Bulders røst af Staden / en røst af Templen / HErrens Røst / som betaler sine Fiender redeligen. 7 Hun fødde før end hun fant Smert / oc før end hendis Fødsels Pjne kom / da blef hun forløst med et Drengebarn. 8 Hvo hafver hørt saadant? Hvo hafver seet saadanne Ting? Kand et Land fødis paa en Dag? Kand et Folck fødis paa een gang? Thi Zion hafde ont / ja hun hafver født sine Sønner. 9 Skulde jeg lade brydes / oc icke lade føde / sagde HErren? Skulde jeg / som lader (andre) føde / tilluckis / sagde djn Gud. 10 Glæder eder med Jerusalem / oc fryder eder i den / Alle J som elske den / Glæder eder stoorligen med den / alle J som sørgede ofver den : 11 Ad J maa dje oc blifve mætte af dens Trøstis Bryst : Ad J udtrycke (det) oc forlystis af dens Herligheds Skin. 12 Thi sa sagde HErren / See / Jeg bøyer Fred til den / som en Flod / oc Hedningenes Herlighed som en Beck der løber ofver / oc J skulle dje / J skulle bæres ved Siden / oc j skulle forlyste eder paa Knæ. 13 Som naar en Moder husvaler een / saa vil jeg husvale eder / oc j skulle faae husvalelse i Jerusalem. 14 Oc J skulle (det) see / oc eders Hierte skal glæde sig / oc eders Been skulle grønnes / som Græsset : Oc da skal HErrens Haand kiendis hos hans Tienere / oc hand skal blifve vred paa sine Fiender.
15 Thi see / HErren skal komme i Jlden / oc hans Vogne skulle være som Hværvelvinden / ad tilvende sin Vrede med Grumhed / oc sin Straf i Jlds Lue. 16 Thi HErren skal dømme ved Jlden / oc ved sit Sverd / alt Kiød / oc de Jhielslagne af HErren skulle være mange. 17 De som hellige dem selv oc reense sig i de Urtegaarde / den eene her den anden der midt udi / som æde Svindekiød / oc vederstyggeligheden / oc Musen / de skulle faae ende tilljge / siger HErren. 18 Oc naar deres Gierninger oc deres tancker er komne / da er jeg den som kommer / ad sancke alle Hedningene oc Tungerne / oc de skulle komme oc see mjn Herlighed.
19 Oc Jeg vil sætte Tegn paa dem / oc sende af dem / som ere undkomne / til Hedningene / Tharsis / Phul oc Lud / som drage Bue / Thudal oc Javan / til Øerne langt borte / De som hafve icke hørt noget om mig / oc icke seet mjn Herlighed / oc de skulle kundgiøre mjn Herlighed iblant Hendingene. 20 Oc de skulle fræmføre alle ders Brødre fra alle Hedningene / paa Heste oc paa Vogne / oc paa Radsbaarer / oc paa Muler oc paa Veyløbere / HErren til et Madoffer / Til mit hellige Bierg / til Jerusalem / sagde HErren / Lige som Jsraels Børn skulle bære Madoffer i reene Kar til HErrens Huus. 21 Oc jeg vil tage end af dem til Præster / til Leviter / sagde HErren. 22 Thi som de ny HImle / oc den ny Jord / som jeg giør / staa for mig / siger HErren / saa skal eders Sæd oc eders Nafn blifve bestandigt. 23 Oc det skal skeee fra den eene Maaned til den anden Maaned / oc fra den eene Sabbath til den anden Sabbath / skal alt Kiød komme ad tilbede for mit Ansict / sagde HErren. 24 Oc de skulle gaae ud / oc see paa de Folck Kroppe / som hafve giort Ofvertrædelse mod mig / Thi deres Orm skal icke døø / oc deres Jld skal icke undflyckis / oc de skulle være en væmmelse for alt Kiød.
Ende paa Esaiæ Bog.

Jeremiæ Bog.
I. Capitel.
JEremiæ Ord som var Helkiæ Søn / af Præsterne som vare i Anatoth / udi Ben Jamins Land. 2 Til hvilcken samme HErrens Ord skeede / i Joflæ / Amons Søns / Juda KOngis tjd / i hans KOngerigis trettende Aar. 3 Oc skeede i Joachims / Joslæ Søns / Juda KOngis Tjd / indtil enden paa Zedechiæ / Josiæ Søns / Juda Kongis ellefte Aar / indtil Jerusalem henflytte den femte Maaned.
4 Oc HErrens Ord skeede til mig / oc sagde : 5 Før end Jeg beridde dig i Moders Ljf / kiende jeg dig / oc før end du udkomst af Moderen / helligede jeg dig / Jeg skickede dig til en Prophete for Hedninge. 6 Men jeg sagde / Aha HErre / HErre / see / jeg kand icke tale / Thi jeg er ung. 7 Men HErren sagde til mig / sig icke / Jeg er unge / Thi du skalt gaa til alt det som jeg sender dig til / oc alt det som jeg vil befale dig / skalt du tale. 8 Fryct dig icke for dem / Thi jeg er med dig / ad udfrj dig / siger HErren. 9 Oc HErren udracte sin Haand / oc rørde ved mjn Mund / Oc HErren sagde til mig / See / Jeg hafver lagt mine Ord i din Mund. 10 See der / Jeg sætter dig paa denne Dag ofver Folckene oc ofver Kongerigerne / ad oprycke / oc ad nedbryde / oc ad ødelegge / oc ad fordærfve / ad opbygge / oc ad plante.
11 Oc HErrens Ord skeede til mig / oc sagde / Jeremias / hvad seer du? Oc jeg sagde / Jeg seer en Mandel staf. 12 HErren sagde til mig / Du faast vel til / Thi jeg vil være vacker ofver mig Ord / ad giøre det. 13 Oc HErrens Ord skeede til mig anden gang / oc sagde / Hvad seer du? Oc jeg sagde / Jeg seer en siuendis Gryde / oc den er ad see for til fra Norden. 14 Oc HErren sagde til mig / Af Norden skal ulycken udladis ofver alle dem som boe i Landet. 15 Thi see / Jeg kalder ad alle Kongerigers Slecter mod Norden / siger HErren / Oc de skulle komme / oc sætte hver sin Stool for Jerusalems Portis Dør / oc trint omkring alle dens Muure / oc ofver alle Juda Stæder. 16  Oc jeg vil tale mine Ræt med dem / for alle deres Ondskabs skyld / ad de forlode mig / oc giorde Røgelse for andre Guder / oc tilbade for deres Hænders Gierninger.
17 Oc du skalt binde op om dine Lender / oc giøre dig rede / oc sige til dem / alt det jeg vil befale dig / vær icke forfærdet for dem / ad jeg icke / maa skee / skal forfærde dig for dem. 18 Thi Jeg / See Jeg / vil giøre dig i dag til en fast Stad / oc til en Jernstøtte / oc til Kaabber-Muure ofver alt Landet / imod Juda Konger / imod dens Fyrster / imod dens Præster / oc imod Folcket i Landet / 19 Oc de skulle strjde imod dig / oc icke faa mact ofver dig / Thi jeg er med dig / siger HErren / ad udfrj dig.

II. Capitel.
OC HErrens Ord skeede til mig / oc sagde / Gack hen oc raab for Jerusalems Ørne / oc sig / saa sagde HErren / Jeg kommer dig vel ihu (ja) djn ungdoms Miskundhed / oc djn Trolofvelsis Kierligehd / der du fulde mig i Ørcken / i Landet / som icke var saaret : 3 Der Jsrael var HErrens HElligdom / hans første Fruct / hvo som vilde opsluge den / de skulle ødelegges / ulycke skal komme til dennem / sagde HErren. 4 Hører HErrens Ord / j af Jacobs Huus / oc alle Slecter af Jesraels huus. 5 Saa sagde HErren / Hvad hafve eders Fædre for uræt fundet i mig / ad de hulde dem langt fra mig / oc vandrede efter Forfængelighed / oc ere blefne forfængelige? 6 Oc de sagde icke / Hvor er HErren som førde os op af Ægypti Land / som lidde os i Ørcken / i et Land som var øde oc fuld af Grafver / i et tørt oc Dødsens Skuggis Land / i et Land / som ingen hafver vandret igiennem / oc der som intet Menniske boer? 7 Oc jeg førde eder ind ud i Carmels Land / ad æde Fructen der af / oc det gode der af / Oc der j komme djd ind / da besmittede j mit Land / oc giorde mjn Arf til en Vederstyggelighed. 8 Præsterne sagde icke / Hvor er HErren? Oc de som omginge med Loven / Kiende mig icke / oc Hyrderne affulde fra mig / oc Propheterne spaaede ved Baal / oc oc vandrede efter dem der icke kunde gafne. 9 Derfor maa jeg endnu trætte med eder / sige HErren / oc med eders Børne børn maa jeg trætte. 10 Thi gaar bort til Chithim Øer / oc seer / oc sender til Kedar / oc mercker med fljd oc seer / see / om der var som dette : 11 Mon Canaans Land / Hedningene / hafve skift Guder? som dog icke var Guder / oc mit Folck hafver omskift sin Herlighed / til det som icke kand gafne. 12 J Himle forfærdes saare ofver det / oc forskreckes / ja befver saare / siger HErren. 13 Thi mit Folck giorde tvende onde Stycker / de forlode mig den lefvende Vandskilde / ad udhugge sig Brønde / ja bronde Brønde / som icke kunde holde Vand.
14 Er da Jsrael en Træll? Eller er hand en Hiemfødning? Hvorfor er hand blefven til Rof? 15 Unge Løver skulle brøle ofver hannem / de skrege oc ødelagde hans Land / hans Stæder ere opbrændte / ad ingen boer der i. 16 Der til med de af Roph oc Thachpanhes de skulde sønderbryde djn Jsse. 17 Mon du icke skulde giøre dig det (self?) i det du forlader HErren djn Gud / naar hand leder dig paa Veyen. 18 Oc hvad hafver du (ad giøre) paa Ægypti Vey? Ad dricke Sihors Vand : Oc hvad hafver du (ad giøre) paa Assurs Vey? ad dricke Flodens Vand? 19 Djn ond skab skal ræfse dig / oc dine ulydelser skulle straffe dig. Oc vjd / oc see / ad det er ont oc beeste / ad du hafver forladit HErren djn Gud / oc ad mjn Fryct (kommer) icke til dig / siger HErren / den HErre Zebaoth.
20 Thi JEg hafver lang tjd siden sønderbrudt dit Aag / sønderrefvit dine Baand / oc du sagde / Jeg vil icke tiene (dem meere /) Thi paa alle ophøyede Høye / oc under hvert grønt Træ omløbst du (som) en Skøge. 21 Men jeg hafde plantit dig til et skiønt Vjntræ / som skulde gandske være en visse Sæd / oc hvorledis est du saa omvent for mig til forvendte Qviste / til et fremmed Vjntræ? 22 Thi om du end vilde too dig med Salpeter / oc tage dig megen Sebe / da er dog djn Misgierning beseglit for mig / siger den HErre HErre. 23 Hvorledis tør du sige / Jeg er icke ureen / jeg vandrede icke efter Baalim? See din Vey i Dalen / forstaa hvad du hafver giort / din lætte Veyløbere der løber hjd oc djd. 24Sen et Skov-Esel der er vaant i Ørcken / saa toog hun saft til sig efter din begierning / da efter sin leylighed / hvo kand vende hende? Alle de som søge efter hende / skulle icke blifve trætte / de skulle finde hende i hendis Maanets Tjd. 25 Vaar dog djn Food / ad du icke blifver barfodet / oc djn Strube / ad den icke blifver tørstig / oc du sagde / Skulde det være forloren? Jngenlunde. Thi jeg hafver elskit Fremmede / oc vil gaa efter dem 26 Lige som en Tyf beskæmmis / naar hand syndis / Saa ere de af Jsraels huus blefne til skamme / de / deres Konger / deres Fyrster / oc deres Præster / oc deres Propheter / 27 Som lige Træet / Du est mjn Fader / oc til Steenen / Du aulede mig. Thi de vande Ryg til mig oc icke Ansictet / Men naar de hafve ont / da skulle de sige / Stat op / oc frels os. 28 Oc hvor ere (da) dine Guder / som du hafver giort dig? Lad dem staa op / Mon de kunde frelse dig i djn ulyckis Tjd. Thi saa mange som dine Stæder (ere/) vare dine Guder / Juda.
29 Hvi ville J trætte mod mig? J ere alle affaldne fra mig / siger HErren. 30 Jeg slog eders Børn forgæfvis / de anammede icke Tuct / eders Sverd fortærede eders Propheter / lige som en fordærfvelig Løve. 31 O hvilcken Slect / mercker HErrens Ord / Er jeg blefven Jsrael til en Ørck / eller til et meget fordærfveligt Land? Hvorfor sagde da mit Folck / Vi vare HErrer / vi ville icke meere komme til dig. 32  Mon en Jomfru forglemme sin Prydelse / eller en Brud sine Smycker / Men mit Folck de hafve forglemt mig utallige dage. 33 Hvi vilt du holde djn Vey ad være God / ad søge Kierlighed? Derfor hafver du ocsaa lært de onde (Qvinder) dine Veye. 34 Der til med findis paa dine Flige / de Fattiges uskyldiges Sieles Blod / Jeg fant dem icke der de brøde ind : Men alle disse Ting anseete / 35 Sagde du / Jeg er uskyldig / hans Vrede er dog vendt fra mig / See / Jeg vil gaa i rætte med dig / for du siger / Jeg hafver icke syndit. 36 Hvorfor viger du saa saare / ad omskifte djn Vey? Men du skalt ocsaa beskæmmis af Ægypten / lige som du blefst beskæmmet af Assyrien. 37 Thu du skalt oc udgaa her fra / oc dine Hænder ( skulle være) paa dit Hofvet / Thi HErren skal mishage djn dristighed / du skalt icke faa Lycke der ved.

III. Capitel.
SAa hand siger / See / en Mand kand forlade sin Hustru / oc hun kand gaa fra hannem / oc blifve en anden Mands / mon hand meere maa komme til hende igien ? Er det ey saa / ad det Land blef da vist besmittet ? Men du hafver bedrefvit horerj med mange Bolere / Dog kom igien til mig / siger HErren. 2 Opløft dine Øyne til de høye Steder / oc see / hvor est du icke skiendet? Du sadst hosVeyene for dem / dom en Araber i Ørcken / oc hafver besmittit Landet med djn Horerj oc med din Ondskab. 3 Oc Støb Regne ere forhuldne / oc sildig Regn var der icke. Oc Du hafver en Horeqvindis Stierne / du vilt icke meere skamme dig. 4 Skulde du icke paakalde mig / (oc sige) Mjn Fader / est du icke min ungdoms Tuctemestere? 5 Mon hand skal acte det ævindeligen? mon hand skal gifve act der paa altjd? See / Du talede oc giorde onde Stycker / oc komst af sted der med.
6 Oc HErren sagde til mig / i Kong Josiæ Tjd / Hafver du oc seit / hvad hun / den frafaldne Jsrael giorde? Hun gick bort paa alle høye Bierge / oc hen under alle grønne Træ / oc bedref der horerj. 7 Oc jeg sagde / der hun hafde giort alt dette / Omvend dig til mig / Men hun omvende sig icke. Oc hendis troløse Syster Juda saa det. 8 Oc der jeg saa det / ad (det var skeet) for alle de Sagers skyld / for hvilcke den frafaldne Jsrael hafde bedrefvit hoor / da forlod jeg hende / oc jeg gaf hende hedis Skilsmisbref / Dog fryctede den troløse Juda hendis Syster / icke men gick bort oc hun bedref ocsaa horerj. 9 Oc det skeede for hendis horeriis Læfgerdighed / ad hun besmittede Landet / Thi hun bedref Hoorerj med Steen oc med Træ. 10 Oc end i alt dette / omvende hendis troløse Syster Juda sig icke til mig i sit gandske hierte / men med skrymt / siger HErren. 11 Oc HErren sagde til mig / Den frafaldne Jsrael hafver retfærdiggiort sin Siel / meere end den troløse Juda. 
12 Gack bort oc udraab disse Ord / mod Norden / oc sig / Omvend dig du fafaldne Jsrael / siger HErren / Jeg vil icke lade min Vrede falde paa eder / Thi jeg er miskundelig / siger HErren / Jeg vil icke være vred ævindeligen. 13 Bekiend dog din Misgierning / ad du hafver forseet dig mod HErren din Gud / oc løbet dine Veye til de Fremmede / under alle grønne Træ / oc du vilde icke høre min Røst / siger HErren. 14 Omvender eder j frafaldne Børn / siger HErren / Thi jeg hafver værit eders Huusbonde / oc vil annamme eder / Een af en Stad / oc to af en Slect / oc jeg vil føre eder til Zion. 15 Oc Jeg vil gifve eder Hyrder efter mit Hierte / oc de skulle føde eder med Kundskab oc Forstand. 16 Oc det skal skee / naar J ere blefne mange / oc hafve giort Fruct i Landet i de dage / siger HErren/) skulle de icke sige meere / HErrens Pactis Arck / oc den skal icke meere actis / oc de skulle icke tæncke der paa / oc de skulle icke besøge den / oc det skal icke meere. 17 Paa den samme Tjd skulle de kalde Jerusalem / HErrens Stool / oc alle Hedningene skulle forsamle sig der hen / for HErrens Nafns skyld i Jerusalem / oc de skulle icke meere vandre efter deres onde hiertis stjfhed. 18 Paa den tjd / skulle de af Juda huus / gaa til Jsraels huus / oc de skulle komme til hobe fra et Land af Norden / til Landet / som jeg gaf eders Fødre til Arf. 19 Oc Jeg / Jeg sagde / hvorledis vil jeg forskaffe dig Børn / oc unde dig det ynskelige Land / den deylige Arf / som er/ Hedningenes Hærs? Oc jeg sagde / Mjn Fader / skalt du kalde mig / oc icke vige tilbage fra mig. 20 Men lige som en Qvinde blifver troløs mimd sin Kierste / saa ere J af Jsraels huus blefne troløse imod mig / siger HErren.
21 Der er hørt en Røst paa de høye Steder / Jsraels Børns formanings Graad / Thi Jsraels Børns Formanings Graad / Thi de hafde forvend deres Vey / de hafde forglemt HErren deres Gud. 22 Saa vender om / j frafaldne Børn / Jeg vil læge eders Affald. See / vi komme til dig / Thi du est HErren vor Gud. 23 Sandeligen / det er jdel bedrægerj med høyene / med den menge paa Biergene / Sandeligen / Jsraels Frelse er i HErren vor Gud. 24 Oc beskæmmelse hafver fortæret vore Fædres Arbeyd / fra vor ungdom op / ders Faar / oc deres Ørne / deres Sønner oc deres Døttre. 25 Vi ligge i vor Beskæmmelse / oc vor Skam skiuler os / Thi vi synded emod HErren vor Gud / Vi oc vore Fædre / fra vor ungdom op / oc indtil denne Dag / oc vi vare icke HErren vor Guds Røst lydige.

IV. Capitel.
JSrael vilt du omvende dig / siger HErren til mig / da omvendt dig. Oc om du vilt borttage dine Vederstyggeligheder fra mit Ansict / da skalt du icke fordrifvis. 2 Men svær / Saa sand som HErren lefver i Sandhed / i Dom oc i retfærdighed / da skulle Hedningene velsigne sig i hannem / oc roose dem af hannem. 3 Thi saa sagde HErren / til hver i Juda oc i Jerusalem / Pløyer eder ny Land paa ny / oc farer icke hos Torne. 4 Omskærer eder for HErren / oc borttager eders hiertis Forhuder / hver i Juda / oc J som boe i Jsrusalem : Paa det ad min Vrede skal icke / maa ske / udfare / som Jlden / oc brænde / oc der skal ingen være som kand udslycke / for eders jdræts ondskabs skyld.
5 Kundgiører (det) i Juda / oc lader det høris i Jerusalem / oc siger / Blæder i basuun udi Landet / raaber / fuldkommer det / oc (siger/) Forsamler (eder) oc lader os indgaae i de faste Stæder. 6 Opløfter Bannere mod Zion / flyer bort / staar icke / thi jeg fører en ulycke fra Norden / oc en stoor forstyrrelse. 7 Der opfoor en Løve af sit Skiul / oc Hedningenes Fordærfvere er udgangen / hand er uddragen af sin sted / ad giøre dit Land øde / dine Stæder skulle nedbrydes / ad ingen skal boo der i. 8 Tager derfor Sæcke paa / græder oc hyler / Thi HErrens grumme Vrede er icke vendt fra os. 9 Oc det skal skee paa den dag / siger HErren / skal Kongens Hierte oc Fyrstenes hierte forkomme / oc Præsterne skulle grue saare / oc Propheterne forundre sig. 10 Oc jeg sagde / Aha / HErre HErre / du hafver sandeligen saare bedragit dette Folck oc Jerusalem / Ad mand sagde / Fred skal være med eder / oc et Sværd er (dog) kommit til Sielen. 11 Paa den Tjd skal mand sige til dette Folck oc til Jerusalem / (Der kommer) et tørt Væjr paa det høye Stæder i Ørcken / paa mit Folckis Daatters Vey / icke til ad kaste / oc ey til ad reense. 12 Ja der skal komme mig et Væjr / som skal blifve dem forsterckt / Nu vil jeg oc gaa i Rætte med dem. 13 See / hand skal fare op / som Skyerne / oc hans Vogne ere som Hværvelvinden / hans Heste ere lættere end Ørne : Vee os / thi vi ere forstyrrede. 14 Too dit hierte Jerusalem fra Ondskab / ad du kand frelsis / vor længe skalt du lade din uretfærdigheds tancker dvæle udi dig? 15 Thi der kommer den hans Røst som forkynder (noget) fra Dan / oc lader høre om Ondskab fra Ephraims Bierg. 16 Forkynder det iblant Hedninge / See / lader det høris i Jerusalem / ad der komme Væctere af et Land langt borte / oc skulle udgyde deres røst ofver Juda Stæder. 17 De skulle være mod den trint komkring / som Væctere paa Marcken / thi den hafver forbittrit mig / siger HErren. 18 Din Vey oc dine jdrætte hafver giort dig disse Ting / denne er din Ondskab / thi hand er bitter / hand hafver naadt til dit hierte.
19 O mine Jndvolle / mine Jndvolle / Jeg maa ljde Smert e/ O mit hiertis vægge / mit hierte bruser for mig / jeg kand icke tie / Thi du hørde Basuuns liud / min Siel / ja Strjdsskrig / 20 Forstyrring ofver anden er udraabt / Thi alt Landet er ødelagt / Mine pauluuner ere hasteligen forstyrrede / ja mine Tælte med hast. 21 Hvor længe skal jeg see bannere / høre Basuuns liud? 22 Thi mit Folck er galet / de kiende mig icke / de ere vanvittige Børn / oc de acte det icke / De ere vjse til at giøre ilde / Men de vide icke ad giøre vel. 23 Jeg saa Landet / oc see / det var øde oc tomt / oc (jeg saa) til Himlene / oc deres Lius (var der) icke. 24 jeg saa Biergene / oc see / de befvede / oc alle Høye skelfvede. 25 jeg saa / oc see/ der var intet Menniske / oc alle Fugle under Himmelen vare bortfløyne. 26 Jeg saa / oc see / ad Carmel var i Ørcken / oc alle Stæder der udi / vare nedbrudne for HErren / for hans grumme Vrede.
27 Thi saa sagde HErren / alt Landet skal blifve øde / Men jeg vil icke aldeelis fordærfve det. 28 Derfor skal Landet sørge / oc Himlene der ofven til / vorde mørcke / thi jeg hafver talet det / Jeg hafver besluttit det / oc det angrer mig icke / oc jeg vil icke vende mig fra dem. 29 For Reyseners oc Bueskytters liud flyer hver Stad / de ginge ind i tycke Skove / oc stigede op paa Klipperne / hver Stad er forladt / oc der er ingen som boer i dem. 30 Oc du Forstyrrede hvad vilt du giøre? Om du end iførde dig Purpur klæder / om du end smyckede dig med Gyldne Smycke / om du end vilde smincke dit Ansict / saa skalt du dog smycke dig forgæfvis / Thi de som hafde dig kier / hafve foractet dig / de skulel staae efter dit Ljf. 31 thi jeg hørde et Liud / lige som hendis der føder / en Angist / som eens der er i sin første Fødelsis Nød / Zions Daatters liud / hun skal klage sig / hun skal slaa sine Hænder ud / (oc sige:) Ah vee mig nu / thi min Siel er forsmæctit for Mordere.

V. Capitel.
LØber om paa Gaderne i Jerusalem / oc seer dog nu / oc kiender / oc søger paa dens Gader / om J kunde finde nogen / om der er nogen som gir Ræt / som søger Sandhed / saa vil jeg spare den. 2 Oc om de end sige / Saa sant som HErren lefver / saa skulle de dog derfor svære forfængeligen. 3 HErre / ere dine Øyne icke til sandhed / Du slogst dem / men de følde det icke / du fortærede dem / de vegrede dem ad annamme Tuct / de forhærdede deres Ansict / meere end en Klippe / de vegrede dem ad vende om igien. 4 Men jeg tænckte / De ere dog ringe / de ere blefne til Daarer / Thi de kiende icke HErrens Vey / deres Guds Ræt. 5 Jeg vil gaa til de Veldige / oc tale med dem / thi de vide HErrens Vey / deres Guds Ræt / men de hafde tilljge brudet Aaget / afskrefvet Baandene. 6 Derfor hafver en Løve af Skooven slaget dem / en Ulf af Ørckenn skal forstyrre dem / en Parder luurer paa deres Stæder / hver som udgaar af dem skal rifvis / Thi deres Ofvertrædelser ere blefne mange / deres Frafald hafver faait Mact. 7 Hvor skulde jeg spare dig derfor? Dine Børn forlode mig / oc svore ved den / som icke er Gud / Der jeg hafde mættit dem / bedrefve de Hoorerj / oc forsamlede sig hobstercke i Hoorehuuse: 8 De vare aarle som feede Heste / de vrinskede hver af sin Næstis hustru. 9 Skulde jeg icke hiemsøge (dem) for sadant / siger HErren / oc skulde icke min Siæl hefne sig paa et Folck / som dette?
10 Farer op paa dens Muure / slaar ned / men girer det icke aldeelis øde / bortfører dens Muures Ofverheng / thi de ere icke HErrens. 11 Men de af Jsraels Huus / oc Juda Huus / ere blefne troløse mod mig / siger HErren. 12 De nectede HErren / oc de sagde / Det er icke hand / oc ulycke skal icke komme paa os / oc Sverd eller Hunger skulle vi icke see. 13 Ja Propheterne skulle blifve til Væjr / oc Ordet skal icke være i dem / saa skal det skee dem. 14 Derfor saa sagde HErren / den Gud Zebaoth / Efterdi J sige dette Ord / See / da giør Jeg mine Ord i din Mund til Jlad / oc dette Folck til Træ / oc den skal fortære dem. 15 See / Jeg vil føre et Folck hjd lang veys fra / ofver eder af Jsraels huus / (siger HErren) det er et mæctigt Folck / det er et Folck som hafver værit til af gammel Tjd. / et Folck hvis Tungemaal du icke kiender / oc icke forstaar hvad det skal tale. 16 Hvis Kaagger ere som en aaben Graf / de ere alle Kemper. 17 Oc det skal fortære djn Høst oc dit Brød / som dine Sønner oc dine Døttre skulde hafve ædet / Det skal fortære dine Faar oc dine Øxne / det skal fortære dit Vjntræ oc dit Figentræ / det skal fordærfve dine faste Stæder / som du forlader dig paa / med Sverdet. 18 Oc jeg vil end icke aldeelis ødelegge eder paa den samme tjd / siger HErren. 19 Oc det skal skee / om J ville sige / Hvorfor giorde HErren vor Gud os alt dette? Da skalt du sige til dem : Lige som J forlode mig / oc tiente fremmede Guder i eders Land / Saa skulle J oc tiene Fremmede / i et Land / som icke er eders.
20 Kundgiører dette i Jacobs huus / oc lader det høris i Juda / saa der sigis : 21  hør nu dette du galne Folck / oc som hafver ingen Forstand / De hafve Øyne oc kunde icke see / de hafve Ørne oc kunde icke høre 22 Ville j icke frycte mig / siger HErren / oc icke forfærdes for mig? Jeg som sætter Saand til Haffens Grændze / med en ævig Skick / ad det kand icke gaa der ofver / oc om de vilde end røre sig / saa skulle de icke kunde giøre noget / oc om end Bølgerne der i vilde bruse / saa skulle de dog icke gaa ofver det. 23 Men dette Folck hafver et affaldet oc gienstridigt Hierte / de ere affaldne oc ginge bort. 24 Oc de sagde icke i deres hierte / Lader os dog frycte HErren vor Gud / som gifver os Regn / i sin Tjd / hand skal forvare os ugerne / ja de bestickede Høst tjder. 25 Eders Ondskab henvender dette / oc eders Synder forhindrede det gode fra eder. 26 Thi der ere fundne ugudelige iblant mit Folck / hver seer ud som de der sætte Snarer / de stille Garn / de ville fange Folck . 27 Som et Fugle buur er fuld af Fugle / saa ere deres Huus fulde af svjg / Derfor ere de blefne mæctige og rjge / 28 De ere blefne feede / de Ofverginge ocaa en Ondis Handel / de Udførde ingen sag / (Ja icke) den Faderløsis Sag / oc hafde dog Lycke / oc de hilupe icke de Fattige til rætte. 29 Skal jeg da icke hiemsøge ofver dette / siger HEErren / Skulde icke mjn Siel hefne sig ofver Folck / som er som dette? 30 Det staar græsteligen oc forfærdeligen i Landet. 31 Propheterne spaade Løgn / oc Præsterne hafde HErredom ved dem / oc mit Folck vil det gierne faa hafve / Oc hvad ville J giøre paa det sidste der af?

VI. Capitel.
J BenJamins Børn flyer ud af Jerusalem / oc blæser med Basun i Thekoa / oc opreiser en Bool ofver BethEherem / Thi en ulycke hafver ladit sig til siune af Norden / oc en stoor Forstyrrelse. 2 Jeg lignede Zions Daatter ved en deylig oc kræfelig (Jomfru.) 3 Til hende skulle Hyrder kommer / oc deres Hiorde / de skloge Pauluuner trint omkring hende / de fødde hver paa sin sted / 4 Anstiller en krjg imod hende / Staar op / oc lader os drage hen op om Middagen / Vee os / Thi Dagen viger bort / Thi Aftens Skygge udstrecker sig. 5 Giører eder rede / oc lader os drage op fra Natten oc fordærfve hendis Pallazer. 6 Thi saa sagde den HErre Zebaoth / Afhugger Træerne / oc giører Værn imod Jerusalem / denne er den Stad / som er hiemsøgt / der findis jdel undertryckelse i den. 7 Som en Brønd udvelder den sit Vand / saa lood hun oc udvelde sin Ondskab / fortraadenhed oc ødeleggelse motte høres i den / Skrøbelighed oc Slag er stedze for mig / 8 Tucte dig selv Jerusalem / ad mit Hierte skal icke / maa skee / dragis fra dig / ad jeg icke / maa skee / giør dig til et ødeland / som ingen boer udi.
9 Saa sagde den HErre Zebaoth / De skulel vist eftersancke som paa et Vjntræ / hvad som er ofverblefvit af Jsrael / Omvend din Haand som en Vjnlæsere til Kurfvene. 10 For hvem skal jeg tale oc vidne / ad de vilde dog høre? See deres Ørne hafve Forhud / oc de kunde icke gifve act der paa : See / HErrens ord var dem tl en spot / de hafde icke lyst til det. 11 Oc jeg er fuld af HErrens hastige Vrede / Jeg kand neppeligen holde mig / ad jeg jo udgyder den baade ofver de Smaa paa Gaden / oc ofver de unge Drenges forsamling tilljge / Thi baade Mand oc Qvinde / Gamle oc Alderne / skulle fanges. 12 Oc deres Huus skulle blifve de Fremmede til deel / ja Aggre oc Qvinder tilljge / thi jeg vil udrecke min Haand ofver Landsens Jndbyggere / siger HErren. 13 Thi en hver er saare gierig / baade liden oc stoor af dem / baade Prophet oc Præst / ja hver drifver Løgn. 14 Oc de lagte mit Folckis Skade / som den hafde værit ringe / oc sagde / Fred / Fred / dog der var icke Fred. 15 Ere de beskæmmede / ad de giorde Vederstyggelighed? Ja de skammede sig aldeelis intet / oc de vidste icke ad de skulde bluues / hvorfor de skulle visseligen falde / naar jeg vil hiemsøge dem da skulle de omfalde / siger Herrzee.
16 Saa sagde HErren / Staar paa Veyene / oc seer til / oc spørger om de gamle Veye / hvor den gode Vey mon være / oc vandrer paa den / oc J skulle finde Rolighed for eders Siel : men de sagde / vi ville icke gaa. 17 Jeg hafver oc sæt Væctere ofver eder: (sigendis) Gifver act paa Basuns Liud: men de sagde / Vi ville icke gifve act der paa. 18 Derfor hører j hedninger / oc forstaa du Forsamling som est iblant dem. 19 Du Jord hør til / See / Jeg fører ulycke ofver dette Folck / som er / deres Tanckers Fruct / Thi de gafve icke act paa mine Ord eller min Lov / men foractede dem. 20 Hvor til skulde mig komme Røgelse af Seba / oc den beste Calmus / af et Land / som er langt borte? Eders Brændoffre ere (mig) icke behagelige / oc eders Offre behage mig icke. 21 Derfor saa sagde HErren / See / Jeg vil sætte Fald for dette Folck / oc Fædre oc Børn skulle falde i dem tilljge / Naboo oc Gienboo skulle forkomme. 22 Saa sagde HErren / See / der skal komme et Folck af et Land af Norden / oc et floost Folck skal opvæckis fra Jordens sider / 23 De skulle gribe til Bue oc Skiold / hver en grum / oc de skulle icke forbarme sig / Deres Røst skal bruse som Hafvet / oc de skulle ride paa Heste / et vel rustet (Folck) som en Stridzmand / imod dig du Zions Daatter. 24 Vi hafve hørt Rycte der om / vore Hænder ere nedsænckte / Angist betog os / ja Smerte / som hendis der er i Barns nød. 25 Du maa icke gaa d paa Aggeren / oc du skalt icke gaa ad Veyen / thi der er Fiendens Sverd / ja forfærdelse trint omkring.
26 O mit Folckis Datter / bind en Sæck om dig / oc velt dig i Aske / Sørg / som for eeniste Søn / med Graad / som de / der ere saare bedrævede / thi Fordærfveren skal komme hasteligen ofver os. 27 Jeg hafver sæt dig til et Vern iblant mig Folck / til en Befæstning / oc du skalt kiende oc præfve deres Vey. 28 De ere alle saare frafaldne / vandre fortrædeligen / (ere) Kaabber oc Jern / de ere alle Fordærfvere. 29 Pusten er opbrændt af Jld / Blyet er fortæret / mand smeltede saa fast forgæfvis / oc de Onde ere icke borttryckte. 30 Forkast Sølf kasldede de dem / Thi HErren hafver forskøt dem.

VII. Capitel.
Et Ord / som skeede fra HErren til Jeremiam / der hand sagde : 2 Stat i HErrens Huusis 2 Port / oc udraab der dette Ord / oc sjg / hører HErrens Ord alle j af Juda / J som indgaae ad disse Porte / ad tilbede for HErren. 3 Saa sagde den HErre Zebaoth / Jsraels Gud / Bedrer eders Veye oc eders Jdrætte / Saa vil Jeg lade eder boo i denne Stad. 4 Forlader eder icke paa løgnactige Ord / ad de sige / HErrens Tempel / HErrens Tempel / HErrens Tempel (ere) de. 5 Thi dersom j ræt alvorlig bedre eders Veye oc eders jdrætte / om j giøre jo ræt medlem hver mand oc hans Næste / 6 Giøre de Fremmede / Faderløse oc Encker / ingen Vold / oc udgyde icke uskyldigt Blood i denne Sted / oc vandre icke efter andre Guder / eder til ulycke : 7 Da vil jeg lade eder boe i denne sted / i Landet / som jeg gaf eders Fædre / altjd oc ævindeligen. 8 See / J forlade eder paa løgnactige Ord / som skulle icke gafne ( eder.) 9 Skulde j stiæle / slaa ihiel / oc bedrifve Hoor / oc svære falskelig / oc gifve Røgelse for Baal / oc følge efter fremmede Guder / som j icke kiende? 10 Oc j komme dog / oc stode for mig / i dette Huus / som er kaldet efter mit Nafn / oc sagde / Vi ere frj / ad giøre alle disse Vederstyggeligheder. 11 Mon dette Huus / som er kaldet efter mit Nafn / være en Morderekule for eders Øyne? Ja jeg / see jeg hafver feit (det) siger HErren. 12 Men gaar nu til min Sted / som er i Silo / der som Jeg lod mit nafn boo tilforn / oc seer / hvad jeg hafver giort den / for mit Folckis Jsraels Ondskabs skyld. 13 oc nu fordi J giøre alle disse Gierninger / siger HErren / oc jeg hafver talit til eder tjdeligen oc jdeligen / oc J hørde icke / oc jeg kaldede ad eder / oc J svarede icke : 14 Da vil jeg giøre ved dette Huus / som er kaldit efter mit Nafn / paa hvilcket J forlade eder / oc den Sted som jeg gaf eder oc eders Fædre / som jeg giorde ved Silo. 15 Oc jeg vil kaste eder bort fra mit Ansict / som jeg kaste alle eders Brødre / den gandske Ephraims Sæd.
16 Oc du / du skalt icke bede for dette Folck / oc du skalt ingen Prjs eller Bøn tage dig for / oc icke tale for dem til mig / Thi jeg hører dig icke. 17 Seer du icke / hvad de giøre i Juda Stæder / oc i Jerusalems Gader? 18 Børnene sancke Træ / oc Fædrene optænde Jlden / oc Qvinderne ælte Dey / ad de kunde bage Himmelens Dronning Kager / oc gifve j de fremmede Guder Drickoffer / ad de kunde giøre mig Fortred. 19 Monne de giøre mig Fortred der med / siger HErren? Monne de icke (giøre) dem self (Fortred?) til deres Ansictis blusel. 20 Derfor saa sagde den HErre HErre / See / min Vrede oc min Grumhed er udøst ofver denne Sted / ofver Menniskene oc ofver Diurene / oc ofver Landsens Fruct / oc den skal brænde / oc icke udflyckis.
21 Saa sagde den HErre Zebaoth / Jsraels Gud / Legger eder Brændoffer oc andre Offre tilhobe / oc æder Kiød : 22 Thi jeg hafver icke talet med eders Fædre / ey heller befalet dem / paa den Dag jeg udførde dem af Ægypti land / om Brændoffer oc Slactoffer. 23 Men dette bød jeg dem / sigendis / Lyder paa mit ord / saa vil jeg være eders Gud / oc J skulle være mit Folck / oc vandre paa hver den Vey /som jeg vil biude eder / ad det skal gaa eder ve. 24 Men de vilde icke høre / ey heller tilbøye deres Ørne / men de vandrede efter deres (eget) Raad / efter deres onde Hiertis fortrædelighed / oc hulte sig bag / oc icke for til. 25 Fra den Dag / der eders Fædre udginge af Ægypti Land / indtil denne Dag / da sendte jeg til eder / alle mine Tienere Propheterne / dagligen / tjdeligen oc jdeligen. 26 Men de vilde icke høre mig / eller bøye Ørne / Men de blefve haardnackede / de giorde værre end deres Fædre. 27 Oc du skalt sige dem alle disse Ord / oc de skulle icke høre dig / oc du skalt kalde ad dem / men de skulle icke svare dig. 28 Oc du skalt sige til dem / Dette er det Folck / som lydde icke paa HErrens deres Guds Røst / oc ey annammede Tuckt / Sandheden er forkommen / oc udryddet af deres Mund.
29 Skær dit Nazaræers Løftis Haar af / oc kast det fra dig / oc hyl ynckeligen paa de høye steder / thi HErren ahfver forskut oc forlat den Slect / som hand er vred paa. 30 Thi Juda Børn giorde ilde for mine Øyne / siger HErren: De sætte deres Vederstyggelighed i Huuset som er kaldet efter mit nafn / ad besmitte det. 31 Oc de bygge Thopheths Høye som ere i BenHinnoms Dal / ad opbærnde der deres Sønner oc deres Døttre med Jlden / hvilcket jeg icke hafver budit / ey heller er kommit i mit Sind. 32 Derfor / see / den Tjd kommer / siger HErren / ad mand skal ike kalde det meere Thopheth oc BenHinnoms Dal / Men Mordens Dal / oc  de skulle begrafve i Thopheth / for der er icke (ellers) rom. 33 Oc dette Folckis Legomer skulle blifve Himmelens Fugle oc Diurene paa Jorden til føde / oc der skal ingen ræde dem. 34 Oc jeg vil alde opholde af Juda Stæder / oc af Gaderne i Jerusalem / Frydis røst oc Glædis Røst / Brudgoms røst oc Bruds Røst / Thi Landet skal blifve øde.

VIII. Capitel.
PAa den samme Tjd siger HErren / skulle de udføre Juda Kongers Been / oc Propheternes Been / oc Jndvaanernes Been i Jerusalem / af deres Grafver : 2 Oc bortspree dem mod Solen / oc mod Maanen / oc mod all himelens Hær /  hvilcke de elskte / oc hvilcke de tiente / oc hvilcke de vandrede efter / oc hvilcke de søgte / oc for hvilcke de tilbae / de skulle icke opsanckes / oc ey begrafves / men vorde ti en Møgdiunge paa Jorden. 3 Oc Døden skal ynskis meere end lifvet / af hver den som er til ofvers af de Ofverblefne af denne onde Slect / i alle de ofverblefne Stæder / der som jeg skal drifve dem hen / siger den HErre Zebaoth.
4 Oc du skalt sige til dem / Saa sagde HErren / Skulle de falde oc icke opstaae / om (nogen) omvender sig / skulde hand icke omvende sig? 5 Hvi er dette Folck i Jerusalem saa afeldig med et Affald / de holde hart ved Besvigelsen / oc vegre sig ad vende om igien. 6 Jeg gaf act oc hørde til / de vilde icke tale ræt / der var ingen / som fortrød sin Ondskab / ad sige / Hvad giorde jeg? Hver vende sig til sit Løb / som en Hest der render til Krigen. 7 Ja Storcken i Luften kiender sine bestemte Tjder / oc en Turteldue / oc en Trane / oc en Svale / de varede paa den Tjd / som de skulde komme / men mit Folck kiende icke HErrens Ræt.
8 Hvorledis kunde j (dog) sige / vi ere vjse / oc HErrens Lov er hos os? Men see dog / Skrifvernes falske Pen handlede falskeligen. 9 De Vjse ere beskæmmede / forskreckede oc fangne : See / de forkaste HErrens Ord / oc hvad for Vjsdom skulle de hafve? 10 Derfor vil jeg gifve de Fremmede deres Hustruer / oc deres Aggre / dem som skulle eye dem / Thi hver er saare gierig / baade liden oc stoor / baade Prophet oc Præst / hver bedrifver Falskhed. 11 Oc de lægte mit Folckis Datters Forstyrrelse / som den hafde værit liden / i det de sagde / Fred / Fred / enddog der var icke Fred. 12 De ere beskæmmede / thi de giorde vederstyggelighed / ja der de blefve beskæmmede / da skammede de dem icke / oc de vidste icke ad blues / fordi skulle de falde blant dem som falde / naar de hiemsøges / da skiulle de falde / siger HErren. 13 Jeg vil jo sancke dem / siger HErren. / Der ere icke Druer paa Vjnstocken / oc ey Figen paa Figentræet / ja Bladene ere visnede / oc de (ting) som jeg hafver gifvit dem / dem skulle de gaae forbj.
14 Hvorfor sidde vi stille? Forsamler eder / oc lader os gaa i en fast Stad / oc tie der / Thi HErren vor Gud hafver kommet os til ad tie / oc hand hafver gifvit os bitter Vand ad dricke / Thi vi hafve syndet for HErren. 15 Bier efter Fred / oc det skal icke vorde got / (Bier) efter Lægedoms Tjd / oc see / Forfærdelsen (kommer.)
16 Det er hørt / ad hans Heste gnegge fra Dan / for hans stercke (hestes) hvinens Liud besvede det gandske Land / Oc de komme / oc fortærede Landet / oc alt det var der udi / Byen oc dem som boede der udi. 17 Thi see / Jeg sender Slanger / Basilisker iblant eder / som icke ere befoorne / oc de skulle bide eder / siger HErren. 18 Min Vederqvegelse er i Bedrøfvelse / mit Hierte forsmæctis i mig. 19 See / mit Folckis Datter Raabs Liud (kommer) af et Land som er langt borte / Er da HErren icke i Zion? Eller er dens Konge icke i den? Hvi fortørnede de mig med deres udhugne Billeder / med den Fremmedis forfengeligheder? 20 Høsten er forofver / Sommeren er endt / oc vi ere icke frelste. 21 Jeg er forstyret ofver mit Folckis Datters Forstyrrelse / JEg gaar i Sørgeklæder / Forskreckelse hafver betagit mig. 22 Er det icke Salve i Gilead? Er der icke Læge? Hvis er da mit Folckis Datters Saar icke lægt?

IX. Capitel.
GJd mit Hofved var Vand / oc mine Øyne vare en Graads Kilde / Da vilde jeg begræde Dag oc Nat / mit Folckis Datters Jhielslagne. 2 Gjd / Jeg hafde i Ørcken Herberg / som for dem der vandre / da vilde jeg forlade mit Folck / oc gaa fra dem / Thi de ere alle Hoorkarle / (der er) de Frafaldnes hob. 3 Oc de lode spende deres Tunger / som deres Buer / til Løgn oc icke til Sandhed / De styrckede sig i Landet / Thi de udgaae fra det eene Onde til det andet / oc kiende mig icke / siger HErren. 4 Forvarer eder hver fra sin Vey / Forlader eder icke paa nogen Broder / Thi hver Broder skal visseligen skuffe / oc hver Ven vandre bedrægeligen. 5 Oc de skulle bruge Skalckhed hver mod sin Ven / oc icke tale Sandhed : De hafve lerret deres Tunge ad tale Løgn / de ere trætte af / ad bedrage. 6 Du boer midt i bedrægerj / oc for bedrægerj vilde de icke kiende mig / siger HErren. 7 Derfor saa sagde den HErre Zebaoth / See / Jeg vil smelte dem oc prøfve dem / Thi hvorlunde skal jeg ellers giøre med mit Folcis Datters Skyld? Deres Tunge er en uddragen Pjl / den talede Gedrægerj / Med sin Mund taler en hver vel Fred med sin Ven / Men i hans HIerte ligger hand paa luur. 9 Skulde jeg icke besøge dem for disse Ting? siger HErren / Skulde icke min Siel hefne sig paa saadant folck / som dette?
10 Jeg maa tage til Graad oc hylen paa Biergene / oc til Klagemaal hos de lystige Enge i Ørcken / Thi de ere forbrende / saa der vandrer ingen igiennem / oc de hørde icke liud af Fæ / baade Himmelens Fugle oc Diur ere forjagede / de er borte. 11 Oc Jeg vil giøre Jerusalem til Steenhobe / til Dragers Bolige / oc jeg vil giøre Juda Stæder øde / ad ingen skal boo der. 12 Hvo er den Mand som er vjs / oc kand forstaa dette? Oc hvaem hafver HErrens Mund talet til / oc kand kundgiøre dette? Hvorfor er Landet fordærfvit / det er opbrænt som Ørcken / ad der farer ingen igiennem. 13 Oc HErren sagde / Fordi de forlade min Lov / som Jeg gaf for dem / oc lyde icke paa min røst / oc vandrede icke der efter : 14 Men vandre efter deres forhærdede Hierte oc efter Baalim / som deres Fædre lærde dem : 15 Derfor saa sagde den HErre Zebaoth / Jsraels Gud / See / Jeg vil prjse dette Folck med Malurt / oc gifve dem bitter Vand ad dricke. 16 Oc jeg vil bortspree dem iblant Hedningene / hvilcke de eller deres Fædre icke kiende / Oc Jeg vil sende Sverdet efter dem / indtil jeg hafver aldeelis ødelagt dem.
17 Saa sagde den HErre Zebaoth / Acter der paa / oc kalder ad Grædeqvinder / ad de skulle komme / oc skicker efter vjse Qvinder / ad de skulle komme / 18 Oc skynde sig oc holde Klage ofver os / Ad vore Øyne kunde rinde med Graad / oc vore Øynebryne kunde flyde med Vand. 19 Thi der er hørt et Klagis Skrjg af Zion / (i saa maade /) Ah / hvorledis ere vi ødelagde / vi ere saare beskæmmede? Thi de hafve nedslaget vore Bolige. 20 Men hører j Qvinder HErrens Ord / oc eders Ører annamme hans Munds Ord / oc lærer eders Døttre ad holde Klage / oc hver Qvinde sin Nabooske ad græde / 21 Thi Døden er opstigit i vore Vinduer / er kommen i vore Palazer / ad udrydde børnene af Gaderne / de unge Karle af Stræderne. 22 Thi saa siger HErren / Oc Menniskenes Legemer skulle ligge / som Møg paa Marcken / oc som en Neg efter Høstmanden / hvilcken ingen sancker.
23 Saa sagde HErren / En Vjs skal icke rose sig af sin Vjsdom / oc ey skal den Stercke rose sig af sin Styrcke / en Rjg skal icke rose sig af sin Rjgdom. 24 Men hvo som vil rose sig / hand skal rose sig af det / ad hand veed oc kiender mig / Thi Jeg er HErren / som giør Miskundhed / Ræt oc Retfærdighed paa Jorden / Thi saadanne behage mig / siger HErren. 25 See / den Tjd kommer / siger HErren / oc jeg vil hiemsøge alle / hver Omskaaren med den som hafver Forhud / 26 Ægypten / oc Juda / oc Edom / oc Amons Børn / oc Moab / oc alle de rundskarne som boe i Ørcken : Thi alle Hedninge hafve Forhud / oc alt Jsraels Huus / de hafve Forhud paa Hiertet.

X. Capitel.
JAf Jsraels Huus / hører det Ord som HErren taler om eder. 2 Saa sagde HErren / J skulle icke lerre Hedningenes Skick / oc j skulle icke forskreckes for Himmelens Tegn / Thi Hedningene skulle forskreckes for dem. 3 Thi Hedningenes Skick ere Forfængelighed self / Thi mand hug et Træ af en Skou / til ad vorde en Konfiners Hænders Gierning / med Øxen. 4 Hand prydede det med Sølf oc med Guld / de fæstede det med Søm oc med Hamre / ad det icke kunde rockis. 5 Saadanne ere som et Palmtræ af tæt Arbeyde / men kunde icke tale / De skulle jo bæres / thi de kunde icke gaae. J skulle icke frycte eder for dem / thi de kunde icke giøre ont / oc de hafve ey heller mact til at giøre got. 6 For der er ingen som du / O HErre / du est stoor / oc dit Nafn er stoore med Styrcke.
7 Hvo skulle icke frycte dig / du Hedningenes Konge? Thi det beqvemmer dig. Thi iblant alle Hedningenes Vjse / oc i alt deres Kongerige / er ingen som du. 8 De skulle alle tilljge blifve ufornuftig / oc handle daarligen / Saadant et Træ er en forfængelig undervjsning. 9 Hamret Sølf føres fra Tharsis / oc Guld fra Uphas / en Konstners oc Guldsmeds Hænders Gierning / deres Klæder ere Fiolblaa oc Purpur / de ere alle de Vjses Gierninger. 10 Men den HErre Gud er Sandhed / hand er den lefvende Gud / oc en ævig Konge. Jorden skal befve for hans Vrede / oc Hedningene kunde icke taale hans fortørnelse. 11 Saaledis skulle J sige til dem / De Guder som icke hafve giort Himmel oc Jord / de skulle ødelegges af Jorden / saa ad de icke ere under Himmelen. 12 (Hand er) den som giorde Jorden med sin Mact / beridde Verdens Kredz med sin Vjsdom / oc udbridde Himlene med sin Forstand. 13 Naar hand tordner / da er Vandenes mangfoldighed i Himmelen / oc hand kand opdrage Damp fra Jordens ende / hand giorde Liunet til Regnen / oc udførde Værjeret af Sine Liggendefæ. 14 Hvert Menniske blifver ufornuftigt for Forstand / hver Guldsmed er beskæmmet for Billedits skyld / thi det hand hafver støbt / er Bedrægerj / oc der er icke Aande i dem. 15 De ere forfængelige / ja en bedrægelig Gierning / naar de blifve hiemsøgte / skulle de forkomme. 16 Jacobs deel er icke som de / thi hand er den / som hafver dannit alle Ting / oc Jsrael er hans Arfvedeels Kiep / HErre Zebaoth er hans Nafn.
17 Sanck din handel af Landet / du som booer i Befæstningen / 18 Thi saa sagde HErren / see / Jeg vil bortkaste (som) udi en Slynge / Landsens Jndbyggere / paa denne gang / oc jeg vil giøre dem bange / ad de skulle finde det. 19 Vee mig for min Forstyrrelse / minPlage er med smerte / Men jeg tæncke / denne er dog en Skrøbelighed / oc jeg maa lide den. 20 Mit Pauluun er forstyrret / oc alle mine Reeb ere dragne sønder / Mine Børn ere udgangne fra mig / oc icke meere forhaanden. Jngen udslaar meere mit Pauluun / eller opretter mine Tælter. 21 Thi Hyrderne ere blefne ufornuftige / oc søgte icke HErren / derfor forstode de icke / ad all deres Hiord er adsprid. 22 See / Der kommer en Liud som høris / oc en stoor Befvelse af Norden Land / ad giøre Juda Stæder øde / til Dragers Bolig.
23 Jeg veed HErre / ad Menniskenes Vey staar icke i hans Vold / (Ja) det staar icke i hans Mact som vandrer / ad hand kand berede sin gang. 24 Straf mig HErre / dog med Ræt / icke i din Vrede / ad du icke maa see / skalt giøre mig til intet. 25 Udgyd din Vrede ofver Hedningene / som icke kiende dig / oc ofver Slecter / som icke paakalde i dit Nafn : Thi de hafve opædet Jacob / ja ædet hannem / oc de fortærede hannem / oc ødelagde hans Bolig.

XI. Capitel.
DEt Ord som skeede til Jeremiam fra HErren / sigendis : 2 Hører denne Pactis Ord / oc taler til Juda Mænd / oc til dem som boe i Jerusalem. 3 Oc du skalt sige til dem som boe i Jerusalem. 3 Oc du skalt sige til dem / Saa sagde HErren Jsraels Gud / Forbandet være den / som icke lyder denne Pactis Ord / 4 Hvilcken Jeg bød eders Fædre / paa den Dag Jeg udførde dem af Ægypti Land / af den JernOon / sigendis / Lyder min Røst / oc giører disse Ting / efter alt det som Jeg hafver budit eder / oc J skulle være mit Folck / oc Jeg / Jeg vil være eders Gud. 5 Paa det ad Jeg kand holde den Eed / som jeg foor eders Fædre / ad gifve dem et Land / som paa denne Dag. Oc jeg svarede oc sagde / Amen HErre. 6 Oc HErren sagde til mig / Prædikede alle disse Ord i Juda Stæder / oc paa gaderne i Jerusalem / sigendis / hører denne Pactis Ord / oc giører der efter. 7 Thi Jeg vidende vist for eders Fædre / paa den dag jeg førde dem op af Ægypti Land / indtil denne Dag / Tjdeligen oc jdeligen / sigendis / Lyder paa min røst. 8 Men de lydde icke / oc bøyede ey heller deres ørne / Men de ginge hver i deres onde Hiertis forhærdelse. Oc Jeg lod komme paa dem alle denne Pactis Ord / som jeg hafde befalit ad giøre / oc de giorde dog icke.
9 Oc HErren sagde til mig / Der er befundit et Forbund iblant Juda Mænd / oc dem som boe i Jerusalem. 10 De hafd vendt om til deres forige Fædres Misgierninger / som icke vilde lyde mine Ord / oc de ginge efter fremmede Guder / ad tiene dem / Jsraels huus oc Juda huus hafver brudit min Pact / som jeg giorde med deres Forfædre. 11 Derfor / saa sagde HErren / See / Jeg lader kommer ulycke paa dem / af hvilcken de skulle icke kunde undkomme / oc de skulle raabe til mig / oc jeg skal icke bønhøre dem. 12 Saa lad Juda Stæder / oc dem som boe i Jerusalem / gaae bort oc raabe til de Guder / for hvilcke de giorde Røgelse / Men de skulle jo icke frelse dem i deres ulyckis Tjd. 13 Thi saa mange Stæder som du hafve / saa mange Guder hafde du Juda / oc saa mange Gader som der ere i Jerusalem / saa mange skændelige Altere hafve i opsat / ja Altere / til ad giøre røgelse for Baal. 14 Oc du / du skalt icke bede for dette Folck / oc icke giøre Skrig eller Bøn for dem / Thi jeg vil icke høre / naar de raabe mig i deres ulycke. 15 Hvad hafver min Elskelige (ad giøre) i mit huus? Efterdi hun bedrifter mange skændelige Stycker / Oc (Offer) af det hellige Kiød er vigit fra dig / oc naar din ulycke var nær forhaanden / da frydede du dig. 16 HErren kaldede dit Nafn et grønt / skønt Olietræ / med deylig Fruct / (Men nu) hafver hand optændt en Jld om det / ved en stoor Talis Røst / oc de brøde Greene der af. 17 Oc den HErre Zebaoth / som plantede dig / hafver truit dig med en ulycke / for Jsrael huusis oc Juda huusis ondskabs skyld / som de bedrefve / ad fortørne mig / idet de giorde Røgelse for Baal.
18 Oc HErren lood mig forstaa 7 oc jeg forstood det / da vjste du mig deres Jdrætte / 19 Oc jeg var som et Lam / ja en oxe / der ledis hen ad slactis / oc jeg vidste icke / ad de hafde vist giort Anslag imod mig / (oc sagt) Lader os fordærfve Træet ved sin Føde / oc udrydde hannem af de Lefvendes Land / ad hans Nafn skal icke meere ihukommis. 20 Men HErre Zebaoth / du rætte Dommere / som prøfver Nyrer og Hierter / Lad mig see din Hefn paa dem / thi jeg hafver befallit dig min Sag. 21 Derfor saa sagde HErren / om de Mænd i Anatoth / som staae efter dit Ljf / oc sige / Spaa icke i HErrens nafn / om de Mænd i Anatoth / som staae efter dit Ljf / oc sige / Spaa icke i HErrens Nafn / saa skalt du icke døø ved vore Hænder. 22 Derfor saa sagde den HErre Zebaoth / See / Jeg vil hiemsøge dem / deres unge Mandkiøn skulle døe ved Sverdet / deres Sønner oc deres Døttre skulle døe i Hungeren / 23 Ad intet skal ofver blifve af dem / Thi jeg vil lade ulycke komme paa de Mænd i Anathoth / i det Aar / naar de skulle blifve hiemsøgte.

XII. Capitel.
HErre / du est retfærdig / naar jeg vil trætte med dig / dog maa jeg tale med dig om Rætten : Hvorfor er de ugudeliges Vey lyckelig / alle de som vare saa saare troløse / vare trygge? 2 Du plantede dem / ja de finge Rødder / de voxte fræm / ja de baare Fruct / Du varst nær til stede i deres Mund / Men langt borte fra deres Nyre. 3 Men du HErre kiende mig / Du faaste mig / oc prøfvede mit hierte mod dig / borttag dem som Faar / til ad slacte / oc bered dem til Mordens Dag. 4 Hvor længe skal Landet sørge / oc Græsset paa all Marcken borttørris? for deres Ondskabs skyld som boe der udi / det er fordærfvet / ja Diur oc Fugle : Thi de sagde / Hand kand icke see det sidste af os.
5 Thi du løbst om Kamp med Foodgængere / oc de trættede dig / oc hvorlunde vilde du vofve det med Hestene? Oc der du hafde et frjt Mood i Freds Land / oc hvorlunde vilde du giøre hos Jordanens Stolthed? 6 Thi baade dine Brødre oc din Faders huus hafve ocsaa forseet dem mod dig / ja de skrege efter dig / Jodut / du skalt icke troe paa dem / naar de tale vel til dig. 7 Jeg hafver forladt mit huus / Jeg hafver ofvergifvit min Arf / Jeg gaf den min Siel hafde kier i dens Fienders Haand. 8 Min Arf er mig blefven / som en Løve i Skoven / den lod sig høre mod mig / derfor hadede jeg den. 9 Er min Arf mig icke som en Folck rifvende Fugle der er spraglet? Er her icke den Flock rifvende Fugle omkring mod den? Gaar / samler eder alle vilde Diur / kommer ad opæde. 10 Mange Hyrder hafve nedbrudt min Vjngaard / De hafve nedtraadt min Deel / de hafve giort min ynskelige Deel til en øde Ørck / 11 Mand giorde den øde / den sørgede ofver mig / der den var øde. Alt Landet er øde / Thi der er ingen som legger det paa hiertet. 12 Ødeleggerne ere komne / ofver alle høye steder i Ørcken / thi den HErris opslugende Sverd er fra Jordens ende oc indtil Jordens ende / intet Kiød hafver Fred. 13 De saaede Hvede / oc de høstede Tiørne / de vare siuge / de hafde icke gafn der af / Oc J skulle beskæmmes af eders Jndkomme / for HErrens grumme Vrede.
14 Saa sagde HErren / imod alle mine onde Naboer / som antaste den Arfvedeleel / som jeg uddeelte iblant mit Folck Jsrael til Arf / See / Jeg oprycker dem af deres Lnd / oc udrycker Juda Huus midt  fra dem. 15 Oc det skal skee / efter ad jeg hafver udryckt dem / vil Jeg komme igien / oc forbarme mig ofver dem / oc føre dem tilbage / hver til sin Arfvedeel oc hver til sit Land. 16 Oc det skal skee / om de lære jo mit Folckis Veye / ad svære ved mit Nafn (Saa sandt som HErren lefver/) lige som de lærde mit Folck at svære / ved Baal / Da skulle de opbygges iblant mit Folck. 17 Men ville de icke høre / da vil jeg vist oprycke oc forderfvae saadant et Folck siger HErren.

XIII. Capitel.
SAa sagde HErren til mig / Gack / oc kiøb dig et linnet Belte / oc tag det om dine Lender / oc lad det icke komme i Vand. 2 Oc jeg kiøbte Beltet / efter HErrens ord / oc tog det om mine Lender. 3 Da skeede HErrens ORd til mig anden gang / oc sagde / 4 Tag Beltet som du kiøbte / som er om dine Lender / oc giør dig rede 7 gack til Phrath / oc fkiul det der i en Refve i Klippen.. 5 Oc jeg gick hen / oc skiulte det hos Phrath / som HErren bad mig. 6 Oc det skeede lang tjd der efter / da / sagde HErren til mig / Giør dig rede / gack til Phrath / oc tag det Belte der fra / som jeg befool dig at skiule der. 7 Oc jeg gick til Pharath / oc grof / oc tog Beltet af den sted / der som jeg hafde sksiult det / Oc see / Beltet var fordærfvet / det duede icke til noget meere. 8 Da skeede HErrens Ord til mig / oc sagde : 9 Saa sagde HErren / Saa vil jeg fordærfve Judahofferidighed oc Jerusalem stoooore hofferdighed / 10 Dette onde Folck / de som icke ville høre mine Ord / som vandre i dere segne Guder / ad tiene dem oc ad tilbede for dem / det skal blifve som dette Belte / som icke kan due til noget. 11 Thi lige som Beltet kand henge ved en Mands Lender / Saa lod jeg alt Jsraels Huus oc alt Juda huus henge ved mig / sagde HErren / ad de skulde være mig til et Folck / oc til et Nafn / oc til Lof oc til Ære / Men de lydde icke.
12 Oc du skalt isige dette ord til dem / Saa sagde HErren / Jsraels Gud / Hver falske skal fyldis med Vjn. Oc de skulle sige til dig / Skulde vi icke vide det / ad hver Flaske skal fyldis med Vjn? 13 Oc du skalt sige til dem / Saa sagde HErren / See / Jeg fylder alle dem som boe i dette Land / baade Kongerne / som sidde paa Davids Stool / oc Præsterne oc Proopheterne / oc alle Jndbyggere i Jerusalem / med druckenskab : 14 Oc jeg vil slide den eene paa den anden / baade Fædrene oc Børnene tilljge / siger HErren / Jeg vil hvercken spare / eller overbære / eller være barmhiertig / ad jeg jo fordærfver dem.
15 Saa hører nu oc gifver act paa / ophefver eder icke / Thi HERREN hafver talet. 16 Gifver HERREN eders Gud Ære / før end hand lader det blifve mørckt / oc før end eders Fødder skulle støde sig paa de mørcke Bierge / Oc J skulle vente Lius / oc hand skal giøre det til Dødsens skugge / oc skaffe det til Taage. 17 Men ville J icke høre ette / da skal min siel græde lønligen ofver hofferdighed / oc skal hyle saare / oc mit Øye skal rinde med Graad / Thi HErrens Hiord er fangen bortført. 18 Sjg til Kongen oc til Dronningen / Ydmyger eder Y sidder ned / thi eders Hofvetsmycker ere slet nedfaldne / ja eders Herligheds Krone. 19 Stæderne mod Synden ere tilluckte / oc der er ingen som oplader : All Juda er bort ført / ja bortført fuldkommelig. 20 Opløfter eders Øyne / oc seer dem som komme hjd fra Norden. Hvor er nu Hiorden / som dig var gifven / din Herligheds Faar? 21 Hvad vilt du sige / naar hand skal hiemsøge dig? Thu du hafver lært dem / ad være Fyrster til Høfvizmænd ofver dig. Skulde icke smerte betage dig / som en Qvinde der føder? 22 Oc naar du vilt sige i dit hierte/ hvorfor vederfaris mig disse ting? For dine Misgierningers mangfoldigheds skyld / ere dine Sømme opslagne / oc dine Been bare giorde (med vold/) 23 Kand oc en Blaamand omskifte sin Huud / eller en Parder sine Plætter? Ja kunde J ocsaa giøre vel / som hafve lært ad giøre ilde. 24 Derfor vil jeg lade bortspree dem som en Afn / der bortfarer for Væjr af Ørcken. 25 Denne er din Laad / ja din Deels part fra mig / siger HErren. Du so hafver forglemt mig / oc forladt dig paa Bedrægerj. 26 Oc Jeg hafver opslagit dine Sømme ofver dit Ansict / oc din Blusel er feit / 27 (Her er) din Horerj / oc din Vrinsken / din Horeriis Skam paa Høyene paa Marcken / Jeg hafver feit din vederstyggelighed / Vee dig Jerusalem / velt du icke reense dig her efter? Naar skal det endnu (skee?)

XIV. Capitel.
HErrens Ord som skeede til Jerusalem / om den Tørcken / Juda sørgede / oc dens Porte ere smage / de ere svage / ere sorte i Landet / oc Jerusalems Klagemaal stiger op. 2 Oc de Ypperlige iblant dem feyde deres Smaa efter Bank / de komme til Grafvene / de funde icke Vand / de komme igien med deres Kar tomme : Oc ere beskæmmede oc skammede sig / oc skiulte deres Hofvet. 4 Thi Landet er fordærfvit / Thi der hafver icke været Regn paa Jorden / Aggermændene ere beskæmmede / de skiulte deres Hofveder. 5 Thi ocsaa en Hind fødde paa Marcken / oc maatte forlade (ungerne/) Thi der var icke Græs. 6 Oc vilde Efle stode paa høye Steder / de toge Luft / som Dragerne / deres Siun vansmæctedes / thi der var icke urter. 7 afve vore Misgierninger vidnet mod os. HErre / da giør det ofver dit Nafns skyld / Thi vor ulydelse er stoor / vi hafve fundet imod dig. 8 (Du est) Jsraels haab / Hans Frelsere udi Nøds tjd / hvi vilt du være som en Fremmed i Landet / oc som en Veyfarende der ligger sig en sted hen om Natten? 9 Hvorfor vilt du være / som en forskrecktet Mand / som en Kæmpde / der icke kand frelse? Oc du HErre est iblant os / oc vi kaldes efter dit Nafn / forlad os icke.
10 Saa lagde HErren om dette Folck/ De hafde vilje til at røre dig / de hulde icke deres Fødder (inde /) derfor hafde HErren icke lyst til dem / men skal du komme deres ondskab ihu / oc hiemsøge deres Synder. 11 Oc HErren sagde til mig / Du skalt icke giøre Bøn for dette Folck / til gode. 12 Thi der som de end faste / da vil jeg dog icke høre deres Skrjg / oc om de end opoffre Brændoffer eller madoffer / da hafver jeg dog icke lyst til dem / Thi jeg vil fortære dem med Sverdet / oc med Hungeren / oc med Pestilenzen.
13 Oc jeg sagde / Aha / HErre HErre / See / Propheterne sig til dem / J skulle ingen Sverd see / oc hafve ingen dyr Tjd hos eder / Men jeg vil gifve eders vis Fred paa denne sted: 14 Oc HErren sagde til mig / Propheterne spaae falskt i mit nafn / Jeg sende dem icke / oc ey befalede dem / oc ey talede til dem / De spaae eder falske Siuner / oc Sandsagn / oc det som intet er / oc deres Hierters bedrægerj. 15 Derfor saa sagde HErren om Propheterne / som spaae i mit Nafn / enddog jeg icke sendte dem / oc de sige / Der skal icke være Sverd eller Dyrstjd i dette Land / de Propheter skulle omkomme ved Sverdet oc ved Hungeren. 16 Oc Folcket for hvilcket de spaae / skulle ligge henkaste paa Jerusalems Gader / for Sverdet oc Hunger / oc skulle ingen hafve som skal begrafve dem / ja de / deres Hustruer / oc deres Sønner oc deres Døttre / oc jeg vil udgyde deres Ondskab ofver dem.
17 Oc du skalt sige dette ord til dem / Mine Øyne maae flyde med Graad Nat oc dag / oc lade icke af / Thi Jomfruen mit Folckis Daatter / er meget saare forstyrret / er saare forslagen. 18 Gaar jeg ud paa Marcken. 18 Gaar jeg ud paa Marcken / Da see (der ere) Jhielslagne med Sverd / Oc kommer jeg i Staden / da see / (der ere) vansmæctige af Hunger / Thi baade Prophet oc Præst strøg omkring i Landet / oc de kiender det icke. 19 Hafver du da aldeelis bortkast Juda / eller hafver din Siel en væmmelse til Zion? Hvorfor hafver du ladit slaa os / ad ingen kand læge os? Mand sagde / Haab til Fred / oc der var intet got / Oc til den tjd som vi skulde blifve helbrede paa / Oc see / der er Forskreckelse. 20 HErre / vi kiende vort ugudelige Væsen / vore Fædres misgierning / Thi vi hafve syndet imod dig. 21 (Men) forskiud (os) icke / for dit Nafns skyld / nedslaa icke din Herligheds Throne / kom dog ihu / giør din Pact icke til intet med os. 22 Mon der være iblant Hedningenes Afguder / som kunde giøre Støf-Regn? Oc mon Himmelen skulde gifve Regn? Mon det icke være dig self / HErre vor Gud / oc vi hafve haabet paa dig / thi du hafver giort alle disse Ting.

XV. Capitel.
OC HErren sagde til mig / Dersom Mose oc Samuel end stode for mig / da hafver jeg dog intet hierte til dette Folck / Drif (dem) bort fra mig / oc de mue fare ud. 2 Oc det skal skee / om de vilde sige til dig / Hvort skulle vi hen ud? Da skalt du sige til dem / Saa sagde HErren / Den som hør til Døden / til Døden / Oc den som hør til Sverdet / til Sverdet / Oc den som hør til Hungeren / til hunger / Oc den som hør til Fængslet / til Fængslet. 3 Thi Jeg vil skicke ofver dem fire slags / siger HErren / Sverdet ad iihielslaa / Oc Hundene / til ad slæbe / Oc himmelens Fugle / oc Diur paa Jorden / til ad æde oc til ad fordærfve. 4 Oc Jeg vil giøre dem til en forfærdelse for alle Kongeriger paa Jorden / for Manasse / Ezechiæ Søn / Juda KONgis skyld / for det / hand giorde i Jerusalem. 5 Thi hvo vil skone dig Jerusalem? Oc hvo skal hafve Medynck ofver dig? Oc hvo skal da gaa bort / ad begære Fred for dig? 6 Du hafver forladit mig / siger HErren / du vigede tilbage / Oc jeg vil udrecke min Haand ofver dig / oc jeg vil fordærfve dig / Jeg er træt ad ynckis. 7 Oc jeg vil bortspree dem med en Kasteskuvl i Landets Porte / Jeg hafver giort Barnløs / Jeg hafver fordærfvit mit Folck / de hafve icke vendt om fra deres Veye. 8 Der vare flere Encker for mig der udi / end Saand hos Hafvet / Jeg lod komme en Fordærfvere om Middagen til dem / ofver den udvaldis Moder / Jeg lod Staden hasteligen ofverfaldis med forfærdelse. 9 Den som fødde siu / er skrøbelig / hendis Siel higede. Hendis Sool var nedgaaen / der det endnu var Dag / hun blef beskæmmet oc skammede sig / oc det ofverblefvit af dem / vil jeg gifve til Sverd for deres Fiender / siger HErren.
10 Vee mig min Moder / ad du fødde mig / mod hvilcken hver mand i alt Landet trætter oc kjfver / Jeg hafver icke sag paa Ager / oc de hafve icke sat paa Aager hos mig / dog forbander en hver mig. 11 HErren sagde / Nu vel / det skal gaa dine ofverblefvne vel / ja jeg vil komme Fienden til ad møde med dig / paa ulyckis Tjd oc paa Nøds tjd. 12 Kand oc Jern bryde Jer af Norden / oc Kaabber? 13 Jeg vil gifve dit Gods oc dit Liggendefæ til Rof / ad J skulle intet faae derfor / oc (det) for alle dine Synders skyld / oc i alle dine Landemercke. 14 Oc jeg vil føre (dg ved) dine Fiender / til et Land som du icke kiender / Thi Jlden som er optændt i min Vrede / skal brænde ofver eder.
15 Du veedst det HErre / kom mig ihu / oc besøg mig / oc frj mig fra mine Forfølgere. Tag mig icke op i din Vredis Langmodighed / Kiend (dog) ad jeg bær forhaanelse for din skyld. 16 Dine Ord ere fundne / oc jeg hafver ædit dem / oc dit Ord var mig til Fryd / oc til mit hiertis Glæde. Thi jeg er kaldit efter dit Nafn / HErre Gud Zebaoth. 17 Jeg sad icke i Løndom med Bespottere / eller giorde mig lystig / (Men) jeg sad alleene for din Haand / Thi du hafver fylt mig med harm. 18 Hvorfor varer min Pjne saa længe / oc der er intet haab om mit Saar / det vil icke lægis? Du est vist blefven mig lige som en Løgnere / (som) Vand der blifver icke ved.
19 Derfor saa sagde HErren / Dersom du omvender dig / da vil jeg omvende dig / oc du skalt staa for mig / Oc dersom du unddrager det Dyrebare / fra det Ringe / da skalt du være som min Mund / De skulle vende om til dig / oc du skalt icke vende om til dem. 20 Oc jeg vil giøre dig for dette Folck til en Kaabber Muur / som er befæstet / oc de skulle strjde imod dig / oc icke faa mact med dig / Thi jeg er med dig / til ad frelse dig / oc til at udfrj dig / siger HErren. 21 Oc jeg vil rede dig af de Ondes Haand / oc forløse dig af Tyranners Haand.

XVI. Capitel.
OC HErrens Ord skeede til mig / oc sagde : 2 icke hafve Sønner eller Døttre / aa denne Sted. 3 Thi saa sagde HErren om de Sønner oc om de Døttre / som fødes paa dem oc om deres Fædre som aule dem i dette Land: 4 De skulle døe af Siugdoms Død / de skulle icke begrædes / ey heller begrafves / (Men) de skulle vorde til en Møgdiunge paa Landet / oc omkomme ved Sverdet / oc ved Hungeren / oc deres Legemer skulle blifve Himmelens Fugle oc Diurene paa Jorden til Føde. 5 Thi saa sagde HErren / Du skalt icke gaa til Gæst i Ljgstuen / oc du skalt icke gaa hen ad græde / ey heller hafve Medynck ofver dem / Thi jeg hafver borttagit min Fred fra dette Folck / siger HErren / ja Miskundhed oc Barmhiertighed : 6 Oc de skulle døe Stoore oc Smaa i dette Land / de skulle icke begrafves / oc de skulle icke begræde dem / oc ingen skal skære sig eller giøre sig skaldet for dem: 7 De skulle icke uddeele (Brød) iblant dem / ofver en Død / oc icke gifve dem dricke af Husvalelsens Beggere (hver) ofver sin Fader oc ofver sin Moder.
8 Oc du skalt icke gaa i noget Gæstebuds hus / ad sidde hos dem / ad æde oc at dricke. 9 Thi sasa sagde HErren Zebaoth Jsraels Gud / See / Jeg lader opholde af denne sted / for eders yne oc i eders Dage / Frydens Røst oc Glædens røst / Brudgoms Røst oc Bruds røst. 10 Oc det skal skee / naar du hafver forkyndit dette Folck alle disse ord / oc de sige til dig / Hvorfor taler HErren all denne store ulycke ofver os / Oc hvilcken er vor Missgierning / oc hvad er vor Synd / som vi hafve syndet med / for HErren vor Gud? 11 Da skalt du sige til dem / Fordi / ad eders Fædre forlode mig / (siger HErren) oc ginge efter andre Guder / oc tiente dem oc tilbade for dem / Men forlode mig / oc hulde icke min Lov. 12 Oc j giøre end fast værre end eders Fædre / Oc see / J fare hver efter sit onde hiertis stjfhed / for J ville icke lyde mig. 13 Oc jeg vil forskiude eder af dette Land / bort til et Land som j icke kiende eller eders Forfædre / oc j skulle tiene der fremmede Guder Dag oc Nat / Thi Jeg vil icke gifve eder Naade.
14 Derfor see / Tjden kommer / siger HErren / ad mand skal icke meere sige / Saa fant som HErren lever / som opførde Jsraels Børn af Ægypti Land : 15 Men / Saa fandt som HErren lefver / som opførde Jsraels Børn af Norden Land / oc af alle Landene / djd som hand hafde fordræfvit dem / Oc jeg vil føre dem igien til deres Land / som jeg gaf deres Forfædre. 16 See / Jeg sender Bud til mange Fiskere / siger HErren / oc de skulle fiske dem. Oc der efter vil jeg sende Bud til mange Jeg ere / oc de skulle fange dem / paa alle Bierge / oc paa alle Høye / oc af Refvene iKlipperne. 17 Thi mine yne ere ofver alle deres Veye / De ere icke skiulte for mit Ansict / oc deres Ondskab er icke skiult for mine Øyne. 18 Men jeg vil før betale dem deres Misgierning dobbelt oc deres Synd / fordi de besmittede mit Land med deres vederstyggeligheders Ljg / oc fyldede min Arf med deres Vederstyggeligheder.
19 HErre (Du est) min Styrcke oc min stercke Befæstning / oc min Tilfluct i Nøds Tjd / Hedningene skulle komme til dig fra Jordens ender / oc sige / Vore Forfædre eyede dog Falskhed / ja Forfængelighed / oc det kunde intet gafne dem. 20 Mon et Menniske kand giøre sig Guder / oc de ere (dog) icke Guder? 21 Derfor see / Jeg lader dem kiende denne gang / ja vil lade dem kiende min haand oc min Styrcke 7 oc de skulle kiende / ad mit Nafn er HErren.

XVII. Capitel
Juda Synd er skrefven med Jernstjl / ja med en Eg af en Demant / udgrafven paa deres Hiertis Tafle / oc paa eders Alteris Horn / 2 Saa deres Børn skulle ihukomme deres Altere oc deres Lunde / hos de grønne Træ / hos de ophøyede Høye. 3 Du Bierg paa Marcken / Jeg vil gifve dit Guds / ja alle dine Liggendefæ til Rof / ja dine Høye / for din synd (som du giorde) inden alle dine Landemercke. 4 Oc du skalt holde op / oc det af dig self / fra din Arf som jeg gaf dig / oc jeg vil giøre dig til dine Fienders Tienere / i et Land som du icke kiender / Thi j hafve optændt enJld i min Vrede / (den) skal brænde ævindeligen.
5 Saa sagde HErren / Forbandet er den Mand / som forlader sig paa Menniskene / oc holder Kiød for sin Arm / oc hves Hierte bortviger fra HErren. 6 Oc hand skal blifve / som en Heide i Ørcken / oc skal icke see naar got skal komme / Men hand skal blifve i de forbrændte Steder udi Ørcken / i et ufructbar Land / oc du skalt icke kunde boo der. 7 (Men) velsignet er den Mand / som mon forlade sig paa HErren / oc HErren skal være hans Tilljd. 8 Oc hand er ligesom et Træ der er plantet hos Vand / oc som mon udskiude sine Rødder hos en Bæck / hand skal icke frycte / naar der kommer heede / oc hans Blad skal være grønt / oc hand skal icke sørge / naar et tørt Aar kommer / oc skal icke lade ad gifve Fruct. 9 Hiertet er ofver alt forraskeligt / oc de er ilde fordærfvet / Hvo kand kiende det? 10 Jeg er HErren / som begrunder Hiertet / som prøfver Nyrene / oc (det) ti ad gifve hver efter sin Vey / efter sine Jdræts Fruct. 11 Som en Agger-Høne samlede (Æg) oc udlagde dem icke / saa er den som sancker Gods / dog icke med rætte / hand skal forlade det midt udi sine Dage / oc skal vorde en Gieck paa sit sidste. 12 Men Ærens Throne er Høyhed af begyndelse / vor Helligdoms sted. 13 Du HErre (est) Jsraels forhaabning / alle som dig forlade / skulle beskæmmes / mine Affaldne skulle skrifvis i Jorden / Thi de forlode HErren / den lefvende Vandskilde.
14 HErre læg du mig / saa blifver jeg lægt / Frels mig / saa blifver jeg frelst / THi du est min roos. 15 See / de sige til mig / Hvor er HErrens Ord? Kiere lad det komme. 16 Men jeg / Jeg flydde icke fra ad være Hyrde efter dig / jeg hafver oc icke begærit en ælendig Dag / det veedst du / Hvad der er udgaaet af mine Læbe / det er for dig. 17 Vær mig icke til forskreckelse / du elst mit Haab paa den onde Dag / 18 Du skulle beskæmmes / som mig forfølge / oc jeg skal icke beskæmmis / De skulle forfærdes / oc jeg skal icke forfærdis / Lad den onde Dag komme paa dem / oc forstyrre dem med dobbelt Forstyrrelse.
19 Saa sagde HErren til mig / Gack oc stat i Folckens Børns port / igiennem hvilcken / Juda Kongre skulle gaae ind / oc igiennem hvilcken de skulle gaae ud / oc i alle Jerusalem Porte / 20 Oc du skalt sige til dem / Hører HErrens ord / j Juda Konger / oc all Juda / oc alle Jndbyggere i Jerusalem / som indgaae ad disse Porte : 21 Saa sagde HErren / Værer forsictige i eders Siele / oc bærer ingen Byrde paa Sabbathens Dag / oc lader den icke komme igiennem Jerusalems Porte / 22 Oc udbærer ingen Byrde af eders Huus / om Sabbathens dag / oc jskulle intet Arbeyd giøre / Men j skulle helliggiøre Sabbathens Dag / som jeg bød eders Forfædre. 23 Men de hørde icke / oc bøyede icke deres Ørne / men de blefve haardnackede / ad de skulde icke høre / oc ey annamme Tuct. 24 Oc det skal skee / om j jo høre mig / siger HErren / saa j icke lade komme byrde igiennem denne Satds porte / om Sabbathens Dag / oc helliger Sabbathens Dag / ad J icke giøre nogen Gierning paa de Sabbathen / det er / Guds Tieniste oc Guds dyrckelse / thi hvo som icke holt Sabbathen i det gamle testamenthe / hand lige saa godt som der med nectede / Gud ad være Himmelens oc Jordens Skabere : oc hvo som vanhelliger Sabbathen i det ny Testamente / hand necter Christum ad være opstanden fra de døde. Oc. til fortient Straf for deres haardnakedhed, den / 25 da skulle Konger oc Fyrster gaae ind igiennem denne Stads Porte / (som sidde paa Davids Stool) som fare paa Vogne oc paa Heste / de oc deres Fyrster / ja Juda Mænd / oc de som boe i Jerusalem / oc denne Stad skal besiddis ævindeligen. 26 Oc de skulle komme af Juda Stæder / oc de som ligge omkring Jerusalem / oc af BenJamins Land / oc af Sletten / oc af Bierget / oc af Synden / oc de skulle bære Brændoffer / oc Slactoffer / oc Madoffer / oc røgelse / oc de skulle komme fræm med tackoffer til HErrens Huus. 27 Men dersom J icke høre mig / ad hellige Sabbathens Dag / oc ad icke bære Byrde / oc indgaa igiennem Portene ind i Jerusalem / om Sabbathens Dag / da vil jeg lade optænde en Jld i dens Porte / oc den skal fortære i Jerusalems Palazer / oc icke udflyckis.

XVIII. Capitel.
DEt Ord som skeede til Jeremiam / fra HErren / sigendis / 2 Giør dig rede / oc du skalt gaa ned i en Potemagers Huus / oc der vil jeg lade dig høre mine Ord. 3 Oc jeg gick ned i en Pottemagers Huus / Oc see / hand giorde et Arbeyd paa Hiulet. 4 Oc det kar som hand giorde / gick sønder som Leer i Pottemagerens haand / da begynte hand paa ny / oc giorde det andet Kar der af / efter som det siuntis Pottemateren got ad giøre. 5 Da skeede HErrens Ord til mig / sigendis: 6 Mon jeg icke kand giøre ved eder / j af Jsraels huus 7 som denne Pottemagere? siger HErren : See / lige som Leeret er i Pottemagerens haand / saa ere j af Jsraels huus i min haand. 7 Jeg kand snarligen tale imod et Folck oc imod et kongerige / ad oprycke / oc ad nedbryde / oc ad fordærfve. 8 Men (dersom) det Folck omvender sig fra sit Onde / mod hvilcket jeg hafver talit / da skal mig oc angre den ulyckelige / som jeg tænkte ad giøre det. 9 Oc jeg kand snarligen tale ofver et Folck / oc ofver et Kongerige / ad opbygge oc ad plante. 10 Men (dersom) det giør ilde for mine Øyne / ad det lyder icke min Røst / Da skal mig oc angre det Gode / med hvilcket jeg hafde lofvit / ad giøre vel mod det.
11 Oc nu / kiere / sjg til Juda Mænd / oc om Jndvaanerne i Jerusalem / sigendis / saa sagde HErren / See / Jeg bereder ulycke ofver eder oc hafver et fast Anslag imod eder / Vender eder nu hver fra sin onde Vey / oc bereder eders Veye oc eders Jdrætte. 12 Men vi ville vandre efter vore tancker / oc vi ville giøre hver efter sit onde Hiertis stjfhed. 13 Derfor saa sagde HErren / Spørier dog iblant hedningene / hvo hafver hørt saadant? Jsraels Jomfru hafver giort en saare slem Ting. 14 Mon mand skulde forlade Libanons Snee for en KLippe paa min Marck / Mon flydende (Vand) skulle ofvergifves / for fremmede kaalde Vand? 15 Thi mit Folck hafver forglemt mig. De ville giøre Røgelse forfængeligen / oc de lode dem støde sig paa deres Veye / paa de ævige Stjer / ad gaa paa Stjer / paa den Vey / som icke vaar traadden / 16 Ad giøre deres Land til ødeleggelse / til ævig hvidsel / hver som gar der fræm / skal saare forundre sig 7 oc røste med sit Hofved. 17 Jeg vil bortspree dem / som med et ØstenVæjr / for deres Fiender / Jeg vil vjse dem Ryggen / oc icke Ansictet / naar de fordærfves.
18 Men de sagde / Kommer / oc lader os jo giøre Anslag imod Jeremian / Thi Loven skal icke blifve borte for een Præst / eller raad for een Vjs / oc Ord for een Prophete / kommer oc lader os slaa hannem med tungen / oc icke gifve act paa alle hans ord. 19 HErre / gif act paa mig / oc hør mine Modstanderes Røst. 20 Mon mand skulde betale ont for got? Thi de hafve grafvet en Graf til min siel. Kom dog ihu / hvorledis jeg hafver staait for dig / ad tale got for dem / ad vende din Grumhed fra dem. 21 Derf or ofvergif deres Børn til Hungeren / oc lad dem omkomme ved Sverd / ad deres Hustruer blifve barnløse oc Encker / oc deres Mænd ihielslagne / deres unge Mandkiøn slagne med Sverd i Krjg : 22 Ad der høris Skrjg af deres Huus / thi du skalt føre en Hær ofver dem hastligen / Thi de grofve en Graf / ad gribe mig / oc skiulte Snarer for mine Fødder. 23 Oc du HErre / du veedst all deres raad mod mig / til Døden / tag icke Forsoning for deres Ondskab / oc udslet icke deres Synd for dig / Lad dem løbe an for dig / handle med dem i din Vredis Tjd.

XIX. Capitel.
SAa sagde HErren / Gack bort / oc kiøb dig en Leerkrucke af Potte mageren / oc (med nogle) af de Ældste for Folcket / oc af de Ældste for Præstezne : 2 Oc gack ud til BenHinnoms Dal / som ligger uden for Porternes Port / oc prædicke der de Ord / som jeg vil sige dig : 3 Oc du skalt sige / hører HErrens Ord / j Juda Konger oc j Jndvaanere i Jerusalem / saa sagde den HErre Zebaoth / Jsraels Gud / See / Jeg lader kommer ulycke ofver denne Sted / ad hver som det hører / hans Ørne skulle klinge. 4 Fordi ad de forlode mig / oc giorde denne Sted fremmed / oc offrede Røgelse for fremmede Guder der udi / hvilcke de / eller deres Forfædre / eller Juda Konger / kiende icke / oc hafve opfylt denne Sted med uskyldigt Blood. 5 Oc hafve opbygt Baals Høye / ad opbrænde deres Sønner med Jld / Baal til Brændoffer / hvilcket jeg icke bød / oc ey talde / oc ey opkom i mit Hierte. 6 Derfor see / Tjden kommer / siger HErren / ad mand skal icke kalde denne Sted meere Topheth / eller BenHinnoms dal / men Mordens dal. 7 Thi Jeg vil giøre Juda oc Jerusalems Raad til intet i denne Sted / oc jeg vil lade dem falde ved Sverdet for deres Fiender / oc i deres Haand / som staae efter deres Ljf / oc jeg vil gifve Himmelens Fugle / oc Diurene paa Jorden / deres Legomer til Føde. 8 Oc jeg vil giøre denne Stad til en øde Sted / oc til hvidsel / hver som gaar der fræm / skal saare forundre sig / oc hvidsle ofver alle deres Plager. 9 Oc jeg vil lade dem æde deres Sønners Kiød oc deres Døttres Kiød / oc de skulle æde hver sin Vens Kiød / i Nød oc i Angist / med hvilcke deres Fiender / oc de som staae efter deres Ljf / skulle tvinge dem. 10 Oc du skalt sønderbryde Krucken for de Mænds Øyne / som ginge med dig / 11 Oc sige til dem / Saa sagde den HErre Zebaoth / Lige saa vil jeg sønderbryde dette Folck oc denne Stad / som mand kand sønderbryde en Pottemagers Kar / som icke kand førdis meere / oc de skulle begrafves i Topheth / for der skal icke være rom ad begrafve. 12 Saa vil jeg handle med denne Sted / (siger HErren) oc dens Jndbyggere / oc giøre denne Stad som Topheth. 13 Oc de Huus i Jerusalem / oc Juda Kongers Huus / skulle blifve ureene / som den Sted Topheth / med alle Huus der som de gafve Røgelse paa Tagene / til all Himmelens Hære / oc offrede andre Guder Drickoffer.
14 Oc Jeremias kom fra Topheth / hvort hen HErren hafde sendt hannem ad spaa / Oc hand stood i HErrens Huusis Forgaard / oc sagde til alt Follcket. 15 Saa sagde den HErre Zebaoth / Jsraels Gud : See / Jeg lader komme ofver denne Stad / oc ofver alle Stæder som hører til den / alt det Onde / som jeg hafver talit mod dem / Thi de ere blefne haardnackede / ad de icke høre mine Ord.

XX. Capitel.
OC Pashur / Jmmers Søn Præsten / (hvilcken var den øfverste Befalings Mand i HErrens Huus/) hørde Jeremiam / som spaade disse Ord. 2 Oc Pashur slog JEremiam Propheten / oc kaste hannem i Fængsel / hvilcken var i Menjamins øfverste Port / som var hos HErrens huus. 3 Oc det skeede / om Morgenen / da drog Pashur Jeremiasm af Fængslet / Oc Jeremias sagde til hannem : HErren kaldede icke dit Nafn Pashur / men MagorMissabib. 4 Thi saa sagde HErren / See / Jeg vil giøre dig rædsel for dig / oc alle som elske dig / oc de skulle falde ved deres Fienders Sverd / oc dine Øyne skulle see (det/) Oc Jeg vil gifve all Juda i Kongens haand af Babylon / oc hand skal bortflytte dem til babylon / oc slaa dem med Sverd. 5 Oc jeg vil gifve all denne Stads Gods / oc alt Arbeyde der udi / oc alle Klenod der udi / oc alle Juda Kongers liggendefæ / vil jeg gifve i deres Fienders Haand / ad de skulle røfve dem / oc tage dem / oc bortføre dem til Babylon. 6 Oc du Pashur / oc alle de som boe i dit huus / skulle fare i Fængsel / oc du skalt komme til babylon / oc der skalt du døø / oc der skalt du begrafvis / du oc alle dine som elske dig / som du hafver spaait Løgn for.
7 HErre du hafver tagit mig med Ord / Oc jeg lod mig tage med Ord / Du hafver værit mig forstærck / Oc du hafver vundit / Jeg er dagligen til Ladder / hver mand sportter mig. 8 Thi jeg vil tale / vil skrige / vil raabe Vold oc Ødeleggelse / Thi HErrens Ord er blefvit mig dagligen til Forhaanelse oc Spot. 9 Oc jeg tænckte / Jeg vil icke kommehannem ihu / oc ey tale meere i hans Nafn / Men det blef i mit Hierte / som en brændende Jld hafde værit indluckt i mine Been / Jeg hafde svaaart ad lide det / oc jeg kand icke (meere.) 10 Thi jeg hørde mange deres Fortalelse / ja Rædsel trint omkring / (saa de sige/) Forkynder det / oc vi ville forkynde det / Alle de som skulde holde Fred med mig / actede / om jeg icke haltede / (oc sagde/) Hand motte en gang bedragis / oc vi kunde faa mact ofver hannem / oc hefne os paa hannem.
11 Men HErren er hos mig / som en sterck Kiempe / derfor skulle de løbe an som forfølge mig / oc icke faae Ofverhaand / de ere meget beskæmmede / Thi de handlede icke vjseligen / En ævig Skam / skal icke forglemmis. 12 Oc du HErre Zebaoh est den / som prøfver en Retfærdig / som seer Nyrer oc Hierter / Lad mig see din Hefn paa dem / Thi jeg hafver befalit dig min Sag. 13 Siunger HErren / lofver HErren / thi hand udfrjde den Fattigis Siel af de Ondes Haand.
14 Forbandet er den Dag / paa hvilcken jeg blef født / den Dag paa hvilcken min Moder fødde mig / skal icke velsignis. 15 Forbandet være den Mand / som bebudede min Fader (det) oc sagde / Dig er født et Drenge barn / som giorde hannem saa glad. 16 Oc den Mand vorde / som de Stæder / hvilcke HErren omkaste oc hand angrede det icke / oc hand skal høre et Skrig om Morgenen / oc en Hylen om Middags Tjd. 17 Ad mand icke ihielslog mig af Moders Ljf / eler ad min Moder blef icke min Graf / oc hendis Ljf hafde blefvit siugligt ævindeligen. 18 Hvi kom jeg nu ud af Moders Ljf / ad see Møye oc Jammer / oc mine Dage skulle endes med Skamme?

XXI. Capitel.
DEt ord som skeede til Jeremiam fra HErren / der Kong Zedechias sende til hannem Pashur Malchiæ Søn / oc Sephania Maesiæ Søn Præsten / ad sige: 2 Adspør dog HErren for os / Efterdi Nabuchodonofor Kongen af Babylon / strjder imod os / om HErren / maa skee / vilde giøre mod os efter alle sine underlige Ting / oc ad hand mote drage op fra os. 3 Oc Jeremias sagde til dem / Saa skulle J sige til Zedechiam. 4 Saa sagde HErren Jsraels Gud / See / Jeg omvender KrjgsVaaben / som ere i eders Hænder / med hvilcke j strjde mod Kongen af Babylon / oc de Chaldæer / som hafve belagt eder uden for Muuren / oc jeg vil sancke dem til midt i denne Stad. 5 Oc jeg vil strjde imod eder / med en udract Haand / oc med en sterck Arm / oc med Vrede / oc med Grumhed / oc med stoor hasteligen / 6 Oc Jeg vil slaa denne Stads Jndbyggere / baade Mennisker oc Diur / de skulle døe ved en stoor Pestilenze. 7 Oc der efter (siger HErren) vil Jeg gifve Zedechiam / Juda Konge oc hans Tienere oc Folcket / oc de ofverblefne i denne Stad / fra Pestilenzen / oc fra Sverdet / oc fra Hungeren / i Nabuchodonosozs i Kongens haand af Babylon / oc hand skal slaa dem med skarpe Sverd / hand skal icke skone dem / oc ey Spare / oc ey forbarme sig.
8 Oc du skalt sige til dette Folck / Saa sagde HErren / See / Jeg legger for eder Ljfsens Vey / oc Dødens vey. 9 Hvo som blifver i denne Stad / hand skal døø ved Sverdet / oc ved Hungeren / oc ved Pestilenzen / Men hvo som trænge eder / hand skal blifve lefvende / oc hans Ljf skal være hannem til et Bytte. 10 Thi Jeg hafver sæt mit Ansict mod denne Stad / til Onde oc icke til Gode / siger HErren / den skal gifvis i Kongens haand af Babylon / oc hand skal opbrænde den med Jld.
11 Oc (sjg) til Juda KOngis huus / Hører HErrens ord. 12 Ja du Davids huus / Saa sagde HErren / holder Dom om Morgenen / oc redder den Berøfvede af Fortrængerens Haand / paa det min Grumhed skal icke / maa skee / udfare som Jlden / oc optændis / oc ingen skal kunde udslucke den / for deres jdræts Ondskab. 13 See / Jeg (kommer) til dig / du Qvinde som boor i Dalen / i en Klippe / paa Slætten / siger HErren / ja J sige / Hvo vil ofverfalde os / Oc hvo vil komme i vore Boliger? 14 Oc Jeg vil hiemsøge eder efter eders jdræts Fruct (siger HErren/) Oc jeg vil optænde en Jld i dens Skov / oc den skal fortære all ting trint omkring hende.

XXII. Capitel.
SAa sagde HErren / Gack ned i Juda Kongis Huus / oc tal der dette ord / 2 Oc sjg / Du Juda Konte som sidder paa Davids Stool / hør HErrens Ord / du oc dine Tienere / oc dit Folck / som indgaae ad disse Porte. 3 Saa sagde HErren / Holder Ræt oc Retferdighed / oc frjer den Røfvede af en Fortrængeris haand / oc skuffer icke / berøfver icke en Fremmed / en Faderløs / eller en Encke / oc udgyder icke uskyldigt Blood i denne Sted. 4 Thi om j giøre jo saadant / da skulle Kongerne 7 som sidde i Davids sted / paa hans Stool / inddrage igiennem dette Huusis Port e/ som fare paa Vogne oc paa Heste / en hver / oc hans Tienere oc hans Folck. 5 Men om J icke ville høre disse Ord / da hafver jeg forrit ved mig self (siger HErren/) ad dette Huus skal blifve til en øde sted. 6 Thi saa sagde HErren om Juda Kongis Huus / Du est mig Gilead Libanons Hofved / hvad gielder det / jeg vil giøre dig øde / oc til Stæder som ingen boer i. 7 Thi jeg vil hellige Fordærfvere ofver dig / baade Mand oc hans Vaaben / oc de skulle afhugge dine udvalde Ceder oc kaste dem paa Jlden. 8 Saa skulle mange Hedninge gaae fræm for denne Stad / oc de skulle sige hver til sin Næste / Hvorfor hafver HErren saa giort ved denne stoore Stad? 9 Oc de skulle sige / Fordi de forlode HErrens deres Guds Pact / oc tilbade for andre Guder / oc tiente dem.
10 Græder icke ofver en Død / oc gremmer eder icke for hannem / (Men) græder fast ofver den som bortfar / Thi hand skal aldrig komme igien / oc see sit Fædrene Land. 11 Thi saa sagde HErren om Sallum / Josiæ Juda Kongis Søn / som er Konge i Jusiæ sin Faders sted / som er uddragen af denne sted / hand skal icke komme meere hjd igien / 12 Men hand skal døø i den sted / hvor hen de førde hannem / oc hand skal icke meere see dette Land.
13 Vee den som bygger sit Huus foruden Retfærdighed / oc sine høye Salle foruden Ræt / den som vil lade sin Næste tiene for intet / oc vil icke gifve hannem sin Løn. 14 Ja den som tæncker / jeg vil bygge mig et ofvermaadigt Huus / oc luftige høye Salle / oc lade udhugge Vinduer derudi / oc Lofte af Cedertr / oc male med røt. 15 Meent du ad du vilt være KOnge / efterdi du brammer med Ceder? Hafver din Fader icke ædit oc druckit / oc giorde (alligevel) Ræt oc Retfærdighed / da gick det hannem vel? 16 Hand hialp den Ælendige oc den Fattige til rætte / da gick det vel til. Er det icke / ad kiende mig / siger HErren? 17 Men dine Øyne oc dit Hierte staae icke (saa/) Men paa din Gierighed / oc paa ad udgyde uskyldigt Blood / oc paa Fortrængsel / oc Fordærfvelse ad giøre. 18 Derfor saa sagde HErren om Joachim / Josiæ Søn / Konge i Juda / de skulle icke begræde hannem / (oc sige/) Ah min Broder / oc / Ah Syster / de skulle icke begræde hannem / Ah HErre / ocf Ah hans herlighed. 19 Hand skal begrafvis som et Asen begrafvis / ad slæbis oc kastis hen ud for Jerusalems Porte. 20 Gack op paa Libanon oc skrjg / oc lad dig høre i Basan / oc raab fra Abarim / thi alle som elske dig ere forstyrrede. 21 Jeg talede til dig / der du varst saa tryg / (Men) du sagde / Jeg vil icke høre (det.) Denne (var) din Vey fra din ungdom op / thi du lydde icke paa min Røst. 22 Væjr skal fortære alle dine Hyrder / oc de som elske dig / skulle fare i Fængsel / Thi da skalt du beskæmmis oc bluis / for all din Ondskabs skyld. 23 Du som boor i Libanon / som giør din Rede i Cederne / hvor yndelig skalt du være / naar du faar Pjne / ja Angist / ligesom den der føder Barn.
24 Saa fandt som jeg lefver (siger HErren/) Der som Chonias Jojachims Juda Kongis Søn / var en Signete Ring paa min høyre Haand / da vil jeg rifve dig der af / 25 Oc gifve dig i deres Haand / som staae efter dit Ljf / oc i deres Haand / for hvilcke du frycter / oc i Nabuchodonofors Kongis af Babyonien haand / oc i Chaldæernes Haand. 26 Oc jeg vil bortkaste dig / oc din Moder som dig fødde / til et fremmed Land / hvor J icke blefve fødde / oc der skulle J døe / 27 Men til det Land / djd / som de vilde hierteligen gierne komme igien / djd skulle de icke komme. 28 Mon det være en ringe sorrig / den Mand Chonias er henstrøød / Mon hand være et Kar / som ingen hafver lyst til? (Ah) hvorfor ere de forkaste / hand oc hans Sød / ja bortkaste i et Land som de icke kiende? 29 Land / Land/ Land / hør HErrens Ord / 30 saa sagde HErren : Skrifver denne Mand op for en Barnløs / for en Mand som icke skal hafve Lycke i sine Dage / Thi der skal icke lyckis / af hans Sæd en Mand soom kand sidde paa Davids Stool / oc regære meere i Juda.

XXIII. Capitel.
VEe Hyrderne / som omkomme oc adsprede den Hiord som jeg føder / siger HErren. 2 Derfor saa sagde HErren / Jsraels Gud / til Hyrderne / som føde mit Folck / J hafve adspredt min hiord oc bortstøt den / oc icke besøgt den / See / Jeg vil hiemsøge eder for eders jdræts Ondskabs skyld / siger HErren. 3 O jeg vil samle det som er ofverbevist af mjn Hiord / af alle Land / djd / hvor hen jeg hafver fordrefvit dem / oc jeg vil føre dem til deres Stj igien / ad de skulle voxe oc blifve mange. 4 Oc jeg vil sætte Hyrder ofver dem / oc de skulle føde dem / oc de skulle icke meere frycte / ey heller blifve hiemsøgte / siger HErren. 5 See / Tjden kommer / siger HErren / oc Jeg vil opvæcke David en retfjs Væxt / oc hand skal regnere som en Konge / oc skal handle vjselig / oc forskaffe Ræt oc Retfærdighed paa Jorden. 6 J hans Tjd skal Juda blifve frelst / oc Jsrael bo tryggeligen / Oc det (er) hans Nafn / som de skulle kalde hannem (med/) HErren vor Retfærdighed. 7 Derfor see / Tjden kommer / siger HErren / oc de skulle icke meere sige / Saa sant som HErren lefver / som opførde Jsraels Børn af Ægypti Land / 8 Men / saa sant som HErren lefver / som opførde / oc som lod komme Jsraels huusis Sæd / af NOrden Land / oc af alle Land / hvor hen jeg hafd fordrefvit dem / oc de skulle boe i deres Land.
9 Anlangendis Propheterne. Mit Hierte er forstyrit i mit Ljf / alle mine Been befve / jeg var som en drucken Mand / oc som en Mand der Vjn hafver faait Ofverhaand ofver / for HErren / oc for hans hellige Ord. 10 THi Landet er fylt af Hoorkarle / thi Landet sørger for Vands skyld / de lystige Enge i Ørcken ere tørrede / oc deres Løb er ont / oc deres Regimente duer intet. 11 Thi baade Prophet oc Præst ere Øyenskalcke / oc jeg hafver ocsaa fundit deres Onskab i mit Huus / siger HErren. 12 Derfor skal deres Vey være for dem / som flebrige Veye i Mørcke / de skulle stødes oc falde der paa / Thi jeg vil lade ulycke komme ofver dem / i deres hiemsøgelses Aar / siger HErren. 13 Oc jeg hafver feeit daarlighed paa Prohpeter i Samaria / (Thi) de spaaede ved Baal / oc forførde mit Folck Jsrael. 14 Men jeg seer Vederstyggelighed / hos Prohpeter i Jerusalem / ad de bedrifve Hoorerj / oc gaae om med Løgn / oc syrcke de Ondes Hænder / paa det de skulle icke omvende dem hver fra sin ondskab / De ere alle for mig / som Sodoma / oc dens Jndvaaanere som Gomorra. 15 Derfor saa sagde den HErre Zebaoth om Propheterne / See / Jeg vils pjse dem med Malurt / oc gifve dem beeske Vand ad dricke / Thi af Propheterne i Jerusalem er Øyenskalckhed udkommen udi det gandske Land. 
16 Saa sagde den HErre Zebaoth / Hører icke paa Propheternes Ord / som spaae eder / de bedrage eder / de skulle prædicke deres hiertis Siun / icke af HErrens Mund. 17 Som sige flux til dem som foracte mig : HErren hafver talet / J skulle hafve Fred / Oc de sige til hver / som vandrer i sit Hiertis stjfhed / Der skal ingen ulycke komme ofver eder. 18 Thi hvo stod i HErrens hemmelige Raad / oc hafver feit eller hørt hans Ord? Hvo actede hans Ord / oc hørde (det?) 19 See / HErrens Storm skal udkomme med Grumhed / oc en forfærdelig Storm skal falde paa de ugudeliges Hofvet. 20 HErrens Vrede skal icke vende om / indtil hand hafver giort det / oc indtil hand hafver udrettit det som hans hafver i sinde / i de sidste Dage skulle J vel faae Forstand der paa.
21 Jeg sende icke Propheterne / oc de løbe / Jeg talede icke til dem / oc de spaaede. 22 Oc dersom de hafde standet i mit hemmelige Raad / oc ladet mit Folck høre mine Ord / da hafde de omvendt dem fra deres onde Vey / oc fra deres jdræts Ondskab. 23 Er Jeg en Gud / som er hart hos / siger HErren / oc icke en Gud / som er langt borte? 24 Meent du / ad nogen kand skiule sig saa lønligen / ad jeg kand icke see hannem? siger HErren. ER jeg icke den / som opfylder HImlene oc Jorden? siger HErren.
25 Jeg hafver hørt / hvad Propheterne hafve sagt / som spaae Løgn i mit Nafn / sigendis : Jeg drømte / jeg drømde: 26 Hvor længe (skal det vare?) Er det da i de Propeters Hierte som spaae Løgn / oc spaae deres hiertes Bedrægerj? 27 Som hafve Anslag ad komme mit Folck til ad forglemme mit Nafn / for Baals skyld. 28 En Prophete som hafver en Drøm / hand fortælle en Drøm / Men den som mit Ord er hos / hand tale mit Ord i sandhed : Hvad skal afner giøre hos Hveden? siger HErren. 29 Er mit Ord icke som Jlden / siger HErren / oc som en Hammer / der kand sønderslaa en Klippe? 30 Derfor see / Jeg vil til de Prophepter / siger HErren /som stiæle mine Ord / den ene fra den anden. 31 See / Jeg vil til de Propheter / siger HErren / som bruge deres Tunge / oc sige / Hand siger det. 32 See / Jeg vil til dem / som spaae falske Drømme / siger HErren / oc fortællede dem / oc forførde mit Folck med deres Løgn oc med deres LEtfærdighed / oc jeg sende dem icke / oc ey befool (dem det/) oc de gafnde jo icke dette Folck / siger HErren.
33 Oc naar dette Folck / eller Propheten / eller en Præst / spør dig ad / oc siger / Hvad er HErrens byrde? Da skalt du sige til dem / Hvad byrde? Ad Jeg vil forlade eder / siger HErren. 34 Oc om Propheten / eller Præsten / eller Folcket siger / Det er HErrens Byrde / da vil jeg hiemsøge den Mand oc hans Huus. 35 Saa skulle J sige / ver til sin Næste / oc hver til sin Broder / Hvad svarede HErren / oc hvad talde HErren? 36 Oc j skulle icke kalde det meere / HErrens Byrde / Thi hver Mands eget Ord skal være hannem en Byrde / efterdi ad J (saa omvende den lefvende Guds / den HErris Zebaoths vor Guds ORd. 37 Saa skalt du sige til Propheten / Hvad svarede HErren dig / oc hvad talde HErren? 38 Oc mon J skulle sige / HErrens Byrde? Derfor saa sagde HErren / fordi saa J sagde dette Ord (ad være) HErrens Byrde / oc jeg sende til eder / oc lod eder sig / j skulde icke kalde det / HErrens Byrde : 39 Derfor / See Jeg / ja Jeg / vil visselig forglemme eder / oc forlade eder oc Staden / som jeg gaf eder oc eders Forfædre / fra mit Ansict : 40 Oc jeg vil tilskicke eder ævig Skændzel oc ævig Forsmædelse / som aldrig skal forglemmis.

XXIV. Capitel.
HErren vjste mig / oc see / to Figen Kurfve / satte for HErrens Tempel / (siden ad Nabuchodonofor Kongen af Babylon / hafde bortført Jechoniam Jojachims Søn / Juda KONge / oc Juda Fyrster / oc Tømmermændene oc Smedene af Jerusalem / oc ført dem til Babyon/) 2 J den eene Kurf / vare meget gode Figen / som de første moode Figen ere / Oc i den anden Kurf vare meget onde Fingen / som icke kunde ædes / for de vare saa onde. 3 Oc HErren sagde til mig / Hvad seer du Jeremia? Oc jeg sagde / Figen / De gode Figen ere meget gode / oc de onde ere meget onde / som icke kunde ædes / for de ere saa onde. 4 Oc HErrens Ord skeede til mig / sigendis / 5 Saa sagde HErren Jsraels Gud / Lige som disse Figen ere gode / Saa vil jeg lade dem forstaae det / som ere bort førde af Juda / hvilcke jeg lod hensend af denne Sted / til Caldæernes Land / til gode. 6 Oc jeg vil sætte mit Øye paa dem til gode / oc igienføre dem i dette Land / oc jeg vil opbygge dem / oc icke afbryde / oc jeg vil plante dem / oc icke opryckte. 7 Oc jeg vil gifve dem hierte / ad kiende mig / ad jeg er HErren / oc skulle være mit Folck / oc Jeg / Jeg vil være deres Gud / Thi de skulle omvende dem til mig i deres gandske hierte. 8 Men lige som de onde Figen var de som icke kunde ædes / for de vare saa onde / (Thi saa sagde HErren) Saa vil jeg hengifve Zedechiam Juda Konge / oc hans fyrster / oc de som ere til ofvers af Jerusalem / som ere ofverblefne i dette Land / oc dem som boe i Ægypti Land. 9 Oc jeg vil gifve dem tl urolighed til ulycke / i alle Kongeriger paa Jorden til Skændzel / oc til et ordsprock / til Spot oc til Forbandelse / i alle Stæder / hvort hen jeg vil bortdrifve dem. 10 Oc jeg vil sende Sverdet / Hungeren oc Pestilenzen paa dem /indtil jeg fortærer dem af Landet / som jeg gaf dem oc deres Fædre.

XXV. Capitel.
DEt Od / som skeede til Jeremiam / ofver alt Juda Folck / i det fierde Joachims Josiæ Søns Juda Kongis Aar / (det er Nebuchodonosors Kongens af Babylon første Aar /) 2 Som Jeremias Propheten talde til alle Juda Folck / oc til alle Jndvaanere i Jerusalem / sigendis / 3 Paa det trettende Josiæ Amons Søns / Juda Kongis Aar / oc indtil denne Dag / som er nu det tredie oc tivende Aar / skeede HErrens Ord til mig / oc jeg hafver talet til eder tjdeligen oc jdeligen / oc j hørde icke. 4 Oc HErren hafver sendt til eder alle sine Tienere / Propheterne / tjdeligen oc jdeligen / oc j høde icke / oc ey bøyede eders Ørne / ad høre / 5 Ad de sagde / Omvender eder nu hver fra sin onde Vey / oc fra sine jdrætes Ondskab / oc J skulle boe i Landet / som HErren gaf eder oc eders Forfædre / altjd oc ævindeligen. 6 Oc vandrer icke efter andre Guder / ad tiene dem / eller tilbede for dem / oc J skulle icke fortørne mig / med eders Hænders Gierning / ad Jeg skal icke giøre eder ont. 7 Men J vilde icke lyde mig / siger HErren / i det j fortørne mig med eders hænders Gierning / til eders (egen) ulycke. 8 Derfor saa sagde den HErre Zebaoth / Efterdi j vilde icke høre mine Ord / 9 See / saa sender jeg oc vil tage til mig alle Slecter af Norden (siger HErren/) oc til Nabuchodonofor Kongen af Babylon / min Tienere / oc jeg vil føre dem ofver dette Land / oc ofver dem / som der boe udi / oc alle disse Folck / her omkring / oc jeg vil forbande dem / oc vil slet giøre dem øde / oc til hvidzel / oc til ævig Ørcken. 10 Oc jeg vil lade blifve borte fra dem / Frydens røst oc Glædes røst / Brudgoms røst oc Bruds røst / Møllers røst / oc Lius i Lycte / 11 Oc det gandske Land skal blifve tl Ørcken (ja) til ødeleggelse / oc disse Folck skulle tiene Kongen af Babylon / halffierdesindstive Aar.
12 Oc det skal skee / nar halfierdesinds tive Aar ere fylde / da vil jeg hiemsøge Kongen af babylon oc alt det Folck (siger HErren) for deres Misgierning / oc Chaldæernes Land / oc jeg vil giøre det til ævig ødeleggelse. 13 Saa vil jeg føre allemine Ord ofver dette Land / som jeg hafver talet imod det / som er / alt det som staar skrefvet i denne Bog / det som Jermias hafver spaatt ofver alle Folckene. 14 Thi der skulle lade sig tiene ved dem ocsaa de mange Hedninge oc stoore Konger / oc jeg vil betale dem efter deres Arbeyde / oc efter deres Hænders Gierning.
15 Thi saa sagde HErren jsraels Gud til mig / Tag et Beggere med denne Vredis Vjn af min Haand / oc skenck den alle Folckene / til hvilcke jeg sender dig / 16 Oc de skulle dricke / oc tumle oc blifve galne / for Sverdet som jeg sender iblant dem. 17 Oc jeg tog Beggeret af HErrens Haand / oc skenckte alle Folckene / til hvilcke HErren sende mig / 18 (Som er) Jerusalem / oc Juda Stæder / oc dens Konger oc dens Fyrster / ad giøre dem tl Ørcken / ja til Ørcken / ja til ødeleggelse / til hvidzel oc til Forbandelse / som paa denne Dag. 19 Pharao / Kongen i Ægypten / oc hans Tienere / oc hans Fyrster / oc alt hans Folck. 20 Oc alle blandings Folck / oc alle KOnger i Uz Land / oc alle Konger i Palestina / oc Askalon / oc Gaza / oc Echron / oc det ofverblefne af Asdod. 21 Oc alle Knoger i Tyrus / oc alle Konger i Zidon / oc Knoger paa Øerne som ere ofver Hafvet. 23 Dedan / oc Thema / oc Buz / oc alle de yderste i Hiørne. 24 Oc alle Konger i Arabia / oc alle kOnger mod Vesten / de som boe i Ørcken. 25 Oc alle Konger i Zimri / oc alle Konger i Elam oc alle Konger i Meden / 26 Oc alle Konger mod Norden / baade nær oc langt borte / den ene med den anden. Oc alle Kongerigerne paa Jorden / som ere paa Jorderige / oc Kong Sefach skal dricke efter dem. 27 Oc du skalt sige til dem / Saa sagde den HErre Zebaoth / Jsraels Gud / Dricker oc blifver druckne / oc spyer oc falder ned / oc J skulle icke opstaae for Sverdet / som jeg sender iblat eder. 28 Oc det skal skee / der som de vegre sig ad tage Beggeret af din haand ad dricke / da skalt du sige til dem / Saa sagde den HErre Zebaoth / J skulle endelig dricke. 29 Thi see / i den Stad som er kaldet efter mit nafn / hafver jeg begynt ad plage / oc skulde J aldeelis b lifve ustraffede? J skulle icke blifve ustraffede / Thi jeg kalder et Sverd ofver alle dem som boe paa Jorden / siger den HErre Zebaoth.
30 Oc du skalt spaa dem alle disse Ord / oc sige til dem / HErren skal brøle af det Høye / oc lade høre sin Røst af hans hellige Bolig / handd skal jo brøle ofver sine lystige Bolige / hand skal lade lyde et raab / som deres der traade (Vjnperse) til Jordens Jndbyggere. 31 der er kommen et Liud indtl Jordens ende / thi HErren hafver trætte med hedningene / hand er den som vil holde Dom med alt Kiød. Hand skal gifve de ugudelige under Sverdet / siger HErren. 32 Saa sagde den HErre Zebaoth / See / der udkommer ulycke fra et Folck til et andet / oc der skal en stoor Storm opvæciks fra Jordens Sjder. 33 Oc HErrens Jhielslagne skulle være paa den dag / fra den eene Jordens ende / oc indtil den anden jordens ende / De skulle icke begrædes / oc ey sanckes / oc ey begrafves / de skulle vorde til Møg paa Marcken. 34 Hyler i Hyrder oc raaber / oc velter eder i Aske j Veldige i Hiorden / Thi eders Dage ere fuldkomne / til ad slactes / oc eders adspredelse (er fuldkommen/) oc J skulle falde som et ynskeligt Kar. 35 Oc hyrderne skulle icke kunde flye / oc de Veldige i Hiorden skulle icke kunde undkomme. 36 (Der høris) Hyrdernes Skriges liud / oc hylen af Veldige i Hiorden / Thi HErren hafver ødelagt deres Græsgang / 37 Oc deres Enge / som stode saa vel / ere ophugne / for HErrens grumme Vrede. 38 Hand hafver / som hin unge Løve / forladt sit Skiul / thi deres Land er ødelagt af Fordærfvelsens Vrede / oc af Hans Grumheds Vrede.

XXVI. Capitel.
J Jojachims Josiæ Søns / Juda Konge / KONgeriges begyndelse / skeede dette ord fra HErren / sigendis / 2 Saa sagde HErren / Stat i Forgaarden hos HErrens Huus / oc du skalt tale til all Juda Stæder / som komme ad tilbede i HErrens Huus / alle de Ord som jeg hafver befalit dig / ad tale til dem / tag icke et ord der fra. 3 Om de / maa skee / vilde høre / oc omvende sig / hver af sin onde Vey / oc mig kunde fortryde det Onde / som jeg hafver tænckt ad giøre dem / for deres Jdræts Ondskabs skyld. 4 Oc du skalt sige til dem / Saa sagde HErren / Dersom J icke lyde mig ad / ad vandre i min lov / som jeg lagde eder for / 5 Ad høre paa mine Tieneres Propheternes ord / som jeg sender til eder / baade tjdelig oc jdelig / J vilde dog icke høre / 6 Saa vil jeg giøre ved dette huus / som ved Silo / oc giøre denne Stad til en Forbandelse for alle Hedninge paa Jorden.
7 Oc Præsterne / oc Prophpeterne / oc alt Folcket / hørde Jeremiam / ad hand talede disse Ord i HErrens Huus / 8 Oc det skeede / der Jeremias hafde fuldendit ad tale / alt det som HErren hafde befalit hannem / ad tale til Alt Folcket / Da grebe Præsterne / oc Propheterne / oc alt Folcket hannem / oc sagde / Du skalt visselig døø 9 Hvorfor spaade du i HErrens Nafn / oc sagde / Det skal gaa dette huus / som Silo / oc denne Stad skal ødeleggis / ad ingen skal boo der? Oc Alt Folcket blef forsamlet imod Jeremian i HErrens huus. 10 Oc Juda Fyrster hørde disse Ord / oc ginge op af Kongens Huus / til HErrens huus / oc sætte dem i HErrens ny Portis Dør. 11 Oc præsterne oc Propheterne sagde til Fyrsterne oc til alt Folcket / sigendis / Denne Mand er skyldig ad døø / thi hand spaade imod denne Stad / som J hafde hørt med eders Ørne.
12 Men Jeremias sagde til alle Fyrsterne / oc til alt Folcket / sigendis / HErren sende mig / ad spaa imod ette Huus / oc imod denne Stad / alle de Ord som J hafve hørt. 13 Saa bereder nu eders Veye oc eder Jdrætte / oc lyder HErrens eders Guds Røst / Saa skal HErren angre det Onde / som hand hafver talet imod eder. 14 Oc jeg / see jeg / er i eders haand / giører mod mig / som eder tyckis got oc ræt ad være. 15 Dog skulle J virkelig vide / ad dersom J ihielslaa mig / da skulle J udgyde uskyldigt Blood paa eder self / oc paa denne Stad / oc paa dens Jndbyggere / Thi i Sandhed hafver HErren sendt mig til eder / ad tale alle disse Ord for eders Ørne.
16 Da sagde Fyrsterne oc alt Folcket / til Præsterne oc til Propheterne / Denne Mand er icke skyldig til døden / Thi hand hafver talit til os i HErrens vor Guds Nafn. 17 Oc (nogle) Mænd af de Ældste i Landet stode op / oc sagde til alt Folcket Forsamling / sigendis : 18 Michæas den Morasiter spaade i Ezeciæ Juda Kongis Tjd / oc sagde til alt Juda Folck / sigendis : Saa sagde den HErre Zebaoth / Zion skal pløis (som) en Agger / oc Jerusalem skal blifve til Steenhobe / oc HErrens huusis Bierg til Høye i en Skov. 19 Mon Ezechias Juda Konge / oc alt Juda / derfor slaget hannem strax ihiel / fryctede hand icke HErren / oc bad for HErren / oc HErren fortrød det Onde som hand hafde talet imod dem? Oc vi giøre saa meget ilde imod vore Siele.
20 Der var oc en Mand som spaade i HErrens Nafn / Urias Semaiæ Søn af Kiriath Jearim / oc hand spaade imod denne Stad / oc imod dette Land / aldeelis som Jeremias: 21 Oc Jojachim Kongen / oc alle hans Veldige / oc alle hans fyrster / hørde hans ord / oc Kongen søgte efter at ihielslaa hannem. Oc Urias spurte det / oc fryctede sig / oc flydde / oc kom til Ægypten. 22 Men Kong Jojachim sende Folck til Ægypten / Elnathan Achbors Søn / oc Mænd med hannem til Ægypten. 23 Oc de udførde Uriam af Ægypten / oc hente hannem til Kong Jojachim / oc hand slog hannem med Sverd / oc kaste hans Legome i det meenige Folckis Grafver. 24 Dog var Ahicham Saphans søns haand med Jeremia / ad mand gaf hannem icke i Folckens haand / ad slaa hannem ihiel.

XXVII. Capitel.
J Jojachims Josia Søns / Juda Kongerigis begyndelse / skeede det ord til Jeremiam fra HErren / sigendis: 2 Saa sagde HErren til mig / Giør dig Baand oc Bomme / oc leg dem paa din hals / 3 Oc send dem til Kongen i Edom / oc til Kongen i Moab / oc til Amons Børns Konge / oc til Kongen i Tyro / oc til Kongen i Zidon / ved de Bud / som ere komne til Jerusalem / til Zedechiam Juda Konge. 4 Oc befal dem / ade de kulle sige til deres Herrer / Saa sagde den HErre Zebaoth / Jsraels Gud / Saa skulle J sige til eders HErrer : 5 Jeg giorde Jorden / Menniskene oc Diur / som ere paa Jorderige / ved min store Mact oc min udracte Arm / oc jeg hafver gifvit den hvem mig ræt siuntis. 6 Oc nu hafver jeg gifvit alle disse Lande i nebuchodonosors Kongens af Babylonien / min Tieneris hand / oc end de vilde Diur hafver jeg gifvit hannem / ad tiene hanne 7 Oc alle Folck skulletiene hannem / oc hans Søn / oc hans Søns Søn / indtil hans landis Tjd kommer / ja hans ocsaa / oc mange Folck oc mæctige Konger skulle lade sig tiene af hannem. 8 Oc det skal skee / det Folck oc det Kongerige / som icke ville tiene hannem / Nabuchodonofor / Kongen af Babylon / oc som icke ville gifve deres hals under Kongens af Balyonien hans Aag / det Folck vil jeg hiemsøge / med Sverdet / oc med Hungeren / oc med Pestilenzen / siger HErren / indtil jeg omkommer dem ved hans haand. 9 Derfor saa hører nu icke eders Prophpeter / oc eders Spaa mænd / oc eders Drømmere / oc eders Dagvælere / oc eders Troldkarle / de som sige til eder / sigendis : J skulle icke tiene Kongen af Babylonien. 10 Thi de spaae eder falskt / ad de skulle komme eder langt bort fra eders Land / oc jeg skal udstde eder / oc J skulle omkomme. 11 Thi hvilcket Folck som gifver sin hals under Kongens Aag af Babylonien / oc tiener hannem / det vl jeg lade blfve i sit Land / siger HErren / oc det skal dyrcke det / oc boo derudi.
12 Oc jeg talede til Zedechiam Juda Konge / efter alle disse Ord / oc sagde / Gifver eders hals under Kongens Aag af Babylonien / oc tiener hannem oc hans Folck / saa skulle j lefve. 13 Hvorfor ville J døe / du oc dit Folck / ved Sverdet / ved Hungeren / oc ved Pestilenzen? som HErren hafver talet ofver Foldcket / som icke vil tiene Kongen af Babylonien. 14 Oc J skulle icke lyde de Propheters ord / som sige til eder / sigendes : J skulle icke lyde de Propheters Ord / som sige til eder / sigendes : J skulle icke tiene Kongen af Babylonien / Thi de spaae eder falskt. 15 Thi jeg hafver icke udsendt dem / siger HErren / Men de spaae falskt i mit Nafn / paa det ad jeg skal udstøde eder / oc ad j skulle omkomme / oc Propheterne som spaae for eder. 16 Oc jeg talede til præsterne oc til alt Folcket / oc sagde / Saa sagde HErren / Lyder icke eders Propheters ord / som spaae for eder / oc sige / See / de kar af HErrens huus ere nu snart omvende fra Babylonien / Thi de spaae falskt for eder. 17 Lyder dem icke / (men) tiener Kongen af Babylonien / saa skulle J lefve / hvorfor skal dog denne Stad blifve øde? 18 Oc om de ere Propheter / c om der er HErrens Ord med dem / da lader dem bede nu den HErre Zebaoth / ad de ofverblefne Kar i HErrens huus / oc i Juda Kongis huus / oc i Jerusalem / skulle icke komme til Babylon. 19 Thi saa sagde den HErre Zebaoth / om Støtterne oc om Hafvet / oc om Stoolene / oc om de andre kar / som endnu ere ofverblefne i denne Stad / 20 SOm Nabuchodonofor Kongen af Babylonien icke borttog / der hand bort førde Jechoniam Jojachims Søn Juda Konge / fra Jerusalem til Babylonien / oc alle Juda oc Jerusalems Fyrster. 21 Thi saa sagde den HErre Zebaoth / Jsraels Gud / om Karene som ere ofveblefne i HErrens huus / oc i Kongens huus af Juda / oc i Jerusalem : 22 De skulle komme til Babylonen / oc der skulle de blifve indtil den Dag / Jeg vil hiemsøge dem siger HErren / oc jeg vil lade dem opføre / oc jeg vil lade dem komme igien til denne Sted.

XXVIII. Capitel.
OC det skeede i det samme Aar / Zebechia Juda Kongis Kongerigis begyndelse / i det fierde 2 Aar / i den femte Maaned / sagde Ananias Azurs Søn / den Prophete / som var af Gibeon / til mig i HErrens huus / for Præsternes oc alt Folckets Øyne / oc sagde : 2 Saa sagde den HErre Zebaoth / Jsraels Gud / sigendis : Jeg hafver sønderbrudit Kongens Aag af Babylon. 3 Før end to Aar ere omgangne / da vil jeg lade igienføre til denne Stad / alle HErrens huusis Kar / som Nabuchodonofor Kongen af Babylon / borttog af denne Sted / oc førde dem til Babylon. 4 Oc Jechoniamm Jojachims Søn / Konge i uda / oc alle Fangerne af Juda / som ere komne til Babylon / vil jeg igienføre til denne Sted / siger HErren / Thi jeg vil sønderbryde Kongens Aag af Babylon.
5 Oc Jeremias Propheten / sagde til Ananiam Propheten / for Præsternes Øyne oc for alt Folckiets Øyne / som stoode i HErrens huus / 6 Oc Jeremias propheten sagde / Amen / HErren giøre saa / HErren stadfeste dine Ord / som du hafver spaaet / ad lade igienkomme HErrens huusis Kar / oc alle Fangerne / fra Babylon til denne Sted. 7 Men hør dog dette Ord som jeg taler for dine Ørne / oc for alt Folckets Ørne. 8 Propheterne som hafve været for mig oc for dig af gammel tjd / De hafve spaaet mod mange Land oc mod stoore Kongeriger / om Strjd / oc om ulycke / oc om Pestilenze. 9 (Men) naar en prophete spaar om Fred / naar den Prophetis Ord kommer / da skal den Prophete kiendis / hvilcken HErren hafver udsendt i Sandhed.
10 Da tog Ananias Propheten Aaget af Jeremiæ Prophetis hals / oc sønderbrød det. 11 oc Ananias sagde sagde for alt Folckets Øyne / sigendis : Saa sagde HErren / Lige saa vil jeg sønderbryde nabuchodonofors Kongens Aag af babylonien / før end to Aar omgaae / af Alle Folckenes hals / Oc JEremias Propheten gick sin Vey. 12 Men HErrens Ord skeede til Jeremiam / efter Ananias Propheten hafde sønderbrudit Aaget af Jeremiæ Prophetens hals / oc sagde: 13 gack oc sig til Ananiam / sigendis: Saa sagde HErren / Du hafver sønderbrudit Træ-Aaget / Saa giør nu jern-Aage i steden for dem. 14 Thi saa sagde den HErre Zebaoth / Jsraels Gud / Jeg hafver lagt et Jer-Aag paa alt dette Folckis hals / ad tiene Nabuchodono for Kongen af Babylonien / oc de skulle tiene hannem / oc jeg hafver end gifvit hannem de vilde Diur. 15 Oc Jeremias Propheten sagde til Ananiam Prophpeten / Hør dog Anania / HErren hafver icke sendt dig / oc du giorde det / ad dette Folck forlader sig paa Løgn. 16 Derfor saa sagde HErren / See / Jeg vil sende dig af JOrderige / du skalt døø i dette Aar / Thi du talede om Affald mod HErren. 17 Saa døde Ananias Propheten samme Aar i den siuende Maaned.

XXIX. Capitel
OC disse ere Brefvets ord / som Jeremias Propheten sende fra Jerusalem til det ofverblefven af de Ældste / som vare bortførde / oc til Præsterne / oc til Propheterne / oc til alt Folcket / som Nabuchodonofor hafde bortført fra Jerusalem til babylon. 2 (Efter ad Kong Jechonias oc Dronningen / Kammersvennene / Juda Fyrster oc Jerusalems / Tømmermændene oc Smede / af Jerusalem vare udgangne.) 3 Ved Elasa Saphans Søn / oc Gemaria Hilchiæ Søn / hvilcke Zedechias Juda Konge sende til Nabuchodonofor Kongen i Babylon / til Babylon / sigendis : 4 Saa sagde den Herre Zebaoth / Jsraels Gud / til alle Fangerne / som jeg hafver ladet bortføre fra Jerusalem til babylon. 5 Bygger huus / oc boer (deri/) oc planter Haver / oc æder Fruct af dem. 6 Tager Hustruer / oc auler Sønner oc Døttre / oc tager eders Sønner Hustruer /oc gifver eders Døttre i Mænds vold / oc de skulle føde Sønner oc Døttre / Formeerer eder der / oc formindsker eder icke. 7 Oc søger Stadens Bedste / djd som jeg lod bortføre eder / oc beder for dem til HErren / thi naar det gaar dem vel / saa gaar det oc eder vel. 8 Thi saa sagde den HErren Zebaoth / Jsraels Gud / Lader icke eders Propheter / som ere iblant eder / oc eders Spaamænd / bedrage eder / oc lyder icke eders Drømme / som j drømme : 9 Thi de spaae falskt for eder / i mit Nafn / Jeg hafver icke sendt dem / siger HErren. 10 Thi saa sagde HERREN / Efter ad halffierdesinds tive Aar ere fuldkomne i babylon / da vil jeg besøge eder 7 oc jeg vil opvæcke mit gode Ord ofver eder / siger HErren / som er Fredens Tancker / oc icke til ulycke /( ad jeg skal gifve eder den ende som J forhaabe. 12 Oc J skulle paakalde mig / oc gaae hen oc bede til mig / oc jeg vil bønhøre eder. 13 Oc J skulle søge mig oc finde naar J ville søge mig i eders gandske hierte / 14 Oc jeg skal findis for eder / siger HErren / oc jeg vil omvende eders Fængsel / oc fra alle Steder / hvort hen jeg lod bortdrifve eder / sger HErren / oc jeg vil lade eder igien komme til den Sted / hvor fra jeg lod bortføre eder. 15 FOrdi J sagde / HErren opvacte os Propheter i Babylon.
16 Derfor saa sagde HErren om Kongen / som sidder paa Davids Stool / oc om alt Folcket / som boor i denne Stad / som er / om eders Brødre / som icke vare udfarne med eder i Fængsel / 17 Ja saa sagde den HErre Zebaoth / See / Jeg sender paa dem Sverdet / oc Hungeren / oc Pestilenzen / oc jeg vil giøre dem som de slemme Figen / som icke kunde ædes / for de vare faa onde. 18 Oc jeg vil være bag efter dem / med Sverdet / med Hungeren / oc med Pestilenzen / oc jeg vil giøre dem til bevegelse for alle Kongeriger paa Jorden / til Forbandelse / oc til Forundrelse / oc til hvidzel / oc til Forhaanelse for alle Hedninge / hvort hen jeg hafver hendrefvet dem. 19 Fordi de icke lydde paa mine Ord / siger HErren / (Jeg) som sende mine Tienere Propheterne til dem / tjdeligen oc jdeligen / Men j hørde icke / siger HErren. 20 Men hørrer j HErrens Ord / alle j som ere henførde i Fængslet / hvilcke jeg sende fra Jerusalem til Babylonien. 21 Saa sagde den HErre Zebaoth Jsraels Gud / om Aham Kolaiæ Søn / Jeg gifver dem i Nabuchodonofors Kongens af Babylonien hans haand / 22 Oc der skal optages af dem en Forbandelse blant alle fængslig henfaaørde af Juda / som ere i babylonien / ad mand skal sige / HErren giøre dig / som Zedechiam / oc som Ahab / hvilcke Kongen af Babylonien stegte paa Jlden. 23 Fordi / ad de giorde en Daarlig i Jsrael / oc bedrefve Herj medderes Venners Hustruer / oc talede ordet falskeligt i mit Nafn / hvilcket jeg hafde icke befalit dem / baade veed jeg (det) oc vidner (det) siger HErren.
24 Oc du skalt sige til Semaria den Nehelamiter / sigendis / 25 Saa sagde den Herre Zebaoth / Jsraels Gud / sigendis / Fordi / ad du udsende Bref i dit Nafn til alt Folcket / som er i Jerusalem / oc til Sephania Mafeiæ Søn præsten / oc til alle Præsterne / sigendis / 26 HErren hafver sæt dig til præst i Jojada Præstens sted / ad der skulle være Tilsiuns Mænd i HErrens huus / ofver alle galne oc Spaamænd / ad du legger dem i Stock oc i Fængsel / 27 Oc nu / hvorfor skaffede du icke Jeremiam den Anathotiter / som spaade eder? 28 Thi derfor hafver hand sendt bud til os i babylonien / oc sagt / det er langt / bygger huuse / oc boer / oc planter Haver / oc æder deres Fruct. 29 Oc Zephanias Præsten læste dette Bref / for Jeremiæ Prophetens Ørne. 30 Oc HErrens Ord skeede til Jeremiam / sigendis / 31 Send til alle som ere henførde i Fængslet / sigendis / Saa sagde  HErren om Semaria den Nehelamiter / Fordi / ad Semaia hafver spaaet eder / oc jeg hafver icke udsent hennem / oc hand giør det / ad j forlade eder paa Løgn / 32 Derfor saa sagde HErren / See / Jeg vil hiemsøge Semaiam den Nehelamiter / oc hans Sød / der skal ingen af hans boe iblant dette Folck / oc hand skal icke see det gode / som jeg vil giøre mit Folck / siger HErren / Thi hand talede om Affald mod HErren.

XXX. Capitel.
DEt Ord som skeede til Jeremiam fra HErren / sigendis: 2 Saa sagde HErren Jsraels Gud / sigendis / Skrif dig alle de Ord som jeg hafver talet til dig i en Bog. 3 Thi see / den tjd kommer / siger HErren / oc jeg vil vende mit Folckis Jsraels oc Juda Fængsel / sagde HErren / oc jeg vil føre dem i det Land igin som jeg gaf deres Forfædre / oc de skulle affvelig eye det. 4 Oc disse ere Ordene / som HErren talde til Jsrael oc til Jsrael oc til Juda / 5 Thi saa sagde HErren / Vi høre Forfærdelsens Røst / der er Fryct / oc icke Fred. 6 Spørier dog oc seer til om en Mands Persoon føder? Hvi saa jeg da / ad hver mand holt sine Hænder paa sine Lender / som hun der føder / oc alle Antlede ere blefne saa blege? 7 Vee / thi det er en stoor Dag / oc dens lige var icke / oc det er Angistens tjd i Jacob / dog skal hand blifve frelst der af. 8 Oc det skal skee paa den tjd / siger den HErre Zebaoth / vil jeg sønderbryde hans Aag fra din hals / oc sønderrifve dine baand / oc de Fremmede skulle icke meere lade sig tiene der med / 9 Men de skulle tiene HErren deres Gud / oc David deres Konge / hvilcken jeg vil opvæcke dem. 10 Derfor fryct du dig icke / min Tienere Jacob / siger HErren / oc forfærdis icke Jsrael / Thi see / jeg frelser dig langt fra / oc din sæt af deres Fængsels Land / ad Jacob skal komme igien / oc lefve i Fred oc hafve nock / oc ingen skal forfærde hannem. 11 Thi jeg er med dig / siger HErren / ad frelse dig / Thi jeg vil fuldende det iblant alle Hedningene hvort hen jeg bortspredde dig / Dog vil jeg icke giøre en ende med dig / Men jeg vil straffe dig med maade / oc jeg skal jo icke stedze holde dig uskyldig. 12 Thi saa sagde HErren / Der er intet haab om din Skade / oc dine Saar ere ulægelige. 13 Jngen handler din Sag / ad forbinde / ingen kand læge dig. 14 Alle de som elske dig / hafve forglemt dig / de vill eicke søge efter dig. Thi jeg hafver slagit dig / lige som jeg skulde slaa en Fiende / med en grum Straf / for dine mange Misgierni8nger / (Ja) dine Synder (som) ere stercke. 15 Hvi raaber du ofver din Skade? (Ofver) din fortvilede Sprecke? Jeg hafver giort dig det / for din stoore Misgierning / ja for dine Synder ere stercke.
16 Derfor skulle alle de / som dig hafve opædet blifve opædne / oc alle dine Fiender / de skulle gaae i Fængsel / oc de som dig berøfvede / skulle berøfves / oc alle dem som toge Bytte hos dug / vil jeg gifve til bytte. 17 Thi jeg vil lade legge plaster paa dig / oc læge dig af dine Saar / siger HErren/ thi de kaldede dig den Fordrefne / hun er (kaldet) Zion / ingen spør efter hende. 18 Saa siger HErren See / Jeg vilomvende Jacobs Pauluners Fængsel / oc forbarme mig ofver hans Bolige / oc der skal byggis en Stad paa sin hoob / oc der skal blifve Pallaz paa sin vjs. 19 Oc deres Lof oc deres Røst som læge / skal udgaa fra dem / Thi jeg vil formeere dem / oc de skulle icke formindskes oc jeg vil ære dem / oc de skulle icke blifve ringe actet. 20 Oc hans Sønner skulle blifve som tilforn / oc hans Meenighed skal beredis for mig / oc jeg vil hiemsøge alle som fortrycke hannem. 21 Oc hans Fyrste skal være af hannem / oc hans regentere skal udgaa af hannem / oc jeg vil lade hannem komme fræm / oc komme til mig / Thi hvo er denne her / som hafver giort sit Hierte lystig til ad komme nær til mig? siger HErren. 22 Oc J skulle være mit Folck / oc jeg vil være eders Gud. 23 See / der er udfaren en HErrens torm med Grumhed / en ofverjlendis Storm dens kal falde paa de ugudeliges Hofvet. 24 HErrens grumheds Vrede skal icke omvende / indtil hand hafver i sinde / Paa den sidste Tjd skulle J forstaae eder der paa.

XXXI. Capitel.
PAa den samme Tjd / siger HErren / vil jeg være alle Jsraels Slecters Gud / oc de skulle være mit Folck. 2 Saa sagde HErren / Det Folck / som er de ofverblefne fra Sverd / hafver fundit Naade i Ørcken / idet jeg gick hen ad fly Jsrael hvile. 3 HErren er mig aabenbaret langt fra : Oc jeg hafver altjd saa elskt dig / derfor hafver jeg dragit dig / med Miskundhed. 4 Nu Vel / jeg vil endnu bygge dig / oc du skalt opbyggis Jsraels Jomfru / du skalt endnu prydis med dine Trommer / oc gaa ud i Danz iblant dem som læge : 5 Du skalt endnu plant Vjngaard paa Samariæ Bierge / de skulle jo plante / oc giøre (dem) almindelige / 6 Thi det er Dag / Væctere raabte paa Ehraims Bierg / Staar op / oc lader os gaae op til Zion / til HErren vor Gud. 7 Thi saa sagde HErren / Fryder eder i Jacob med Glæde / oc værer lystige for iblant Hedningene / Lad det høre / prjser oc siger / Herre frels dit Folck / ja det ofverblefvit i Jsrael. 8 See / JEg henter dem af Norden-Land / oc jeg vil samle dem af Jordens Sjder / iblant dem skulle være Blinde / oc Lamme / den Siuglige / oc den som føder / tilljge / de skulle komme hjd igien en stoor hob. 9 De skulle komme med Graad / oc med Naade vil jeg fremføre dem : Jeg vil lede dem til Vandbecke paa en ræt / Vey / de skulle icke støde dem der paa / Thi jeg vil være Jsraels Fader / oc ephraim hand skal være min Førstefødde Søn. 10 Hører j Hedningen HErrens Ord / oc kundgiører det paa Øerne lang fra / oc siger / Den som adspridde Jsrael / hand skal samle hennem / oc skal forvare hannem / for en Hyrde sin Hiord. 11 Thi HErren hafver igienløst Jacob / oc hafver igienløst hannem af den hans Haand / som var sterckere end hand. 12 Oc de skulle komme oc fryde sig paa Zions Høye / oc fare til HErrens gode / som er / til Korn / oc til VjnMost / oc til sterck Olie / oc til unge Faar oc Fæ / oc deres Siel skal være / som en vandrjg Urtegaard / oc de skulle icke her efter sørge meere. 13 Da skal en Jomfru glædis i danz / oc unge Karle oc Gamle tilljge / oc jeg vil vende deres Sorg til Glæde / Oc husvale dem / oc glæde dem efter deres bedrøfvelse. 14 Oc jeg vil giøre Præsternes hierter fuldt med det feede / oc de som ere mit Folck / skulle mættis med mit gode / siger HErren.
15 Saa sagde HErren / Der er hørt en Røst i det Høye / et Klagemaal / et bitters Skrjg / Rachel græder ofver sine Børn / hun vilde icke lade sig husvale / ofver hendis Børn / thi der er icke een meere. 16 Saa sagde HErren / Lad din Røst icke hyle / oc dine Øyne icke græde / thi dit Arbeyde skal vel lønnis / siger HErren. Oc de skulle kome igien af Fiendens Land. 17 Oc der er haab om det sidste af dig siger HErren / oc Børn skulle komme igien til deres Grendzer. 18 Jeg hafver vel hørt / hvorledis Ephraim klager sig : Du hafver tructit mig / oc jeg er tuctet / som en Kalf der icke var lært : Omvend du mig / saa blifver jeg omvendt / Thi du HErre est min Gud. 19 Thi efter jeg var omvendt / angrede det mig / oc siden jeg forstood det / sloo jeg paa Laar / Jeg var beskæmmet / oc skammede mig ocsaa / Thi jeg motte bære min ungdoms Forhaanelse. 20 Mon Ephraim være mig en dyrebar Søn / mon hand være et kræfit Barn? THi jeg tæncker endnu fast paa hannem / ad jeg talede nocksom med hannem / fordisaa mine Jndvolle lydde for hans skyld / Jeg vil visselig forbarme mig ofver hannem / siger HErren. 21 Opret dig Titeler / sæt dig høyre Kiendemercke / sæt dit Hierte paa den slagne Vey / (som) du hafver vandrig paa : / vend om Jsraels Jomfru / vend om til disse dine Stæder. 22 Hvor længe vilt du vende dig hjd og djd / du frafaldne Datter? Thi HErren hafver skabt noget nyt paa Jorden. En Qvindispersoon skal omgifve en Mand. 23 Saa sagde den HErre Zebaoth / Jsraels Gud / De skulle endnu sige dette Ord i Juda Land / oc i hans Stæder / naar jeg omvender deres Fængsel : HErren velsigne dig / du retfærdigheds lystige Bolig / du hellige Bierg. 24 Oc Juda oc alle hans Stæder skulle boe der udi tilljge / ja Bønder / oc de skulle fare med hiorden. 25 Thi jeg hafver vel vederqveget de trætte Siele / oc mættet de bekymrede Siele. 26 Derfor vognede jeg op / oc saa / oc min Søfn var mig sød. 27 See / Tjden kommer / siger HErren / oc jeg vil faa Jsraels huus / oc Juda huus / med Menniskes sæd / oc med Diurs sæd. 28 Oc det skal skee / lige som jeg var vaagen ofver dem / ad oprycke / oc ad sønderrifve / oc ad nedbryde 7 oc ad fordærfve / oc ad plage / saa vil jeg være vaagen ofver dem / til ad bygge oc plante / siger HErren. 29 Paa den Tjd skulle de icke sige meere / Fædre aade vilde Druer / oc Børnenes Tænder blefve deye / 30 Men hver skal døø for sin Misgiernings skyld / ja hver det Menniske som æder de vilde Druer / hans Tænder skulle blifve deye.
31 See / Tjden kommer / siger HErren / oc jeg vil giøre med Jsraels huus / oc med Juda huus / en ny Pact / 32 Jcke efter den Pact / som jeg giorde med deres Fædre / der jeg toog ved deres Haand / ad udføre dem af Ægypti Land / Thi de ryggede min Pact / oc jeg var Huusbonde ofver dem / siger HErren. 33 Men denne skal være Pacten / som jeg vil giøre med jsraels huus / efter denne tjd / siger HErren / Jeg vil gifve min Lov inden i dem / oc skrifve dem i deres Hierte / oc jeg vil være deres Gud / oc de skulle være mit Folck : 34 Oc de skulle icke lære meere nogen sin Næste / eller nogen sin Broder / sigendis : Kiender HErren / Thi de alle skulle kiende mig / baade deres Smaa oc deres Stoore / siger HErren / Thi jeg vil forlade (dem) deres Ondskab / oc icke meere komme deres Synder ihu. 35 Saa sagde HErren / som gifver Solen til Dagens Lius / Maanens oc Stierners Skick / til Natte Lius / hand som adskiller Hafvet / oc dens Bølger bruse / HErre Zebaoth er hans Nafn. 36 Om saadanne Skicke kunde aflade for mig / siger HErren / Da skulle oc de som ere Jsraels Sæd opholde / ad det skal icke meere være et Folck for mig ævindeligen. 37 Saa sagde HErren / Om mand vilde maale Himlene ofven til / oc forfare Jordens grundvol neden til / Saa vil jeg endda bortkaste all Jsraels Sæd / for alt det som de hafve giort / siger HErren. 38 See / Tjden (kommer) siger HErren / ad HErrens Stad skal byggis / fra hanaels Torn indtil Hiørneporten / 39 Oc Rættesnoren skal gaa vjdere hos dem / indtil Garebs Høy / oc vende sig til Goath / 40 Oc alle Ligeni oc Afkens Dal / oc alle Vaange / indtil Chidrons Bæck / indtil Hesteportens Hiørne / mod Østen / som være) HErren saare helligt / det skal icke nedrifvis / oc ey nedbrydis meere ævindelig.

XXXII. Capitel.
DEt Ord / som skeede til Jeremia fra HErren / i Zedechiæ Juda Kongis tiende Aar / det er Nabuchodonofors tjds attende Aar / 2 (Oc da bestoldede Kongens Hær af Babylonien Jereusalem/) Men Jeremias Propheten var indluckt i Varetects Forgaard / som var hos Juda Kongis Huus : 3 Thi Zedechias Juda Kongis Huus : 3 Thi Zedechias Juda Konge hafde indluckt hannem / oc sagt / Hvorfor spaar du / oc siger / Saa sagde HErren / See / Jeg gifver denne Stad i Kongens haand af Babylon / oc hand skal indtage den. 4 Oc Zedechias Juda Konge skal icke undkomme fra Chaldæernes haand / men hand skal visselig gifvis i Kongens haand af Babylon / oc hand skal tale mundeligen med hannem / oc see hannem med sine Øyne. 5 Oc hand skal føre Zedechiam til Babylonien / oc hand skal der blifve / indtil jeg hiemsøger hannem / siger HErren / Thi ad om j end strjde med Chaldæerne / da skal det dog icke lyckis eder. 6 Oc Jeremias sagde / HErrens Ord er skeet til mig / sigendis: 7 See / Hanameel / Salloms din Fader Broders Søn kommer til dig / sigendis : Kiøb dig min Agger som er i Anatoth / Thi det kommer dig til af Løsens Ræt / ad kiøbe. 8 Oc Hanameel / min Fader Broders SØn kom til mig (efter HErrens Ord) for Varetæctens Forgaard / oc sagde til mig / Kiere / kiøb min Agger som er i Anathoth / som (ligger) i BenJamins Land / Thi du hafver Arfveræt der til / oc dig hør Løsen til / kiøb dig (den.) Da forstood jeg ad det var HErrens ord. 9 Oc jeg kiøbte Aggeren af Hanameel min fader Broders Søn / som var i Anathoth / oc veyede hannem Pendingene til / siu Seckel / oc tj Sølfpendinge. 10 Oc skref paa Brefvet oc beseglede det / oc tog Vidne der til / oc jeg veyede Pendinge der / med Veyskaale. 11 Oc jeg tog det Kiøbebref / det beseglede / efter Ræt oc Skick / oc det som var aabet. 12 Oc jeg fick baruch Neriæ Søn Mahasiæ Søns Samme Kiøbebref / for Hanameels min Fader Broders Søns Øyne / oc for de Vidnes Øyne / som hafde skrefvet i Kiøbebrefvet / oc for alle Jødernes Øyne / som var i Varetæctens Forgaard. 13 Oc jeg befool Baruch / for deres Øyne / oc sagde : 14 Saa sagde den HErre Zebaoth / Jsraels Gud / Tag disse Brefve / dette Kiøbebref / baade det beseglede oc det obne Bref / oc leg dem i et Leerkar / ad de kunde længe bevares. 15 Thi saa sagde den HErre Zebaoth / Jsraels Gud / Der skulle endnukiøbes huse / oc Aggre / oc Vjngaarde / i dette Land.
16 Oc jeg bad til HErren / efter ad jeg hafde anvordit Baruch Neriæ Søn dette Kiøbebref / oc sagde / 17 Aha HErre HErre / See / Du giorde Himmelen oc Jorden / ved din stoore mact / oc ved din udracte Arm / der er ingen Ting umuulig for dig. 18 Du som giør Miskundhed imod tusinde / oc betaler Fædrenes Ondskab / i deres Børns Barm efter dem / du stoore du mæctige Gud / hvis nafn er HErren Zebaoth / 19 Stoor i raad oc mæctig i Gierning / Thi dine Øyne (staae) obne ofver alle Menniskenes Børns Veye / ad gifve hver efter sine Veye / oc efter sine Jdræts Fruct. 20 Du som giorde Tegn oc underlige Ting i Ægypti Land / indtil denne Dag / baade med Jsrael oc med det Menniske / oc giorde dig et Nafn / som paa denne Dag. 21 Oc du udførde dit Folck Jsrael af Ægypti Land / ved tegn oc ved underlige Ting / oc ved en mæctig Haand / oc ved en udract Arm / oc ved stoor Forfærdels. 22 Oc gafft dem dette Land / som du foorst deres Forfædre / ad gifve dem et Land / som flyder med Melck oc Honnig. 23 Oc de komme der ind / oc eyede det / men de lydde icke paa din Røst / oc vandrede icke efter din Lov / alt det som du bødst dem ad giøre / giorde de icke / oc du lodst alle denne ulycke komme ofver dem. 24 See / der ere Skanzer / de ere komne for Staden 7 ad indtage den / oc Staden er gifven i Chaldæernes Haand som stridde imod den / for Sverdet / hungeren / oc Pestilenzen / oc det er sket / som du hafver talet / oc see / du seer det. 25 Oc du sagde til mig / HErre / Herre / Kiøb dig en Agger for Pendinge / oc tag Vidne der paa / oc Staden skal (tog) gifvis udi Chaldæernes Haand.
26 Oc HErrens ord skeede til Jeremiasm / sigendis / 27 See / jeg HErren er alt Kiøds Gud / Skulde mig nogen TIng være umuulig? 28 Derfor saa sagde HErren / See / jeg gifver denne Stad i Chaldæernes haand / oc i Nabuchodonofors Kongens haand af Babylonien / oc hand skal indtage den. 29 Oc Chaldæerne skulle komme ad strjde imod denne Stad / oc optænde denne Stad med Jld / oc opbrænde den / med Husene / paa hves Tage de girde baal røgelse / oc offrede andre Guder Drickoffer / ad fortørne mig. 30 Thi Jsraels Børn oc Juda Børn hafve dog giort ont for mine Øyne af deres ungdom / Thi Jsraels Børn hafve dog fortørnet mig / med deres Hænders Gierning / siger HErren. 31 Thi denne Stad hafver værit Aarsag til min Vrede oc til min Grumhed / fra den Dag de opbygde den / oc indtil denne Dag / ad jeg skulde lade (dem) borttage denf ra mit Ansict / 32 For alle Jsraels Børns oc Juda Børns ondskabs skyld / som de giorde / ad fortørne mig. De / deres Konger / deres Fyrster / deres Præster / oc deres Propheter / oc hver mand i Juda / oc de som boe i Jerusalem / 33 Oc de hafve vend Ryggen til mig / oc icke Ansictet : Alligevel ad jeg lod lære dem tjdeligen oc jdeligen / oc de lydde icke / ad annamme tuct. 34 Men de sætte deres vederstyggeligheder i det Huus / som er kaldet efter mit Nafn / ad besmitte det. 35 Oc de bygde Baaals Høye / som ere i BenHinnoms Dal / ad lade deres Sønner oc deres Døttre gaae igiennem for Molech / hvilcket jeg hafde icke befalit dem / oc ey opkom i mit Hierte / ad de skulde giøre denne Vederstyggelighed / ad komme Juda til ad synde. 36 Oc nu / derfor saa sagde HErren Jsraels Gud / om denne Stad / om hvilcken j sige / Den gifvit i Kongens haand af Babylonien / ved Sverdet 7 oc ved Hungeren oc ved Pestilenzen. 37 See / Jeg samler dem af alle Land / vort hen jeg bortdref dem / i min Vrede oc i min Grumhed / oc med stoor hastighed / oc jeg vil føre demm hjd til denne Sted igien / oc lade dem boe tryggeligen. 38 Oc de skulle være mit Folck / oc jeg vil være deres Gud. 39 Oc vil gifve dem eet Hierte oc en Vey / ad frycte mig alle Dage / Ad det skal gaa dem vel / oc deres Børn efter dem. 40 Oc jeg vil gire en ævig Pact med dem / ad jeg vil icke vende tilbage fra dem / ad giøre dem got / oc jeg vil gifve min Fryct i deres hierter / ad de skulle icke vige fra mig. 41 Oc det skal vær emin lyst / ad jeg skal giøre dem godt / Oc jeg vil plante dem i dette Land i sandhed / af mit gandske Hierte / oc af min gandske Siel. 42 Thi saa sagde HErren / Lige som jeg lod komme ale dennne stoore ulycke ofver dette Folck / Saa vil jeg oc lade alt Got komme ofer dem / som jeg hafver talit om dem. 43 Oc der skal kiøbis Aggre i dett Land / om hvlcket j sige / Det er øde / foruden Folck oc Fæ / det er gifvit i Caldæernes haand. 44 De skulle kiøbe Aggre for Pendinge / oc skrifve i et Bref / oc besegle / oc vidne med Vidnisbyrd i BenJamins Land / oc omkring Jerusalem oc i Juda Stæder / oc i Stæderne paa Bierget / oc i Stæderne paa Slætten / oc i Stæderne mod Synden / Thi jeg vil omvende deres Fængsel / siger HErren.

XXXIII. Capitel.
OC HErrens Ord skeede til JEremiasm anden gang / der hand var endnu self indeluckt i Varetæpctens Forgaard / sigendis: 2 Saa sagde HErren / som giør det den HErre som danner det / ad befæste det / HErren er hans Nafn. 3 Raab til mig / oc jeg vil svare dig / oc jeg vil gifve dig tilkiende stoore oc mæctige Ting (som) du icke veedst. 4 Thi saa sagde HErren Jsraels Gud / om denne Stads huus / oc om Juda Kongers huus / som ere nedbrudne / formedelst Skanzer oc Sverd. 5 De komme ad strjde med Chaldæerne / oc fylde dem Menniskes Kroppe / hvilcke jeg vist lader slaa i min Vrede / oc i min Grumhed / oc ad jeg hafver skiult mit Ansict for denne Stad / for alle deres Ondskabs skyld. 6 See / Jeg vil lade legge Plaster paa den / oc Lægdom / og læge dem / oc jeg vil aabenbare dem ofverflødig Fred oc Troskab. 7 Oc jeg vil omvende Juda Fængsel oc Jsraels Fængsel / oc jeg vil bygge dem som i begyndelsen. 8 Oc jeg vil reense dem af all deres Misgierning / med hvilcen de syndede imod mig / oc jeg vil forlade alle deres Misgierninger / med hvilcke de hafve syndet mod mig / oc med hvilcke de hafve overtraad imod mig. 9 Oc den skal være mig til et glædeligt nafn / til Lof oc til Prjs for alle Heninge paa Jorden / naar de saae ad høre alt det gode / som jeg giør dem / oc haøre alt det gode / som jeg giør dem / oc de skulle forfærdes oc befve ofver alt det gode / oc ofver all den Fred / som jeg vil gifve den. 10 Saa sagde HErren : Der skal endnu høres i denne Sted / om hvilcken j sige / Den er øde / den Folck oc uden Fæ / i Juda Stæder / oc paa Jerusalems Gader ( som ere saa ødelagde / uden Folck / oc uden ndbyggere / oc uden Fæ/) 11 Frydis Røst / Glædis røst / Brudgoms røst oc Bruds Røst / ja deres Røst som sige : Tacker den HErre Zebaoth / thi HErren er god / thi hans Miskundhed (varer) ævindelig / ja deres som bære tackoffer til HErrens huus : Thi jeg vil vende Landsens Fængsel / som i begyndelsen / sagde HErren. 12 Saa sagde den HErre Zebaoth / Der skal endnu være paa denne Sted / som er saa øde / uden Folck oc uden Fæ / oc i alle dens Stæder / Hyrders huus / som skulle lade Faar ligge i Græs. 13 J Stæder paa Bierget / oc i Stæder u7di Dalene / oc i Stæder mod Synden oc i BenJamins land / oc tring omkring Jerusalem / oc i Juda Stæder / skulle Hiordene endnu gaa fræm for dens Hænder som tæller (dem/) sagde HErren.
14 See / Tiden kommer / siger HErren / oc jeg vil stadfærste det gode Ord / hvilcket jeg hafver talet til Jsraels huus / oc om Juda huus. 15 . J de Dage / oc paa den Tjd / vil jeg lade David en retfærdig Vext opvoxe / oc hand skal holde Dom oc Retfærdighed paa JOrden. 16 Paa den Tjd skal Juda frelsis / oc Jerusalem boo tryggeligen / Oc det (er det Nafn) som mand skal kalde den med / HErren vor Retfærdighed. 17 Thi saa sagde HErren / Der skal icke fattis David en Mand / som kand sidde paa Jsraels huusis Stool 18 Oc der skal icke fattis Præsterne / Leviterne / en Mand for mit Ansict / som skal offre Brændoffer / oc optende Madoffer / oc berede SlactOffer alle Dage. 19 Oc HErrens Ord skeede til Jeremiam / sigendis : 20 Saa sagde HErren / dersom J kunde rygge min Pact med Dagen / oc min Pact med Natten / ad der icke blifver Dag oc Nat i deres Tjd / 21 Da skal oc min Pact ryggis med David min Tienere / ad hand skal icke hafve en Søn / som skal være Konge paa hans Stool / oc med Leviterne / Præsterne mine Tienere. 22 Thi (som) Himmelens Hær icke kand tællis / oc Haffens Saand icke kand maalis / saa vil jeg formeere Davids min Tieneris Sæd / oc Leviterne / som tiene mig. 23 Oc HErrens Ord skeede til Jeremiasm / sigendis : 24 Hafver du icke feit / hvad det Folck talede / oc sagde / Der vare to Slecter som HErren hafde udvalt / oc hand hafver bortkast dem / oc de ville foracte mit Folck / som det skulle icke meere være et Folck / for deres Ansict : 25 Saa sagde HErren / Er icke min Pact med dag oc nat? hafver jeg icke sat Himmelens oc Jordens skickelse / 26 Da vil jeg oc bortkaste Jacobs oc Davids min Tieneris Sæd / ad jeg skal icke tage af hans Sød dem som skulle regiere ofver Abrahamms / Jsaacs oc Jacobs Sød / Thi jeg jeg vil omvende deres Fængsel / oc forbarme mig ofver dem.

XXXIV Capitel.
DEt Ord / som skeede til Jeremiam fra HErren / der Nebuchodonofor Kongen af Babylon / oc alle hans Hær / oc alle Kongeriger paa Jorden / som vare under hans haands Mact / oc alle Folckene stridde imod Jerusalem oc mod alle dens Stæder / sigendis : Saa sagde HErren Jsraels Gud : Gack / oc du skalt sige til Zedechiam Juda Konge / oc du skalt sige til hannem : Saa sagde HERren / See / Jeg gifver denne Stad i Kongens Haand af Babylon / oc hand skal opbrænde den med Jld. 3 Oc du skalt icke undkomme fra hans haand / Men du skalt vist blifve greben oc gifvis i hans Haand / oc dine Øyne skulle see Kongens Øyne af Babylon / oc hand skal tale Mundeligen med dig / oc du skalt komme til Babylon. 4 Men hør dog HErrens Ord / Zedechia Juda Konge / Saa sagde HErren om dig / Du skalt icke døø ved Sverd / 5 Du skalt døø i Fred / oc som mand hafver brændt ofver dine Forfædre / de forige Konger / som hafve været for dig / saa skulle de brænde for dig / oc de skulle begræde dig (sigendes/) Ah HErre / Thi jeg hafver talet et Ord / siger HErren. 6 Oc Jeremais Propheten talde til Zedechiam Juda Konge alle disse Ord i Jerusalem / 7 Oc der var Kongens Hær af Babylon / ja de som stridde imod Jerusalem / oc imod alle Juda Stæder / som vare ofverblefne / imod Lachis oc mod Aseka : Thi disse vare endnu ofverblefne iblat Juda Stæder / (som vare) faste Stæder.
8 Det Ord / som skeede til JEremiam fra HErren / efter ad Kong Zedechias hafde giort et Forbund med alt Folcket som var i Jerusalem / til ad udraabe Frjhed for dem / 9 Ad hver skulde gifve sin tienere løs / oc hver sin Tienistepige / den Ebræer oc den Ebræerinde frj / ad ingen skulde lade sig tiene af dem / en Jøde af sin Børder. 10 Da lydde alle Fyrsterne / oc alt Folcket / som hafde indgaaet det Forbund / ad hver skulde lade sin tienere / oc hver sin Tienistepige / fare frj / ad icke bruge dem til trælle meere / de hørde det oc gafve dem løs. 11 Men der efter vende de sig om / oc igientoge de Tienere oc de Tinestepiger / som de hafde ladet fare frj / oc undertvingde dem / til Trælle oc til Tienestepiger. 12 Oc HErrens Ord skeede til Jeremiam fra HErren / sigendis : 13 Saa sagde HErren jsraels Gud / Jeg giorde en Pact eders Forfædre / der Jeg udførde dem af Ægypti Land / af Trælles huus / sigendis : 14 Naar siu Aar ere ude / da skal hver lade sin Broder fare / som er en Ebræer / som selger sig til dig / ad tiene dig sex Aar / oc du skalt lade hannem fare frj fra dig / Men eders Fædre lydde mig icke / oc bøyede icke deres Ørne. 15 Saa hafve J omvendt eder i Dag / oc giorde det mig ræt siuntis / ad udraabe Frjhed hver for sin Næste / oc j giorde en pact for mig i det huus / som er kaldet efter mit Nafn. 16 Men J ere omvende / oc vanhelligede mit Nafn / oc J igientoge hver sin Tienere / oc hver sin Tienistepige / hvilcke J hafve ladet fare frj / for deres Siele / oc J hafve undertvinget dem / ad være eder til Trælle oc til Tienistepiger. 17 Derfor saa sagde HErren / J lydde mig icke / ad udraabe Frjhed / hver for sin Broder / oc hver for sin Næste / See / jeg udraaber eder Frjhed / siger HErren / til Sverdet / til Pestilenzen / oc til Hungeren / oc jeg vil giøre eder urolige for alle Kongeriger paa Jorden. 18 Oc jeg vil gifve de Mænd / som ofvertraadde min Pact / som icke hulde Pactens Ord / som de giorde for mig / ved Kalfven / hvilcken de hugge i to Stycker / oc ginge ofver imedlem dens Partter / 19 (Som ere ) Juda Fyrster / Jerusalems Fyrster / Kammersvenne / oc Præsterne / oc det gandske Folck i Landet / som ginge for ofver imedlem Kalfvens Parter: 20 Ja jeg vil gifve dem i dere Fienders haand / oc deres haand / som staae efter deres ljf / oc deres elgomer skulle vorde til Føde for Fugle under Himmelen / oc for Diur paa Jorden. 21 Oc Zedechiam Juda Konge / oc hans Fyrster / vil jeg gifve i deres Fienders Haand / oc deres haand / som staae efter deres ljf / oc i Kongens Hæris haand af Babylon / ja deres som ere opdragne fra eder. 22 See  / Jeg befaler (det) siger HErren / oc de skulle strjde imod den / oc indtage den / oc opbrænde dem med Jld / oc jeg vil ødelegge Juda Stæder / ad ingen skal boo (der.)

XXXV. Capitel.
Det ord / som skeede til Jeremiam fra HErren / i Jojachims Josiæ Søn Juda Kongis tjd / sigendis : 2 Gack til de Rechabitters huus / oc tal med dem / oc leed dem i HErrens huus i et af Kammerne  oc skenck dem Vjn. 3 Da tog jeg Jafaniam Jeremiæ Søn / Habaziniæ Søn / oc hans Brødre oc alle hans Sønner / oc de Rechabiters gandske Huus / 4 Oc lidde dem i HErrens huus / i Hanans børns / Jegdaliæ søns Guds Mands Kammer / som var hos Fyrsternes Kammer / som var ofver Meseiæ Sallum Søns den Dørvicteris Kammer. 5 Oc jeg sætte for de Børn ad Rechabiters huus / Beggere fulde af Vjn oc Skaale / oc sagde til dem / Dricker Vjn. 6 Men de sagde / Vi ville icke dricke Vjn / Thi Jonadab rechabs Søn / vor Fader / hafver befalit os / oc sagt / J skulle icke dricke Vjn / J / eller  eders Børn ævindelig. 7 Oc j skulle icke bygge Huus / oc icke faae Sæd / oc icke plante Vjngaarde / oc J skulle icke hafve (saadant/) Men J skulle boe i Pauluuner alle eders dage / paa det ad J skulle længe lefve i Landet / hvor J ere fremmede udi. 8 Saa lydde vi Jonadabs redskab Søns vor Faders røst / i alt det som hand hafver budit os / ad vi skulle ingen Vjn dricke alle vore Dage / Vi / vore Hustruer / vore Sønner / oc vore Døttre. 9 Oc ad vi icke bygge huus til vor Bolig / oc vi hafve icke haft hvercken Vjngaarde / eller Aggre / eller Sæd : 10 Men vi hafve boet i Pauluuner / oc været lydige oc giort efter alt det / som Jonadab vor Fader bød os. 11 Oc det skeede / der Nabuchodonofor / Kongen af Babylon / drog op i Landet / Da sagde vi / Kommer / oc lader os komme til Jerusalem / for de Chaldæers Hær / oc de Syrers Hær / oc vi blefve i Jerusalem.
12 Da skeede HErrens Ord til JEremiam / sigendis : 13 Saa sagde den HErre Zebaoth / Jsraels Gud / Gack / oc du skalt sige til hver i Juda / oc til dem som boe iJerusalem / Ville j icke annamme Tuct / ad lyde mine Ord? siger HErren. 14 Der huldtes Jonadabs Rechabs Søns Ord / som hand bød sine Børn / ad de skulde icke dricke Vjn / oc de drucke icke (Vjn) indtil denne Dag / fordi / de lydde deres Faders Bud : Oc jeg hafver talet til eder tjdelig oc jdelig / oc J lydde mig icke. 15 Oc jeg sendte oc til eder alle mine Tienere Propheterne / tjdeligen oc jdeligen / ad sige / Kiere / omvender eder / hver fra sin onde Vey / oc bedrer eders Jdrætte / oc vandrer icke efter fremmede Guder / ad tiene dem / oc boer i Landet / hvilcket jeg hafver gifvit eder oc eders Forfædre / oc lydde mig icke. 16 Efterdida Jonadabs Rechabs Søns Børn / hafve huldet deres Faders Bud / som hand bød dem / Men dette Folck lydde mig icke : 17 Derfor saa sagde HErren Zebaoth / Jsraels Gud / See / Jeg lader komme ofver Juda / oc ofver de Jndvaanere i Jerusalem / alle den ulycke / som jeg hafver talet imod dem / fordi / ad jeg talede til dem / oc de hørde icke / oc jeg kaldede dem / oc de svarede icke. 18 Men til de Rechabiters huus sagde JEreias / Saa sagde den HErre Zebaoth Jsraels Gud : Fordi / ad j lydde Jonadabs eders Faders Bud / oc hulde alle hans Bud / oc giorde efter alt det som hand bød eder : 19 Derfor saa sagde den HErre Zebaoth / Jsraels Gud / Der skal icke fattis Jonadab Rechabs Søn en Mand / som skal staa for mit Ansict / alle Dage.

XXXVI. Capitel.
OC det skeede idet fierde Jojachims Josiæ Søns Juda Kongis Aar / da skeede dette Ord til Jeremiam fra HErren / sigendis : 2 Tag dig et Brefs Rolde / oc skrif der paa alle de Ord / som jeg hafver talet til dig / ofver Jsrael / oc ofver Juda / oc ofver alle Hedningene / fra den Tjd / der jeg talde til dig / (som er) fra Josiæ tjd / oc indtil paa denne Dag. 3 Om / maa vel skee / Juda huus / naar de høre alle den ulycke / som jeg tæncker ad giøre dem / vilde omvende dem / hver fra sin onde Vey / oc jeg kunde forlade (dem) deres Misgierning oc deres Synd. 4 Da kaldede jeremias Baruch Neriæ Søn / oc Baruch skref / af Jeremiæ Mund / alle HErrens Ord / som hand hafde talt til hannem / paa det Brefs Rolde. 5 Oc JEremias befalede Baruc / oc sagde / Jeg er opholden / Jeg kand icke gaa i HErrens huus. 6 Men gack du hen ind / oc læs i rolden / den du hafver skrefvit af min Mund / HErrens Ord / for Folckenes Ørne / i HErrens huus / paa Fastis Dag / oc du skalt oc læse dem for alle Juda Ørne / som komme af deres Stæder. 7 Om / maa skee / deres Bøn kunde komme for HErrens Ansict / oc de omvende dem / hver  fra sin onde Vey / Thi Vreden oc Grumheden er stoor / som HErren hafver talet imod dette Folck. 8 Oc Baruch Neriæ søn / giorde efter alt det som Jeremias Propheten bød hannem / ad hand læste i Brefvet HErrens Ord / i HErrens huus. 9 Oc det skeede i det femte Jojachims Josiæ Søns Juda Kongis Aar / i den niende Maaned / da udraabte de en Faste for HErrens Ansict / for alt Folcket i Jerusalem / oc alt Folcket / som vare komne af Juda Stæder til Jerusalem. 10 Oc Baruch læste i Brefvet JEremiæ Ord / I HErrens huus / i Gemariæ Sephans Canzelers Søns Kammer / i den øfverste Forgaard / for den ny Portis Dør hos HErrens huus / for det gandske Folckis Ørne.
11 Oc Michaia Gemariæ Søn / Saphans Søns / hørde alle HErrens Ord af Bogen / 12 Oc hand gick ned til Kongens huus i Canzeliet / oc see / der sadde alle Fyrsterne / Elisama Canzleren / oc Delaia Semaiæ Søn / oc Elnathan Achbors Søn / oc Gemaria Saphans søn / oc Zedechia Hananiæ Søn / oc alle Fyrsterne. 13 Oc Michaia gaf dem alle Ord tilkiende / som hand hafde hørt / der Baruch læste i Brefvet for Folckets Ørne. 14 Da sende alle Fyrsterne Judi Nethaniæ Søn / Salemia Søns Kufi Søns / til Baruch / ad lade hannem sige : Tag den Rolde med dig / i hvilcken du læste for Folckenes Ørne / oc gack (hjd:) Oc Baruch Neriæ Søn tog Rolden med sig / oc kom til dem. 15 Oc de sagde til hannem / Sæt dig nu / oc læs det for vore Ørne. Oc Baruch læste for deres Ørne. 16 Oc det skeede / der de hørde alle Ordene / forfærede de dem / den ene med den anden / oc sagde til baruch / Vi ville vist gifve Kongen alle disse Ord tilkiende. 17 Oc de adspurde Baruch / oc sagde / Gif os nu tilkiende / hvorlunde skrefft du alle disse Ord af hans Mund? 18 Oc Baruc sagde til dem / Hand raabte alle disse Ord af sin Mund til mig / oc jeg skref me Blicket i Bogen. 19 Da sagde Fyrsterne til Baruch / Gack / skiul dig / du oc Jeremia / ad ingen veed hvor j (ere.)
20 Oc de ginge ind til Kongen i Forgaarden / oc lode Rolden blifve i Elisamæ Canzlerens Kammer / oc forkyndede alle Ordene for Kongens Ørne. 21 Da sende Kongen Judi bort / ad hente Rolden / oc hand tog den af Elisamæ Canzlerens Kammer. Oc Judi læste den for Kongens ørne oc for alle Fyrsternes Ørne som stode hos Kongen / 22 Oc Kongen sad i Vinterhuuset / i den niende Maaned / oc der var en Skorsteens Jld opdændt for hannem. 23 Oc det skeede / der Judi hafe læs tre eller fire Stycker / da skaar hand det af med Skrifverens Pennesknjf / oc kaste det i Jlden som var paa Skorsteenen / indtil den gandske rolde blef slet opbrænt i Jlden som var paa Skorsteenen. 24 Oc de fryctede icke / oc ey sønderrefve deres Klæder / (hvercken) Kongen eller alle hans Tienere / som hørde alle disse Ord : 25 Oc enddog Elnathan / oc Delaia oc Gemaria / hulde an hos Kongen / ad hand vilde icke brænde Rolden / dog lydde hand dem icke. 26 Oc Kongen bød Jerahmeel Melechs Søn / oc Seraiæ Asriels søn / oc Selamia Abdeels søn / ad de skulde gribe Baruch Skrifveren / oc Jeremiam Propheten / men HErren skiulte dem.
27 Da skeede HErrens Ord til Jeremiasm / efter ad Kongen hafde ladit opbrænde Rolden oc Ordene / som Baruch hafde skrefvit af Jeremiæ Mund / sigendis : 28 Tag dig igen en anden rolde /oc skrif der paa alle de forige ord / som vare paa den forige Rolde / som Jojachim Juda Konge hafver opbrænt. 29 Oc du skalt sige om Jojachim Juda Konge /  Saa sagde HErren / Du opbrænde den Rolde / sigendis / Hvi skrefft du der paa / sigendis / Kongen af Babylonien skal vis komme / oc foddærfve dette Land / oc giøre / ad der skulle hvercken Folck eller Fæ være meere udi? 30 Derfor saa sagde HErren om Jojachim Juda Konger : Der skal ingen blifve / hannem siddendis paa Davids Stool / oc hans Legome skal ligge bortkast om dagen i Heeden / oc om Natten i Frosten. 31 Oc jeg vil hiemsøge hannem oc hans Sæd / oc hans tienere / for deres Misgiernings skyld / oc jeg vil lade alle ulycke komme ofver dem / oc ofver Jndvaanere i Jerusalem / oc ofver hver i Juda / som jeg hafver talet til dem / oc de lydde icke. 32 Da tog Jeremias en Anden rolde / oc fick Baruch Neriæ Søn Skrifveren den / oc hand skref der paa / af Jeremiæ Mund / alle Bogens Ord / som Joachim Konge i Juda lod opbrænd ei Jlden / oc der blefve end tillagt mange Ord / foruden dem / lige som de.

XXXVII. Capitel.
OC Zedechias Josiæ Søn / Regærede som en Konge i Choniæ / Jojachims søns sted / hvilcken Abuchodonofor Kongen af Babylon / sætte til Konge i Juda Land. 2 Men hand oc hans Tienere oc Folck i Landet / lydde icke HErrens Ord / som hand talde ved Jeremiam Propheten. 3 Dog sende Kong Zedechias / Juchal Selemiæ søn / oc Sephaniam Masciæ Præstens søn / til Jeremiam Propheten / sd sig e/ Kiere bed for os til HErren vor Gud. 4 Oc Jeremias gick ind oc ud iblandt Folcket / oc de sætte hannem icke i Fængsel. 5 Oc Pharaos Hær var udkommen af Ægypten / oc Chaldæerne / som hafde bestoldet Jerusalem / hørde Rycte om dem / oc de droge op fra Jerusalem. 6 HErrens Ord skeede til JEremiam Propheten / siegendis: 7 Saa sagde HErren Jsraels Gud / Saa skulle j sige til Juda KONge / som sende eder til mig / ad spørge af mig / See / Pharaos Hær / som er uddragen af komme eder til hielp / er vendt om til sit Land Ægypten : 8 Oc Chaldæerne skullek omme igien / oc strjde imod denne Stad / oc indtage den / oc opbrænde den med Jld. 9 Saa sagde HErren / Bedrager icke eders Siele / i det j sige / Chaldæerne skulle vist drage bort fra os : Thi de skulle icke drage bort. 10 Thi om j end ihielsloge all Caldæernes Hær / som strjde imod eder / oc der blefve nogle Saargiorde til ofver af dem / da skulle de dog giøre dem rede igien / hver i sit Pauluun / oc opbrænde denne Stad med Jld.
11 Oc det skeede / der Chaldæernes Hær vare nu opdragne fra Jerusalem / for Pharaonis Hær / 12 Da gick Jeremias ud af Jerusalem / ad gaaa til BenJamins Land / ad komme saa sactelig der fra iblant Folcket. 13 Oc som hand var i BenJamins Port / da var der en Befalings Mand / hvis nafn var Jeria / Selemiæ søn / Ananiæ søns / oc hand greb Jeremiam Propheten / oc sagde / Du vilt falde til Chaldæerne. 14 Oc Jeremias sagde / Det er falskt / Jeg vil icke falde til Chaldæerne : Men Jeria vilde icke høre hannem / men hand greb JEremiam / oc ledde hannem til Fyrsterne. 15 Oc Fyrsterne blefve vrede paa Jeremiam / oc lode slaa hannem / oc kaste hannem i Fængesel / i Jonathans Skrifveris huus / thi det hafde de giort til et Fængsels huus. 16 Der EJremias var kommen i Grafvens huus / oc i Kielderne / da laa Jeremias der lang tjd.
17 Oc Kong Zedechias sende hen oc lod hannem hente / oc Kongen spurte hannem ad i sit huus i løndom / oc sagde / Er der et Ord for haande fra HErren? Oc Jeremias sagde til Konge Zedechiam / Hvad hafver jeg syndit mod dig / oc imod dine Svenne / oc imod dette Folck / ad de hafve kast mig i Fængsel? 19 Oc hvor ere nu eders Propheter / som spaaede eder / oc sagde / Kongen af Babylon skal icke komme ofver eder eller ofver dette Land / 20 Oc nu kiere / hør dog min HErre Konge / lad min Bøn befalde dig / oc lad mig icke bortføris igien Jonathans Skrifveris Huus / ad jeg skal icke døø der. 21 Oc Kong Zedechias bød det / oc de forvarede Jeremiam i Baretæctens Forgaaard / oc lod gifve hannem et lidet Brød hver dag af Bagernes Stræde / indtil alt Brødet i Staden var opædet / Saa blef Jeremias Varetæctens Forgaard.

XXXIIX. Capitel.
DEr Saphatta Mathans Søn / oc Gedalia Pashurs søn / oc Juchal Selemiæ Søn / oc Pashur Malchiæ søn / hørde Ordene som Jeremias talede til alt Folcket / oc sagde. 2 Saa sagde HErren / Hvo som blifver i denne Stad / hand skal døø ved Sverdet / ved Hungeren / oc ved Pestilenzen / Men gaar nogen ud til Chaldæerne / da skal hand lefve / oc føre sit Ljf der fra / for et Bytte / oc lefve. 3 Saa sagde HErren / Denne  Stad skal vist ofvergifvis i Kongens Hærs Haand af Babylon / oc hand skal indtage den. 4 Da sagde Fyrsterne til Kongen / Lad dog ihielslaaa denne Mand / Thi hans i saa maade giør Krigsfolckene lade / som endnu ere ofver i denne Sted / ocsaa alt Folcket / i det hand taler saadanne Ord til dem / Thi den Mand søger icke det som tien til dette Folckis Fred / men til ulycke. 5 Oc Kong Zedechias sagde / See / hand er i eders Haand / Thi Kongen kand intet imod eder. 6 Daa toge de JEremiam / oc kaste hannem i Malchiæ Melechs søns Kule / som var i Varetæctens Forgaard / oc de nedvundne Jeremiam med Reeb / oc der var icke Vand i Kulen / men Dynd / Oc Jeremias sad fast i Dyndet.
7 Men der Ebed Melech Blamand Kammersvend (som var i Kongens Huus) hørde / ad mand hafde kast JEremiam i Kulen / oc Kongen sad i Ben Jamins Port : 8 Da gick EbedMelech af Kongens huus / oc talde med Kongen / oc sagde :  9 Min Herre Konge / de Mænd hafve giort ilde / i alt det de hafve giort med Jeremias Propheten / som de kaste i Kilen / oc hand maa døø i sin sted af Hunger / Thi her er icke meere Brød i Staden. 10 Da befalede Kongen Ebed Melech Blaamanden / oc sagde / Tag tredive Mænd her fra med dig oc opdrag Jeremiam Propheten af Kulen / før hand døør. 11 Oc EbedMelech tog Mændene med sig / oc gick i Kongens Huus / hen under Dreffelen / oc tog den gamle Palter / oc gamle Lumper / oc slengde dem til JEremiam i Kulen / med Reebene. 12 Oc Ebed-Melech / Blaamanden / sagde til Jeremiam / Leg dog de gamle Palte oc Klude under dine Arme om Reebene / oc Jeremias giorde saa. 13 Oc de droge Jeremiasm op med Reebene / oc flyede hannem op af Kulen / oc Jeremias blef i Varetæctens Forgaard.
14 Oc Kong Zedechias sende hen / oc lod hente JEremiam Propheten til sig / til den tredie Jndgang som var i HErrens Huus. Oc Kongen sagde til Jeremiam / Jeg vil spørge dig ad noget / Døl intet for mig. 15 Oc Jeremias sagde til Zedechiam / Om jeg forkynder dig noget / mon du icke vilde vist lade slaa mig ihiel / Oc om jeg gifver dig et Raad / da vilt du icke lyde mig. 16 Da foor Konge Zedecihias Jeremiæ i løndom / oc sagde / Saa sant som HErren lefver / som giorde os denne Siel / Da vil jeg icke slaa dig ihiel / ey heller gifve dig i de MÆnds HÆnder / som staae efter dit Ljf. 17 Oc Jeremias sagde til Zedechiam / Saa sagde den HErre Gud Zebaoth / Jsraels Gud / Dersom du godvillig gaar ud ftil Kongens Fyrster af Babylon / da skal din Siel lefve / oc denne Stad skal icke opbrændis med Jld / oc du skalt lefve / ja du oc dit Huus. 18 Men om du gaar icke ud til Kongens Fyrster af Babylon / da skal denne Stad gifvis i Chaldæernes Haand / oc de skulle opbrænde dem med Jld / oc du skalt icke undkomme af deres Haand. 19 Oc Kong Zedechias sagde til Jeremiam / Jeg frycter for Jøderne / som ere faldne til Caldæere / ad de / maa skee / skulle gifve mig i deres Haand / oc de skulle bespotte mig. 20 Oc Jeremias sagde / De skulle icke antvorde (dig dem/) Kiere lyd dog HErrens røst / som jeg taler til dig / oc det skal gaa dig vel / oc din Siel skal lefve. 21 Men om du benecter ad gaa ud / da er dette det Ord / som HErren vjste mig. 22 Oc see / Alle Qvinderne som ere ofverblefne i Juda Kongis huus / ere udledde til Kongens Fyrster af Babylon / oc der sige / Ah / dine gode Venner hafve tilegget dig / oc ere blefne dig mæctige / (hver) din Food ere nedsiunckne i Skarnet / de ere vende tilbage. 23 Oc de skulle udlede alle dine Hustruer oc dine Børn til Chaldæerne / oc du skalt icke undkomme fra deres Haand / Men du skalt gribis ved Kongen af Babyloniens haand / oc denne Stad skalt du komme dem til ad opbrænde med Jld.
24 Oc Zedechias sagde til Jeremiasm / See til / lad ingen Mand vide disse Ord / oc du skalt icke dø 25 Oc naar Fyrsterne høre / ad jeg hafver talt med dig / oc komme til dig / oc sige til dig / Kiere kundgiør os / hvad talde du til Kongen? Døm det icke for os / da ville vi icke slaa dig ihiel / oc hvad talde Kongen til dig? 26 Da sig til dem / Jeg lod mig ydmyg Bøn komme for Kongens Ansict / ad hand vilde icke føre mig igien i Jonathans huus / ad døø der. 27 Da komme alle Fyrsterne til Jeremiam / oc spurde hannem ad / oc hand kundgiorde dem saa aldeelis som Kongen befalede / Da forlode de hannem / efterdi det Ord blef icke hørt. 28 Oc Jeremias blef i Varetæctens Forgaard / indtil den Dag Jerusalem blef indtagen. Oc det skeede / ad Jerusalem blef indtagen. 

XXXIX. Capitel.
J Det niende Zedechiæ Juda Kongis Aar / i den tiende Maaned / kom Nabuchodonofor Kongen af Babylon / oc alle hans Hær / til Jerusalem / oc de belagde dem. 2 J det elleste Zedechiæ Aar / i den fierde Maaned / paa den niende Dag i Maaneden / brød mand ind i Staden. 3 Oc alle Kongens Fyrster af Babylon droge der ind / oc hulde i den medelste port / som vare / Nergal Sarezer / Sanger Nebo / Sarschim Rabsaris / Nergal SarEzer Rabmag / oc alle andre Kongens Fyrster af Babylon. 4 Oc det skeede / der Zedechias Juda Konge oc alle hans Krjgsmænd / saa dem / da flydde de / oc ginge om Natten ud af Staden / ad Kongens urtegaards Vey / igiennem Porten imedlem de to Muure / oc hand drog ud ad Ørckens Vey. 5 Men Chaldæernes Hær forfulde dem / oc grebe Zedechiam / i Marcken hos Jericho / oc toge hannem / oc førde hannem op til Nabuchodonofor Kongen af Babylon / Til Riblath / (som ligger) i Hemaths Land / oc handtalde med hannem om Ræt. 6 Oc Kongen af Babylon lod ihielsla Zedechiæ Børn i Riblath for hans Øyne / oc Kongen af Babylonien ihielslog alle Juda Fyrster. 7 Oc han lod udstinge Zedechiæ Øyne / oc binde hannem med dobbelte Lencker / ad føre hannem til Babylon. 8 Oc Chaldæerne opbrænde baade Kongens huus oc Folckenes huus med Jld / oc nedbrøde Jerusalems Muure. 9 Oc hvad der var til ofvers af Folcket / som vare blefne i Staden / oc de Frafaldne som vare faldne til hannem / oc hvad der var til ofvers af Folcket / de som vare ofverblefne / (dem) førde NebufarAdan den Øfverste for Dravanterne / til Babylon. 10 Men de Ringe af Folcket / som icke hafde noget / lod NebufarAdan den Øfverste for Dravanterne blifve tilbage i Juda land / oc Aggre samme tjd.
11 Men Nabudhodonofor Kongen af Babylon / hafde gifvit Befaling om Jeremia / ved NebusarAdan den Øfverste for Dravanterne / oc sagt : 12 Tag hannem / oc lad hannem være dig befalet / oc giør hannem intet ont / men efter som hand taler til dig / saa skalt du giøre med hannem. 13 Da sende NebusarAdan / Øfversten for Dravanterne / oc NebuSasban Rabfaris / oc Nergal SarEzer Rabmag / oc alle Kongens Ypperste af Babylon / ja de sende hedn / 14 Oc toge Jeremiam af Varetæctens Forgaard / oc de befalede Gedaliæ Aht kams Søn Saphans Søns / hannem / ad hand skulde udføre hannem til sit Huus / oc hand blef iblant Folcket.
15 Oc HErrens Ord var skeed til Jeremiam / der hand var indluct i Varetæctens Forgaard / sigendis : 16 Gack / oc sig til EbedMelech Blaamanden / sigendis : Saa sagde den HErre Zebaoth / Jsraels Gud / See / Jeg vil lade mine Ord komme til denne Stad / til ulycke oc icke til got / oc de skulle skee for dit Ansict paa den dag. 17 Men jeg vil udfrj dig paa den Dag / siger HErren / oc du skalt icke gifves i de Mænds Haand / for hvilcke du frycter. 18 Thi jeg vil vist lade dig undkomme / oc du skalt icke falde ved Sverdet / Men din Siel skal være dig til et Bytte / Thi du forlodst dig paa mig / siger HErren.

XL. Capitel.
DEt Ord / som skeede til Ejremiasm fra HErren / siden NebufarAdan / Øfversten for Dravanterne / lod hannem løs fra Rama / der hand tog hannem / oc hand var bunden med Lencker / iblant alle dem / som blefve henførde fra Jerusalem oc Juda / af dem som blefve henførde til Babylon. 2 Oc den Øfverste for Dravanterne tog Jeremiam / oc sagde til Hannem / HErren din Gud hafver talet dette Onde mod denne Sted / 3 Oc HErren lod komme oc giorde / efter som hand hafde talet / Thi J syndede mod HErren / oc icke lydde hans Røst / derfor er eder saadant vederfarit. 4 Oc nu see / jeg hafver i dag giort dig løs af Lenckerne / som vare paa dine Hænder /  siunis dig got ad komme med mig til Babylon / saa kom / oc du skalt være mig befalet / Men siunis det dig ont / ad komme med mig til Babylon / saa lad det være / See / alt Landet er for dig / hvor dig siunis got oc ræt ad fare fræm / far (djd hen/) 5 Oc efterdi hand icke kommer meere igen / da vend om til Gedaliam Ahikams Søn / Sephans søn / hvilcken Kongen af Babylon hafver sæt ofver Juda Stæder 7 oc blif hos hannem iblant Folcket / eller til hvem dig ræt siunis ad fare / for (djd hen/) Oc den Øfverste for Dravanterne af hannem Tæring oc Skenck / oc lod hannem fare. 6 Saa kom Jeremias til Cedaliam Ahikams søn i Mizpa / oc blef hos hannem iblant Folcket / som vare ofverblefne i Landet.
7 Oc Høfvizmændene / som vare paa Marcken / de oc deres Mænd hørde / ad Kongen af Babylon hafde sæt Gedaliam Ahikams søn ofver Landet / oc ad hand hafce befalet hannem / Mændene oc Qvinderne / oc Børnene / oc de Ringe i landet af dem / som icke vare henførde til Babylon / 8 Oc de komme til Gedaliam i Mezpa / baade Jsmael Nethaniæ søn / oc Johanan oc Jonathan / Kerah Sønner / oc Seraia Thanhumeths søn / oc Ephai den Netophathiters Sønner / oc Jesania maachati Søn / de oc deres Mænd. 9 Oc Gedalia Ahikams søn Saphans søns / foor dem oc deres Mænd / oc sagde / Frycter eder icke / ad j tiene de Chaldæer / blifver i Landet / oc tiener Kongen af Babylon / oc det skal gaa eder vel. 10 Oc jeg / see jeg / boer i Mizpa / ad staa for Chaldæerne / som skulle komme til os / Derfor samler Vjn / oc Sommerfruct / oc Olie / oc legger (det) i eders kar / oc boer i eders Stæder / som j hafve bekommet. 11 Oc end alle Jøderne / som (vare) i Moab / oc blant Ammons Børn / oc i Edom / oc i alle Land / hørde / ad Kongen af Babylon hafde ladet noget ofverblifve i Juda / oc hand hafde sæt Gedalim Ahikams Søn / Saphans søns / ofver dem / 12 Oc alle Jøderne komme igien af alle Stæder / hvort hen de var hendrefne / oc de komme til Juda Land til Gedaliam i Mezpa / oc samlede Vjn oc Sommerfruct / faare meget.
13 Men JohananKareh Søn / oc alle Hærens Fyrster/ som vare paa Marcken / komme til Gedaliam i Mizpa / oc sagde til hannem / 14 Veedst du icke vist / ad Baalis Ammons Børns Konge / hafver sendt Jsmael Nethamiæ Søn / ad ihielslaa dig? Men Gedalia Ahikams søn troode dem icke. 15 Da sagde Johanan karea søn til Gedaliam i løndom i Mizpa / sigendis : Kiere / Jeg vil gaaa bort oc ihielslaa Jsmael Nethaniæ søn / oc ingen skal faa det ad vide. Hvorfor skal hand slaa dig ihiel / ad all Juda / ja de som ere samlede til dig / skulle blifve adspridde / oc det som er ofverblefvit af Juda / skal forkomme? 16 Men Gadalia Ahikams Søn sagde til Johanan kareah søn / Du skalt det icke giøre / Thi det er falskt / som du taler om Jsmael.

XLI. Capittel.
OC det skeede i den sivende Maaned / kom Jsmael Nethaniæ søn / Elisamæ søns / af Kongelig Slect / oc Kongens Øfverste / oc tj Mænd med hannem / til Gedaliam Ahikams søn i Mizpa / oc de aade der Brød med hver andre i Mizpa. 2 Oc Jsmael Nethaniæ søn stod op / oc tj Mænd som vare hos hannem / oc sloge Gedaliam Ahichams søn Saphans søns / med Sverd / oc dræbte hannem. Hvilcken Kongen af Babylon hafde sæt ofver Landet. 3 Oc alle Jøderne / som vare hos hannem hos Gedaliam i Mizpa / oc Chaldæerne / som fantis der / Stridsmændene / (dem) slog Jsmael.
4 Oc det skeede paa den anden dag / efter ad Gedalia var ihielslagen / (oc ingen vidste det/) 5 Da komme Mænd fra Sichem / fra Silo oc fra Samaria / firesinds tive Mænd / med raget Skæg / oc sønderrefne Klæder / oc riblede / oc hafde med sig Madoffer oc Røgelse / ad føre i HErrens Huus. 6 Oc Jsmael Nethaniæ Søn gick ud mod dem af Mizpa / gick flux oc græd. Oc det skeede / der hand møtte dem / da sagde han til dem / KOmmer til Gedaliam Ahichams søn. 7 Oc det skeede / der komme midt i Staden / da slactede Jsmael Nethaniæ søn dem der midt hos Brønden / hand oc de Mænd som vare hos hannem. 8 Men der fantes tj Mænd iblant dem / som sagde til Jsmael / slaa os icke ihiel / Thi vi hafve Ligendefæ liggende i Aggeren / af Hvede / oc Byg / oc Olie oc Honnig / Saa lod hand af / oc sloo dem icke ihiel iblant deres brødre. 9 Oc den Brønd / hvort hen Jsmael lod kaste alle de Mænds Kroppe / som hand lod sla hos Gedaliam / var den / som Kong Asa lod giøre / for Baesa Jsraels Konge / den opfyldte Jsmael Nethaniæ søn med de Jhielslagne.
10 Oc Jsmael fangede alt det ofverblefvt af Folcket som var i Mizpa / Kongens Døttre / oc alt Folcket de som vare ofverblefne i Mizpa / hvilcke Nebufar Adan / den Øfverste ofver Dravanterne / hafde befalet Gedalia Ahichams søn / oc Jsmael Nethaniæ søn tog dem fangne / oc drog hen / ad fare ofver til Ammons Børn. 11 Men der JOhanan Kareh søn / oc alle Hærens Fyrster / som vare med hannem / hørde alt det Onde / som Jsmael Nethaniæ søn hafde giort / 12 Da toge de oc alle Mændene (til sig) oc droge ad strjde imod Jsmael Nethaniæ søn / oc de funde hannem hos mange Vand som vare i Gibeon. 13 Oc det skeede / der alt Folcket / som var hos Jsmael / saa Johanan Kareah søn / oc alle Hærens Fyrster som vare hos hannem / da blefve de glade. 14 Oc der vende sig alt Folcket som Jsmael hafde ført fangen bort fra Mizpa / oc de vende tilbage / oc foore til Johanan Kareah søn. 15 Oc Jsmael Nethaniæ søn undkom med otte Mænd for Johanan / oc drog til Ammons Børn.
16 Da tog Johanan Kareah søn / oc alle hærens Fyrster / som vare hos hannem / alt det ofverblefne af Folcket ( som hand hafde igienført / fra Jsrael Nethaniæ søn) fra Mizpa / efter hand hafde slagit Gedaliam Ahichams søn / velsidge Krigsmænd / oc Qvinder oc Børn / oc Kammersvenne / som hand hafde igienført fra Gibeon. 17 Oc de droge hen / oc blefve i Kimhams Herberge / som (var) hos Bethlehem / ad fare hen ad komme til Ægypten for Chaldæerne / 19 Thi de fryctede for dem / fordi ad Jsmael Nethaniæ søn hafde ihielslaget Gedaliam Ahichams søn / hvilcken Kongen af Babylon hafde sæt ofver Landet.

XLII. Capitel.
DA ginge alle Hærens Fyrster fræm / baade Johanan Kareab søn / oc Jesania Osiæ søn / oc alt Folcket / baade liden oc stor / 2 Oc de sagde til Jeremiam Propheten / Kiere / lad vor ydmyg Bøn komme for dit Ansict / co bed for os til HErren din Gud / for alt dette som er ofverblefvet / (Thi vi ere ofverblefne lidet af meget / saa som dine Øyne see os/) 3 Oc HErren din Gud gifve os tilkiende / den Vey som vi skulle vandre paa / oc det som vi skulle giøre. 4 Oc Jeremias Propheten sagde til dem / Jeg hafver hørt det / See / jeg vil bede til HErren eders Gud / efter eders Ord / oc det skal skee / hvert Ord som HErren skal svare eder / vil jeg kundgiøre eder / jeg vil icke forholde eder et Ord. 5 Da agde de til Jeremiam / HErren skal være et sandt oc trofast Vidne imedlem os / om vi icke giøre saa efter alt det om hvilcket HErren din Gud sender dig til os / 6 Hvad heller det er got eller ont / da ville vi lyde HErrens vor Guds Røst / Til hvilcken vi dig sende / Ad det maa gaa os vel / dersom vi lyde HErrens vor Guds Røst.
7 Oc det skeede / der tj Dage vare ude / da skeede HErrens Ord til JEremiasm. 8 Oc hand kaldede ad Johanan Kareh Søn / oc ad alle Hærens Fyrster / som vare med hannem / oc ad alt Folcket / baade liden oc stoor / 9 Oc sagde til dem / Saa sagde HErren Jsraels Gd / til hvilcken j sende mig / ad jeg skulde lade eders ydmyg Bøn komme for hans Ansict: 10 Om j jo blifve i dette Land / da vil jeg opbygge eder / oc icke nedbryde / oc jeg vil plante eder / oc icke oprycke / Thi mig hafver angret / det Onde som jeg giorde eder. 11 J skulle icke frycte for Kongen af Babylon / for hvilcken j frycte / J skulle icke frycte for hannem / siger HErren / Thi jeg er hos eder / ad frelse eder / oc ad udfrj eder af hans haand. 12 Oc jeg vil gifve eder Barmhiertighed / oc hand skal forbarme sig ofver eder / oc føre eder i eders Land igien. 13 Men om j sige / Vi ville icke blifve i dette Land / Hvor med j ville jo icke lyde HErrens eders Guds Røst / 14 Sigendis / Ney / Men vi ville komme til Ægypti Land / ad vi skulle eyu see Strjd / oc ey høre Basuuns liud / oc lide hunger for Brøds skyld / oc der ville vi blifve. 15 Oc nu / derfor hører HErrens Ord / (j som ere) det ofver blefvet af Juda / Saa sagde den HErre Zebaoth / HJsraels Gud / Dersom j jo skicke eders Ansict ad komme til Ægypten / oc j komme hen ad være fremmede der / 16 Da skal det skee / det Sverd / for hvilcket j frycte / skal rmme eder der i Ægypti land / oc den Hunger / for hvilcken j sørge / skal der henge efter eder i Ægypten / oc der skulle j døe. 17 Oc de maae være sig hvo de ville / de som skickede deres Ansict / ad drage i Ægypten / ad blifve fremmede der / de skulle døe ved Sverdet / ved Hungeren oc ved Pestilenzen / oc der skal ingen ofverblifve / eller undkomme af dem / fra den ulycke / som jeg lader komme ofver dem. 18 Thi saa sagde den HErre Zebaoth / Jsraels Gud / Lige som min Vrede oc min Grumhed er udøst ofver JErusalems Jndbyggere / Saa skal min Vrede udøses ofver eder / naar j komme i Ægypten / Oc j skulle blifve til en bande / oc til en forundrelse / oc til en Forbandelse / oc til Skam / oc j skulle icke meere see denne Sted. 19 HErren hafver talet om eder / (j som ere) det ofverblefvet af Juda / j skulle icke drage i Ægypten / j skulle visseligen vide / ad jeg vidner for eder i Dag / Thi j hafve bedraget eders Siele : 20 Fordi j sende mig til HErren eders Gud / sigendis / Bed for os til HErren vor Gud / oc gif os saa tilkiende / efter alt det som HErren vor Gud skal sige / Oc vi ville giøre det. 21 Oc det hafver jeg forkyndet eder i Dag / oc j lyde icke HErrens eders Guds røst / eller alt det / om hvilcket hans ende mig til eder. 22 Saa skulle j nu visselig vide / ad j skulle de ved Sverded / ved Hungeren oc ved Pestilenzen / paa den Sted J hafde lyst / ad komme til / ad være fremmede der.

XLIII. Capitel
OC det skeede / der Jeremias hafde fuldkommit ad tale til alt Folcket alle HErrens deres Guds Ord / om hvilcke HErren deres Gud hafde sendt hannem til dem / ja alle disse Ord / 2 Da sagde Asaria Osaiæ søn / oc Johanan Kareah søn / oc alle de stolte Mænd / sigendis til Jeremiam / Du taler falsk / HErren vor Gud sendte dig icke / sigendis / J skulle icke drage til Ægypten / ad være fremmede der. 3 Men Baruch Neriæ søn kommer dig der til imod os / ad gifve os i Chaldæernes Haand / ad de skulle slaa os ihiel / oc bortføre os til Babylon. 4 Saa lydde icke Johanan Kareah søn / oc alle Fyrster for Hære / oc alt Folcket / HErrens Røst / ad blifve i Juda Land. 5 Men Johannan Kareah søn / oc alle Fyrster for Hæren / toge alt det ofverblefvet af Juda / de som var igien komne fra alle Hedninge / hvort hen de var hendrefne / ad vandre i Juda Land / 6 (Som er) Mænd / oc Qvinder oc Børn / oc Kongens Døttre / oc hvor Persoon / som NebusarAdan den Øfverste for Dravanterne hafde ladet blifve hos Gedaliam Ahikams søn / Saphans søns / oc Jeremiam Propheten / oc Baruch Neriæ søn / 7 Oc de komme til Ægypti Land / Thi de lydde icke HErrens Røst / oc komme til Thahpanhes.
8 Oc HErrens Ord skeede til Jeremiam i Thahpanhes / sigendis : 9 tag store Steen i den Haand / oc skiul dem i det slagne i TeglOonen / for er som Pharaos Huusis Dør i Thahpanhes / for Juda Mænds Øyne / 10 Oc du skalt sige til dem / Saa sagde den HErre Zebaoth / Jsraels Gud / See / Jeg sender / oc lader hente Nabuchodonofor Kongen af Babylon / min Tienere / oc jeg vil sætte hans Stool ofven paa disse Steene / som jeg skiulte / oc hand skal udslaa sit skøne Pauluun ofver dem. 11 Oc hand skal komme / oc slaa Ægypti Land / dem som (høre) til Døden / (skal hans skaffe) til Døden / oc dem som høre til Fængslet / til Fængslet / oc dem som høre til Sverdet / til Sverd. 12 Oc jeg vil optænde en Jld i Ægypti Afguders huus / oc dens kal opbrænde dem / oc hand skal bortføre dem fangne / oc hand skal omsvøbe sig med Ægypti Land / lige som en Hyrde omsvøber sig med sit Klædebon / oc drage der ud med Fred. 13 Oc hand skal sønderbryde Støtterne i BethSemias som er udi Ægypti Land / oc opbrænde Ægypti Afguders huus med Jlden.

XLIV. Capitel.
DEt Ord som skeede til Jeremiasm / imod alle Jøderne som boede i Ægypti Land / som boede i migdol / oc i Thaphanhes / oc i Noph / oc i Pathros Land / sigendis: 2 Saa sagde den HErre Zebaoth / Jsraels Gud / J sae alt det Onde / som jeg lod komme ofver Jerusalem / oc ofver alle Juda Stæder / oc see / de ere øde paa denne Dag / oc der boer ingen i dem. 3 For deres Ondskab som de giorde / ad fortørne mig / ad gaa hen ad gifve Røgelse / ad tiende andre Guder / hvilcke (de icke kiende) (de) j/ eller eders forfædre. 4 Oc jeg sende til eder alle mine Tienere Propheterne / tjdelig oc jdelig / sigendis / Kiere / giører dog icke sadan vederstyggelighed / som jeg hader. 5 Men de lydde icke / de bøyede ey heller deres Ørne / ad vende om fra deres Ondskab / ad icke giøre Røgelse for andre Guder. 6 Oc min Vrede oc min Grumhed er udøst / oc er opstændt i Juda Stæder / oc paa Jerusalems Gader / oc de blefve i Ørcken / til Ødeleggelse / som pa denne Dag. 7 Oc nu / saa sagde HErren Zebaoths Gud / Jsraels Gud / Hvi giøre j saa meget ont imod eders eget Ljf? Ad udrydde eder / Mand oc Qvinde / Børn / oc de som dje / af Juda / ad lade intet blifve eder ydermeere til ofvers / 8 Ad fortørne mig / med eders Hænders Gierninger / ad giøre røgelse for andre Guder i Ægypti Land / som j ere inddragne udi / ad vandre der / ad udrydde eder / oc ad j skulle blifve til Forbandelse / oc til Forsmædelse iblant alle Hedninge paa Jorden. 9 Hafve j forglemt eders Forfædres onde Stycker / oc Juda Kongers onde stycker / oc deres Hustruers onde stycker / som de giorde i Juda Land / oc paa Jerusalems gader? 10 De ere dog icke ydmygede / oc ey fryctede indtil denne Dag / oc vandrede icke i min Lov oc i mine Skicke / som jeg gaf vor eder oc eders Forfædre. 11 Derfor saa sagde den HErre Zebaoth / Jsraels Gud / See / Jeg sætter mit Ansict imod eder / til onde / oc ad udrydde all Juda. 12 Oc jeg vil tage det ofverblefvet af Juda / dem som satte sig for / ad fare til Ægypti Land / ad være fremmede der / oc der skal blifrve en ende med dem alle i Ægypti Land / De skulle falde ved Sverdet / de skulle omkomme ved Hungeren / baade liden oc stor / De skulle døe ved Sverdet oc ved Hungeren / oc de skulle blifve til en Bande / til Forundrelse / oc til en forbandelse / oc til Skam. 13 Oc jeg vil hiemsøge Jndbyggerne i Ægypti Land / lige som jeg hiemsøgte Jerusalem / med Sverdet / med Hungeren / oc med Pestilenzen / 14 Oc der skal ingen undkomme / eller blifve til ofvers / af det ofverblefvit i Juda / ad dem som ere komne ad være fremmede der i Ægypti Land / oc ad komme tilbage til Juda Land / til hvilcket de hafve i Sinde / ad komme igien ad boe der / Thi de skulle icke komme tilbage igien / uden de som undkomme.
15 Da svarede alle de Mænd Jeremiæ / som vel vidste / ad deres Hustruer giorde Røgelse for fremmede Guder / oc alle Qvinderne / som stode der i stoore hobe / oc alt Folcket / som boode i Ægypti Land / i Pathros / sigendes : 16 Er det det ord / som du hafver talet il os i HErrens Nafn? Vi ville icke lyde dig / 17 Men vi ville jo giøre alt det som er udgaaet af vore Munde / ad giøre Røgelse for Himmelens Dronning / oc offre hende Drickoffer / som vi hafve giort oc vore Forfædre / vore Konger oc vore Fyster i Juda Stæder / oc paa Jerusalems Gader / oc vi blefve mætte af Brød / oc vare vel der ved / oc saae intet ont. 18 Men siden den tjd vi lode af ad giøre H Immelens Dronning Røgelse / oc offre hende Drickoffer / da hafve vi haft Nød paa alting / oc ere omkomne ved Sverdet oc ved Hungeren. 19 Oc der vi giorde Himmelens Dronning Røgelse / oc offrede hende Drickoffer / Monne vi giorde det uden vore Mænds villie / ad vi bagede hende Kager / ad forlyste hende / oc offre hende Drickoffer.
20 Oc Jeremias sagde til alt Folcket / om de Mænd oc om de Qvinder 7 oc om alt det Folck som hafde svaret hannem det / sigendis : 21 Mon jeg icke (meene) det Røgelse / som j røgede med i Juda Stæder / oc paa Jerusalems Gader / j oc eders Fædre / eders Konger oc eders Fyrster / oc Folcket i Landet? HErren hafver kommet dem ihu / oc det er opkommet i hans Hierte. 22 Oc HErren kunde icke længre lide det for eders jdræts Ondskab / for eders Vederstyggelighed / som j giorde : Oc eders Land blef til en Ødeleggelse / oc til en Forundrelse / oc til en Forbandelse / ad ingen boer der udi 7 som paa denne Dag. 23 Fordi / ad j giøre Røgelse / oc ad j Syndede imod HErren / oc icke lydde HErrens røst / oc vilde icke vandre i hans Lov / oc i hans Skick / oc i hans Vidnisbyrd / derfor er eder saadan ulycke vederfaren / som paa denne Dag. 24 Oc Jeremias sagde til alt Folcket / oc til alle Qvinderne / HGører HErrens Ord / alle j af Juda / som ere i Ægypti Land / 25 Saa sagde den HErre Zebaoth / Jsraels Gud / sigendis / J oc eders Hustruer / hafve baade talet med eders Munde / oc fuldkommet det med eders HÆnder / sigendes : Vi ville vist holde vore Løfter som vi hafve lofvet / ad giøre Røgelse for Himmelens Dronning / oc ad offre hende Drickoffer. J hafve jo fuldkommet eders Løfte / oc jo giort eders Løfte. 26 Derfor høerer HErrens Ord / alle j af Juda / som boe i Ægypti Land / See / Jeg hafver svoret ved mit Nafn / sagde HErren / Mit Nafn skal icke meere nafnis i nogen Mands Mund i Juda / som vilde sige i alt Ægypti Land / (Saa sant som den HErre HErre lefver.) 27 See / JEg vaager ofver dem / til onde oc icke til god e/ Ad hver som er i Ægypti Land af Juda / skal omkomme ved Sverdet / oc ved Hungeren / indtil de hafve fortæret dem. 28 Oc de som undkomme fra Sverd / skulle komme igien af Ægypti Land til Juda Land / saa Folck / Oc alt det som er ofverblefvet af Juda / De som ere inddragne i Ægypti Land / ad vandre der / skulle vide / hves Ord der er blefvet ved (det som kom) fra mig eller fra dem. 29 Oc det skal være eder Tegnet / siger HErren / ad jeg vil hiemsøge eder paa den sted / ad j skulle vide / ad mine Ord ere vist blefne ved ofver eder / til onde / 30 Saa sagde HErren / See / Jeg gifver Pharao Hophra Kongen af Ægypten / i hans Fienders Hænder / oc i deres haand som staae efeter hans Ljf / Lige som jeg gaf Zedechiam Juda Konge i Nabuchodonofors Kongens af Babylons Haand / som var hans Fiende / oc stood efter hans Ljf.

XLV. Capitel.
Det Ord / som Jeremias Propheten talde til Baruch Neriæ Søn / der hans skref disse Ord i et Bref af Jeremiæ Mund / i det fierde Jojachims Josia Søns Juda Kongis Aar / sigendis : 2 Saa sagde den HErre Jsraels Gud / om dig Baruch. 3 Du sagde / Vee mig nu / Thi HErren hafver lagt mig Sorrig paa Sorrig / oc besværligere Jeg var træt i min Suck / oc fant ingen rolighed / 4 Saa skalt du sige til hannem / Saa sagde HErren / See / dem jeg bygde / nedbryder jeg / Oc dem jeg plantede / oprycker jeg / ja dette gandske Land. 5 Oc du søger dig stoore Ting / Søg (dem) icke / thi see / Jeg lader komme ulycke ofver alt Kiød / siger HErren / oc jeg vil gifve dig din Siel til Bytte / i alle de steder / hvor hen du drager.

XLVI. Capitel.
HErrens Ord / som skeede til Jeremiam Propheten / imod Hednigene. 2 Om Ægypten. Imod Pharao Necho / Kongens Hær af Ægypten / som var hos den Flod Phzath i Charchemis / hvilcken Nabuchodonofor Kongen af Babylon sloo / i det fierde Jojachims Josia søns Juda Kongis Aar. 3 Tilreder Skiolde oc smaa Skiolde / oc drager fræm til Strjden. 4 Spender Hefte for / oc sidder op j Reysnere / oc staar med Hielme paa / skuer Glavende / drager anzer paa. 5 Hvorfor saa jeg (det/) de ere mistrøstige / hafve vend sig tilbage / oc deres Kemper ere sønderknusede / oc deres Kemperere sønderknusede / oc de flyedefst oc saae dem icke tilbage / der var Rædzel trint omkring / siger HErren. 6 Den Lætte kand icke undfyd / c den tercke kand icke undkomme / De støtte sig oc ere faldne mod Norden / ved side / hos den Flod Phrath. 7 Hvo er den / som skulde opdrage som Strømmen / skulde hans Vand røre sig / som Flodene? 8 Ægypten drog op / som Strømmen / ov Vandene motte røre sig /som Floderne / oc sagde / Jeg vil opdrage / jeg vil betencke Landet / vil fordærfve Stæder / oc dem som boe der udi. 9 (Nu vel) Farer op Heste / oc render i Vogne / oc lader Kemper drage ud / Blaamænd / oc af Lydier / som gribe til / som spnde Buer. 10 Oc denne Dag er den HErris / den HErris Zebaoth / Hefnens Dag / ad hand vil hefne sig paa sine Fiender  oc et Sverd skal opsluge (dem) oc blifve mæt oc druckt af deres Blood / thi (det er) den Herris den Herris Zebaoths Slactoffer / i Norder Land hos den Flod Prath. 11 Far op til Gilead oc tag Salve du Jomfru Ægypti Daatter / det er forgæfvis / ad du brugermegen Lægedom / du blifver dog icke helbrede. 12 Hedningene hørde din Skændzel / oc dit Skrjg opfyldte Landet / thi de støtte sig en Sterck paa en Sterck / de fulde begge to tilljge.
13 Det Ord som HErren talde til Jeremiam Propheten / før Nabuchodonofor Kongenaf Babylonien skulde komme / ad slaa Ægypti Land. 14 Kundgiører i Ægypten / oc lader det høre i Migdol / oc lader det høre i Noph / oc i Thahpanhes / siger / Stat oc lov dig til / Thi et Sverd skal æde omkring dig. 15 Hvi er hver nedslagen af dine Stercke / hand kunde icke staa? Thi HErren omstøtte hannem. 16 Hand giør / ad mange stæde sig / ja der skalt den eene mod den anden / Oc de sagde / Stat op / oc lader os drage til vort Folck igien / oc til vort Fædrende Land / For Tyrannens Sverd. 17 Der raabte de / Pharao Kongen af Ægypten / er brusen (alleeniste/) siger KONgen / (hvis Nafn er HErren Zebaoth) Ad som Thabor iblant Bierge / oc som Charmel ved Hafvet / saa skal hand komme / 19 Giør dig Vandretøy / du Jndvaanerste Ægypte Datter / Thi Noph skal blifve ødelagt oc opbrændt / ad ingen skal boe der udi. 20 Ægypten er en deylig Kalf / men Slacterj kommer af Norden. 21 Oc de Daglønnere som ere i den / ere ocsaa som feedte Kalfve / thi de hafve ocsaa vendt dem / de flyde tilljge / de stoode icke / thi deres Fordærfvelsis Dag kommer ofver dem / da deres Hiemsøgelsis Tjd. 22 Dens liud skal fare fræm som Slangens / Thi de skulle komme med Hærs Kraft / oc de skomme med Øxer til dem / som de der ville hugge Træ. 23 De skulle udrydde dens Skov (siger HErren) dog den er icke ad tælle / Thi de ere flere end Græshopper / oc der er icke tall paa dem. 24 Ægypti Datter er blefvenn beskæmmet / hun er gifven i Folckens Haand af Norden. 25 Den HErre Zebaoth / Jsraels Gud / sagde / See / Jeg hiemsøger Ammon af No / oc Pharao oc Ægypten / oc dens Guder oc dens Konger / ja Pharao oc dem som forlade sig paa hannem. 26 Oc jeg vil give dem i deres haand / som staae efter deres Ljf / oc i Nebuchodonofors Kongens af Babylonien haand / oc i hans Tieneres haand. Oc der efter skal den besiddis / lige som af gammel tjd / siger HErren.
27 Men fryct du icke / min Tiener Jacob / oc forfærdis icke Jsrael / Thi see / Jeg frelser dig langt fra / oc din Sæd af deres Fængsels Land / Oc Jacob skal komme igien / oc hvile sig / oc hafve Roo / oc ingen skal forfærde (hannem.) 28 Fryct du dig icke / min Tienere Jacob / siger HErren / thi jeg er med dig. Thi jeg vil giøre en ende med alle Hedninge / hvort hen jeg hafde bortdrefvit dig / Men med dig vil jeg icke giøre ende / Men jeg vil skaffe dig med maade / oc icke lade dig aldeelis blifve ustraffet.

XLVII Capitel.
HErrens Ord som skeede til Jeremiasm Propheten / imod de Philister / før end Pharao slog Aza. 2 Saa sagde HErren / See / der kommer Vand op fra Norden / oc de skulle vorde til en Bæck som løber ofver / oc løbe ofver Landet oc alt det som der er udi / Stæder / oc dem som boe der i / Oc Folck skulle skrige / oc alle Jndbyggere i Landet hyle / 3 For hans stercke Hovers dunnelsers Liud / for hans Vognes rummel / for hans Hiules bulder / Forældrene faae dem icke om efter Børnene / for de hafde ladet Hænderne falde / 4 For den Dag som kommer ad ødelegge alle Philister / ad udry dde Tyrum oc Sidom / ja hver Hielpere som er ofverblefven. Thi HErren forstyrrer Philisterne / det ofverblefne af Capthor Øø / 5 Aza blifver skaldet / Ascalon er nedhuggen / ja det ofverblefvet i deres Dal : Hvor længe vilt du skære dig? 6 Hey du HErrens Sverd / hvor længe skal det vare / ad du icke vilt holde op ? Far dog ind i din Skeede / Hvjl oc vær stille. 7 (Men) hvorledis kandt du holde op / ja HErren ahfver gifvit det Befaling / imod Ascalon / oc imod Hafens Hafn / der hafver hand bestillit det.

XLVIII. Capitel.
J Mod Moab / Saa sagde den HErre Zebaoth / Jsraels Gud / Vee Nebo / Thi den er ødelagt / er beskæmmit / Kiriathaim er indtagen / Misgab er besmittit / oc nedslaget. 2 Moabs prjs er icke meere / hvad Hesbon vedkommer / saa tænckte de ont imod den / Kommer (sige de) oc lader os udrydde den / ad den skal icke være Folck / Oc du Madmen / skalt oc vorde stille / et Sverd skal fare efter dig. 3 Der (er) et Skrigs liud fra Horonaim / ødeleggelse oc stoor forstyrrelse. 4 Moab er forstyrret / de unge der af lade høre Raab. 5 Thi der som mand gaar op til Luhit / skal mand gaa op med megen Graad / Thi dersom mand gaar ned til Horonaim / hørde mand Fiendernes Forstyrrelsis skrig / 6 Flyer (sige de) redder eders Ljf / oc j skulle vorde / som Enebærtræ i Ørcken. 7 Thi derfor ad du forlodst dig paa dine Gierninger / oc paa dine Liggendefæ / skalt du ocsaa indtagis / oc Camos skal gaa ud / ad henføris / hans Præster oc hans Fyrster tilljge. 8 Oc der skal komme en Ødeleggere til hver Stad / oc ingen Stad skal undgaa / oc der skal Dalen fordærfvis / oc det slætte forstyrris / hvilcket HErren hafver sagt. 9 Gifver Moab Vinger / Thi den skal flue fast / oc dens Stæder skulle vorde til ødeleggelse / ad ingen skal boo i dem. 10 Forbandet (være den) som forhindrer sit Sverd / fra Blood. 11 Moab hafver værit tryg af sin ungdom / oc aldrig dragen til Fængsel / derfor blef hans Smag i hannem / oc hans Luct er icke forvandlit. 12 Derfor see / den tjd skal komme / siger HErren / ad jeg vil sende hannem fremmede Giester / som skulle giøre hannem fremmet  oc tømme hans Kar / oc sønderslide deres Flasker. 13 Oc Moab skal beskæmmis af Carmos / lige som Jsraels huus blef beskæmmet af Bethel / paa hvilcken de dog forlode dem. 14 Hvorledis tørre j sige / Vi ere Kæmper / oc de rætte duelige Krigsmænd? 15 Moab er forstyret / oc man der opstiget i dens Stæder / oc dens beste Mandskiøn skulle gaae ned ad slactis / siger Kongen / hvis Nafn er HErren Zebaoth. 16 Moabs Fordærfvelse er nær ad komme / oc dens ulycke skynder sig saare. 17 Kiere / hafver dog medlidelse med den / J som boe omkring den / oc alle som kiende dens Nafn / siger / hvorledis er den stercke Kiep / den herlige Straf / saa sønderbruden? 18 Far ned fra Herlighed / oc sid i tørre / du Jndvoneste Dibons datter / thi Moabs Forstyrrere er opkommen til dig / hand hafver fordærfvit dine Befæstninger. 19 Stat ved Veyen oc see ud / du Aroers Jndbyggerske / spør den ad / som flyer / oc hende som undkommer / sjg / Hvad er der skeet? 20 Moab er beskæmmet / Landet er forstyrret / hyler oc skriger / kundgiøre det i Arnon / ad Moab er ødelagt. 21 Oc Straf er kommen til det slætte Land / Til Holon / oc til Jaza / oc ofver Maphaat / 22 Oc ofver Dibon / oc ofver Nebo / oc ofver BethDiblathaim / 23 Oc ofver Kiriathaim / oc ofver Bozra / oc ofver alle Stæder i Moabs Land / (hvad heller de ligge) langt borte eller nær. 25 Moabs Horn er afhugget / oc hans Arm er sønderbruden / siger HErren. 26 Giør hannem drucken / Thi hand ophøyde sig imod HErren /) oc Moab skal velste sig i sit Spy / oc hand skal ocsaa blifve til bespottelse. 27 Oc var Jsrael dig icke til Bespottelse? Var hans funden iblant Tyfve? Fordi ad du / saa tjt du talede imod hannem / vilde bevege dig. 28 Forlader Stæder / oc boer i Klippen / j Jndbyggere i Moab / oc vorder som Duer / der giøre Rede ofven ofver en aaben Hule. 29 Vi hafve hørt Moabs Stolthed / (hand er meget stolt/) hans Hofmod / oc hans Hiertis ophøyelse. 30 Jeg kiender / siger HErren / hans Vrede / oc der er icke Styrcke (hos/) Hans Snack kunde icke giøre det saa. 31 Thi maa jeg hyle ofver Moab / oc skrjge ofver alle Moab / hand skal slucke ofver Kier Hæres Folck. 32 Jeg maa græde ofver dig / du Vjntræ i Sibma / meere end Jsraels Graad var / dine Qviste ere farne ofver Hafvet / ere komne hen til Jaesers Haf / en Ødeleggere er falden ofver din Høst oc ofver din Vjnsanckelse. 33 Oc Glæde oc Fryd skal blifve borte af Marcken / oc af Moabs Land / oc jeg vil lade opholde Vjn af Perser / der skal ingen traade med det vaanlige Skrjg / det vaanlige skrjg / skal icke være det vaanlige Skrjg / 34 For det Skrjgs skyld i Hesbon indtil Eleale / de lode deres Liud høre indtil Jahaz / fra Zoar indtil Horonaim den tre Aars Qvje / thi oc Nimrims Vand skulle blive til ødeleggelse. 35 Oc jeg vil lade opholde for Moab / siger HErren / den som giør Offer paa det Høye / oc giør Røgelse for hans Guder. 36 Derfor skal mit Hierte klinge ofver Moab / som Piberne / oc mit Hierte skal klinge ofver Folcket i Kirhres / som Piberne / fordisaa / ad hvad som hver hafde glemt til beste / er alt fordærfvit. 37 Thi hvert Hofved er skaldet / alt Skæg er formindsket / der ere Ribler paa alle HÆNder / oc Sæcke paa Lender / 38 Der er jdel Graad paa alle Tage i Moab / oc paa alle dens Gader / Thi jeg hafver sønderslagit Moab / som et Kar der mand icke hafver lyst til / siger HErren. 39 O hvorledis er hand forskrecket / de hylede / O hvorlunde vende Moab Nacken til / Hand er beskæmmet / oc Moab er blefven til Ladder oc til Forfærdelse / for alle dem som ere omkring hannem. 40 Thi saa sagde HErren / See / Hand skal flye som Ørnen / oc udbrede sine Vinger ofver Moab. 41 Hver af Stæderne er indtagen / oc hver af Befæstningerne er vunden / Oc KÆmpernes Hierte i Moab skulle blifve paa samme tjd / som en ælendig Qvindis Hierte. 42 Oc Moab skal ødeleggis / ad der icke er Folck / fordi / ad hand ophøyede sig imod HErren. 43 Fryct / oc Graf / oc Snare / KOmme ofver dig / du som boer i Moab / siger HErren. 44 Hvo som flyer for Frycten / hand skal falde i Grafven / oc boo som kommer op af Grafven / hand skal fangis i Snaren / Thi jeg vil lade komme til dem til Moab / deres hiemsøgelsis Aar / siger HErren. 45 De som undflyde for Mact / stode udi Hefbonds Skygge / men der er en Jld udgangen af Hesbon / oc en Lue af Sihon / oc den skal fortære Moabs Hiørne / oc Bulders Børns Jsse. 46 Vee dig Moab / Camos Folck er fortabt / Thi dine Sønner ere tagne til Fængslet / oc dine Døttre er Fængslet. 47 Men jeg vil omvende Moabs Fængsel i de sidste Dage / siger HErren. Hjd indtil var Moabs Dom.

XLIX. Capitel.
J Mod Ammons Børn. Saa sagde HErren / Hafver Jsrael da icke Børn / eller hafver hand ingen Arfving? Hvorfor ejer da deres Konge Gad / Oc hand Folck boer i hans Stæder? 2 Derfor / See / Tjden kommer / siger HErren / oc jeg vil lade høre et Krjgs raab / ofver Ammons Børns Rabbath / oc den skal vorde til en øde Hob / oc dens tilliggende Stæder skulle opdtændes med Jlden / Men Jsrael skal eje dem / som ejede hannem / sagde HErren. 3 Hyl / O Hesbon / Thi Ai er forstyrret / skrjger j Rabbat Døttre / binder Sæcke om eder / klager oc løber omkring Giærdene / Thi deres Konge er bortført sangen / hans Præster oc hans Fyrster tilljge. 4 Hvi roser d dig i alene ? Din Dal er bortflødt / du ulydige Datter / Hun forlod sig paa hendis Ligendefæ / (oc tænckte:) Hvo skal komme til mig? 5 See / Jeg lader komme Fryct ofver dig / siger den HErre HErren Sebaoth / fra alle dem som ere omkrng dig / oc j skulle blifve udstøtte hver sin Vey / oc der skal ingen være / som skal samle tilhobe / dem som flye. 6 Men der efter jeg vil vende Ammons Børns Fængsel / siger HErren.
7 Imod Edom. Saa sagde den HErre Zebaoth / Er der icke Vjsdom meere i Theman? Raad er borte fra Børn? Deres Vjsdom er fordærfvet. 8 Flyer / de hafve vend dem / de hafve slaget deres Boopæl dybt som boe i Dedan / Thi jeg vil lade Esaus ulycke komme ofver hannem / i tjde vil jeg hiemsøge hannem. 9 Om Vjnhøstere komme ofver dig / da skulle de icke efterlade de øfverste Qviste / Om Tyfve om Natten / da skulle de fordærfve det som skal være dem nock. 10 Thi jeg hafver blotet Esau / aabenbaret hans lønlige Steder / oc hand kand icke skiule sig / hans Sæd er forstyrret / oc hans Brødre / oc hans Naboer / oc der er ingen (igien.) 11 Forlad dine Faderløse / Jeg vil unde dem Ljf / oc dine Encker skulle haabe paa mig. 12 Thi saa sagde HErren / See / de som icke vare dømte til ad dricke Kalcken / skulle jo dricke / oc skulde jo self aldeelis blifve ustraffet? Du skalt icke blifve ustraffet / Men du skalt visselig dricke. 13 Thi jeg hafver foorit ved mig self / siger HErren / ad Bozra skal blifve til ødeleggelse / Til forsmædelse / Til Ørcken / oc til en Forbandelse / oc alle dens Stæder skulle blifve til Ørcken ævindelig. 14 Jeg hafver vist hørt fra HErren / oc der er sendt et Bud iblant Hedningen: Forsamler eder oc kommer ofver den / oc giører eder rede til Strjden. 15 Thi see / jeg vil giøre dig ringe iblant Hendinge / foractet iblant Menniskene. 16 Din trodzen hafver bedraget dig / ja dit Hiertis stolthed / efterdi ad du boer i Steenrefver / som hafver det høyeste inde paa en Høy / Dersom du end giorde din Rede saa høyt / som Ørnen / da vil jeg dog støde dig ned der fra / siger HErren. 17 Oc Edom skal blifve øde / hver som gaar fræm for den / skal forundre sig / oc hvilcke ofver alle dens Plager. 18 Lige som Sodomoa oc Gomorra / oc dens Naboerske er omkaste /(Saa) sagde HErren / skal ingen Mand boe der / oc intet Menniskis Søn skal hafve Herberge i den. 19 See / Hand skal komme op / som en Løve / fra den stolte Jordan / imod den Sterckis lystige Bolig / THi jeg vil lade hannem hvile sig / Jeg vil lade hannem løbe fra det : Oc hvo er den Unge Dreng? Hannem vil jeg gifve Befaling imod den / Thi hvo er som jeg? Oc hvo kand forskrifve mig Tjden / Oc hvo er den Hyrde som kand staa for mig? 20 Derfor hører HErrens Raad / som hand hafver raadslagit mod Edom / oc hans Tancker / som hand hafver tænckt mod Themans Jndbyggere: Hvad gielder det / ocm Hyrdedrenge skulle icke slæbe dem / om hand icke skal forstyrre lystige Bolige ofver dem? 21 FOr deres Falds liud befvede Jorden / der var Skrjg / da deres Røst er hørt hos det Røde Haf. 22 See / Hand skal fare op / som Ørnen / oc flue oc udbrede sine Vinger ofver Bozra. Oc paa den Tjd skulle Kiempernes Hierter i Edom være / lige som en ælendig Qvindis Hierte.
23 Jmod Damascum. Hemath oc Arpad ere beskæmmede / Thi de hørde en ond Tiende / de ere smeltede / i Hafvet er urolighed / mand skunde icke være (der) stille. 24 Damascus er fortvilet. / de hafver vend sig paa Fluct / oc Forfærdelse hafver betagit den / Angist oc forzig hafver begredit den / som hende der føder. 25 Hvorledis? Er den nu icke forladen / den nafnkundige Stad / min Glædis By? 26 Derfor skulle dens unge Mandkiøn falde paa dens Gader / oc alle Strjdsfolck skulle undergaa paa den Tjd / siger den HErren Zebaoth. 27 Oc jeg vil optænde en Jld paa Muurene i Damasco / oc den skal fortære BenHadaz Palazer.
28 Jmod Keda oc Hazors Kongeriger / hvilcke Nabuchodonofor / Kongen af Babylonien slog. Saa sagde HErren / Staar op / drager op til Kedar / oc forstyrrer Børnene mod Østen. 29 De skulle tage deres Pauluuner oc deres Hiorde / deres Tælter / oc alt deres Redskab / oc deres Camele / skulle de bortsøge med sig / oc de skulle raabe ofver dem Rædsel trint omkring. 30 Flyer / holder eder hastelige der fra / de hafve slaget deres Boopæl dybt / Hazors Jndbygger / siger HErren / Thi Nabuchodonofor / Kongen af Babylon / hafver raadslagit et Raad imod eder / oc hafver Tænckt en Tancke ofver eder. 31 Staar op / drager op imod et Folck / som hafver Fred / som boer tryggeligen / siger HErren / det hafver hvercken Porte eller Stenger / de boede allerede. 32 Ders Cameele skkulle blifve til Bytte / oc deres megle Fæ til Rof : Oc jeg vil bortspree dem i alle Væjr / indtil de yderste i en Vraa / oc alle sider der hos / vil jeg lade deres ulycke komme / siger HErren / 33 Oc Hazor skal blifve til Dragers Bolig / en Ørcken ævindelig / der skal ingen Mand kunde boe / oc intet Menniskis Søn hafve Herberge.
34  HErrens Ord / som skeede til Jeremiam Propheten / imod Clam / i Zedechiæ Juda Kongis Kongerigis begyndelse / sigendis : 35 Saa sagde den HErre Zebaoth / See / Jeg sønderbryder Elams Bue / deres Styrckis begyndelse / 36 Oc jeg vil lade de fire Væjr af de fire Himmelens Hiørner / komme ofver Elam / oc jeg vil bortspree dem i alle de samme Væjr / ad der skal intet Folck være / hvort hen ey skal komme (nogen af) de Fordrefne af Elam. 37 Oc jeg vil forskrecke Elam for deres Fiender / oc for dem som staae efter deres Ljf / oc jeg vil lade ulycke komme ofver dem i min hastelige Vrede / siger HErren / oc jeg vil sende Sverdet bag efter dem / indtil jeg hafver omkommit dem. 38 Oc jeg vil sætte min Stool i Elam / oc deden vil jeg omkomme Konger oc Fyrster / siger HErren. 39 Men det skal skee i de sidste dage / vil jeg omvende elams Fængsel / siger HErren.

L. Capitel
DEt Ord / som HErren talde mod Babylon / mod Caldæernes Land / ved Jeremiam Propheten. 2 Kundgiører (det) iblant Hedningerne / oc lader (det) høre / oc opreiser Vannere / lader høre / skiuler det icke / siger: Babylon er indtagen / Bel er beskæmmit / Merodach er sønderslagen / dens Afguder staae med skamme / dens Skarns Guder ere sønderslagne. 3 Thi der er opdragit ofver den et Folck af Norden / det skal ødelegge dens Land / oc ingen skal boe der i / baade Menniskene oc Fæ ere henvigede / ere bortfarne. 4 J de samme dage oc paa den samme Tjd / siger HErren / skulle Jsraels Børn komme / de oc Juda Børn tilljge / de skulle drage fræm oc græde flux / oc søge HErren deres Gud. 5 De skulle spørge efter Zion / hjd paa Veyen ere deres Ansiter (vende/) KOmmer oc føyer eder til HErren / med en ævig Pact / (som) icke skal forglemmis. 6 Mit FOlck vare fortabte Faar / deres Hyrder hafve forført dem / drefvet dem paa Bierge / ad de ginge fra Bierge paa Høye / de forglemte deres Leye. 7 Alle de som funde dem / de aade dem / oc deres Fiender sagde / Vi hafve icke skyld / Fordi ad de hafve syndet imod HErren / i Retfærdigheds lystige Bolig / oc imod HErren / som er deres Fædres Haab.
8 Flyer ud af Babylon / oc drager ud af Chaldæernes Land / oc værer som Bucke for en Hiord. 9 Thi see / Jeg opvæcker oc lader opkomme ofver Babylon / en hob stoore Folck af Norden Land / oc de skulle ryste sig imod den / derfor skal den indtagis / deres Pjle ere som en god Stridsmands / der skal icke een feyle. 10 Oc Chaldæernes (Land) skal blifve til rof / Alle de som det røfve / skulle mættes / siger HErren. 11 Fordi ad J glædis / fordi J vare lystige / ad J hafve røfvet min Arfvedeel / fordi J voxte til som en Kalf i Græs / vare lystige som de Stercke. 12 Eders Moder er saare beskæmmet / hun bluis som fødde eder / See / det sidste af Hedningene / Ørcken / Tyrcke oc Ødeleggelse. 13 Den skal icke besiddis / for HErrens Vredis skyld / oc den skal gandske vorde øde / Alle / som gaae fræm for Babylon / skulle forundre sig / oc hvidzle ofver alle dens Plager. 14 Ruster eder mod Babylon / tring omkring / alle J som svende Buer / skiuder til den / sparer icke Pjle / Thi den hafver syndit imod HErren. 15 Fryder eder ofver den trint omkring / den hafver gifvit sin Haand fra sig dens Grundvolle ere faldne / dens Muuere re af brudne / Thi det er HErrens hefn / hefner eder paa den / som den hafver giort / (saa) giører den. 16 Borydder Sædemanden af Babylon / oc den som holder Segel i Høstens tjd / de skulle see hen / hver til sit Folck / for Fordærfverens Sverd / oc de skkulle flye hver til sit Land 17 Jsrael (maa være som) adspridde Lam / Lofver hafde bortdrefvet (dem/) først opad Kongen af Assyrien hannem / oc deres sidste hafver sønderslagit hans Been / (som er) Nabuchodonofor Kongen af Babylon. 18 Derfor saa sagde den HErre Zebaoth / Jsraels Gud / See / Jeg hiemsøger Kongen af Babylon / oc hans Land / ligesom jeg hafver hiemsøgt Kongen af Assyrien. 19 Oc jeg vil hiemføre Jsrael igien til sin Bolig / hand skal føde sig paa Chamel oc Basan / oc hans Siel skal mættis paa Ehpraims Bierg oc Gilead. 20 J de samme Dage oc paa den samme Tjd / siger HErren / skal Jsraels Misgierning søgis / oc icke (være meere/) oc Juda Synder / oc de skulle icke findes / Thi jeg vil spare den som jeg lader ofverblifve. 21 Drag op imod det samme Land (fra) Merathaim / oc til de Jndbygger udi Pekod / ødeleg oc forband efter dem / siger HErren / oc giør efter alt det som jeg hafver budit dig. 22 Der er et Strjdsskrjg i Landet / oc stoor Forstyrrelse. 23 Hvorledis er alle Bezdens Hammer afhuggen oc sønderslagen? Hvorledis er Babylon blefven øde iblant Hedningene? 24 Jeg tog dig i Snare oc du est ocsaa fangen Babylon / oc du vidste det icke / Du est funden oc greben ocsaa / Thi du hafver kjfvit imod HErren. 25 HErren hafver opladit sit LIggendefæ / oc fræmbaarit sin Vredis Vaaben / Thi det er HErrens den HErre Zebaoth Gierning i Chaldæernes Land. 26 Kommer hjd imod den fra ende / oplader dens kornhuus / nedtraader den som hobe / oc forbander den / ad der blifver intet til ofvers. 27 Myrder alle dens Kalfve / leder dem ned til slacten / Vee ofver dem / Thi deres Dag er kommen / deres Hiemsøgelsis Tjd. 28 Der (høris) deres Røst som flye / oc er undkomne af Babylons Land / ad kundgiøre ude Zion / HErrens vor Guds hefn / hans Templels hefn. 29 Lader eder høre / imod Babylon / J Mæctige / alle j som spend eBue / belegger den tring omkring / oc lader ingen undkomme (af den/) Betaler den / efter dens Gierning / giører den efter alt det som den giorde : Thi den hafver handlit hofmodeligen imod HErren / mod Jsraels Hellige. 30 Derfor skulle dens unge Mandkiøn falde paa dens gader / oc alle dens Strjdsmænd skulle undergaae samme tjd / siger HErren. 31 See / Jeg (vil) til dig du Stolte / siger HErren den HErre Zebaoth / thi din Dag er kommen / den Tjd paa hvilcken jeg vil hiemsøge dig. 32 Oc en Hofmodig skal støde sig oc falde / oc ingen skal opløfte hannem / oc jeg vil optænde en Jld i hans Stæder / oc den skal fortære alt det / som er omkring hannem.
33 Saa sagde den HErre Zebaoth / Jsraels Børn er foriryckte / oc Juda Børn tilljge / oc alle de som førde dem fangne bort / holde dem / de ville icke lade dem løs. 34 Ders Løser er sterck / HErren Zebaoth er hans Nafn / hand skal endeligen udføre deres Sag / ad hand skal komme Landet til ad være stille / oc Jndbyggere i Babylon til ad skelfve. 35 Sverdet (kommer) ofver Chaldæerne / siger HErren / oc til Jndbyggere i babylon / oc til dens Fyrster / oc til dens Vjse. 36 Sverdet kommer til Spaamænd / oc de skulle blifve til Darer / Sverdet kommer til dens Stercke / oc de skulle forskreckes. 37 Sverdet kommer til dens Heste oc til dens Vogne / oc til alt blandings Folck / som er udi den / oc de skulle blifve til Qvinder / Sverdet kommer til dens Liggendefæ / oc de skulle plyndres. 38 (Der kommer) Tyrcke til dens Vand / oc de skulle borttørres / Thi det er Billeders Land / oc de vilde blifve falne ved de skreckelige Afguder. 39 Derfor skulle sijm med Jjm boe (der/) oc unge Strudze skulle boe der udi / oc den skal aldrig meere besiddis / oc ingen skal meere boo i den til ævig Tjd. 40 Lige som Gud hafver omkast Sodoma oc Gomora / oc deres Naboer / siger HErren / Saa skal ingen boe der / oc intet Menniske skal hafve herberge der. 41 See / der kommer et Folck fra nOrden / ocv mange Hedninge / oc mange Konger skulle gifve sig op fra Jordens sider. 42 De skulle gribe til Bue oc Skiold / de er græstelige / oc skulle icke forbarme sig / deres Røst skal bruse som Hafvet / oc de skulle ride paa Heste / hver er rustet som en Krigsmand imod dig / du Babylons Datter. 43 Kongen af Babylon hørde deres Rycte / oc hans Hænder blefve svage / Angist betog hannem / ja Smerte / som hendis der føder. 44 See / hand kommer op som en Løve / fra den stolge Jordan / imod den stercke Bolig / Thi jeg vil lade (dem) hvile / jeg vil lade dem løbe fra den / oc hvo er den unge Dreng (som) jeg vil ruste imod den? Thi hvo er som jeg? Oc hvo kand sætte mig tjd for? Oc hvo er den Hyrde / som kand staa for mig? 45 Derfor hører HErrens Raad / som hand hafver raadslagit mod Babylon / hans Tancker / som hand hafver tænckt mod Chaldæernes Land. Hvad gielder det? Om de unge Hyrder skulle icke slæbe dem / om hand icke skal lade forstyrre Bolige ofver dem. 46 For det Liud ad Babylon er indtagen / Røstede Jorden / oc et skrjg er hørt iblant Hedningene.

LI. Capitel.
SAa sagde HErren / See / Jeg opvæcker / imod Babylon / oc imod Jndbyggere / ja deres Hierte / som sætte sig op imod mig / et fordærfvelge Væjr. 2 Oc jeg vil sende Kastere til Babylon / oc de skulle kaste den / oc udfeye dens Land / Thi de skulle være ofver den allevegne / paa ulyckis dag. 3 Jeg spender min Bue / mod den som spender sin Bue / oc til den som ophøyer sig i sit Panzer / (vil jeg sige) Oc j skulle icke spare dens unge Mandkiøn / forbander alle dens Hær / 4 Ad de skulle falde ihielslagne i Chaldæernes Land / oc igiennemstungne paa dens Gader. 5 Thi Jsrael oc Juda skal icke forladis enckeld af sin Gud / af den HErre Zebaoth / Thi deres Land er opfylt med skyld / for Jsraels Hellige. 6 Flyer ud af Babylon / oc redder hver sin Stel / ad J icke forgaae i dens Misgierning / Thi denne er HErrens hefns Tjd / til Betaling / hand gifver den Betaling. 7 Babylon er den gyldne Kalck i Herrren Haand / den som hafver giort all Verden drucken / Hedningene hafve drucket af dens Vjn / derfor vilde Hedninge blifve galne : 8 Babylon er hasteligen falden oc sønderknuset / hyler ofver den / tager Salve til dens Saar / om den kunde / maa skee / lægis. 9 Vi (vilde) lægt Babylon / men den blef icke lægt : Forlader den / oc lader os drage hver til sit Land / Thi dens Straf rackte til Himmelen / oc er ophøyet indtil Skyerne. 10 HErren hafver udført vor Retfærdighed : KOmmer / oc lader os opregne HErrens vor Guds gierning i Zion. 11 Skærper Pjlene / samler Skioldene / HErren hafver opvackt / kongens Mood af Meden / Thi hans Tancke staar imod Babylon / ad fordærfve den / Thi det er HErrens hefn / hans Tempels Hefn. 12 Opløfter Bannere mod Murene i Babylon / holder sterck Vact / sætter Væctere / bestiller Forrædere : Thi baade hafver HErren tænckt noget / oc hand hafver giort det / som hand hafver talet imod Babylons Jndbyggere. 13 Du som boer hos de stoore Vand / de stoore Liggendefæ / din ende er kommen / din Gierrigheds maade. 14 Den HErren Zebaoth hafver foorit ved sig self / Hvad gielder det / Jeg vil fylde dig med Mennisker / lige som med Oldenborer / oc de skulle qvæde mod hver andre ofver dig / med et Anskrjg. 15 Den som hafver giort Jorden en ved sin mact / som beridde Verdens Kredz med sin Vjsdom / oc udbredde Himmelen med sin Forstand. 16 Naar hand tordner / da er der Vand nock i Himmelen / oc hand kand opdrage Taage / fra Jordens ende / hand giør liunet til Regnen / oc lader Væjret komme af sine forborgene Steder. 17 Hvert Menniske er blefven ufornuftigt for Forstand / hver Guldsmed er beskæmmit for et Billede / Thi det han hafver støbt / er falskt / oc der er icke Aande i dem. 18 De er Forfængelighed / ja besvigelsis Gierning / de skulle omkomme / naar de blifve hiemsøgte. 19 (Men) Jacobs Deel er icke som disse / (Thi hand er den / som danner alting/) oc hans Arfvis Kiep / HErren Zebaoth er hans Nafn. 20 Du est mjn Slaahammer / ja Krjgsvaaben / oc jeg vil sønderslaa Hedningene ved dig / oc fordærfve Kongeriger ved dig. 21 Oc jeg vil sønderslaa Heste ved dig / oc den som rider der paa / Oc jeg vil sønderslaa Vogne ved dig / oc denn som farer der paa. 22 Oc jeg vil sønderslaa ved dig Mand oc Qvinde / oc jeg vil sønderslaa ved dig gammel oc ung / oc jeg vil sønderslaa ved dig unge Karle oc Jomfruer. 23 Oc jeg vil sønderslaa ved dig Hyrden oc hand Hiord / oc jeg vil sønderslaa ved dig Bønder oc deres Aag  oc jeg vil sønderslaa ved dig  Fyrster oc Herrer. 24 Oc jeg vil betale Babylon oc alle Chaldæerns Jndbyggere / all deres Ondskab / som de hafve giort i Zion / for eders Øyne / siger HErren. 25 See / Jeg vil til dig / du skadelige Bierg / siger HErren / du som fordærfver alle Verden / oc jeg vil udstrecke mjn Haand ofver dig / oc velte dig ned af Klipperne / oc vil giøre et opbærndt Bierg af dig. 26 Ad mand skal icke kunde tage en Steen til et Hiørne / eller en Steen til Grundvolle af dig / Men du skalt blifve en øde sted til ævig Tjd / siger HErren. 27 Opløfter Bannere i Landet / blæser i Basuune iblant Hedningene / bereder Hedninge imod den / lader høre (ad der komme) ofver den / lader høre (ad der komme) ofver den / Ararats Kongeriger  Minni / oc Afcenaz / bestiller Høfvizmaænd imod den / fører Heste op / som snurrende Oldenborer. 28 Bereder Hedninge imod den / (som ere) Konger af Meden / dens Fyrster oc alle dens Herrer / oc alt dens Herredømmes Land. 29 Oc Landet skal befve oc lide smerte / thi HErrens tancker ere hver fuldkommen imod Babylon / ad hand skal giøre det Land Babylon til Ørcken / ad ingen skal boo (der.) 30 Kienperne i Babylon lode af ad strjde / de blefve i Befæstningerne / deres Styrcke ere ude / oc de er blefvne til Qvinder / de hafve opbrændt dens Boliger / dens Stenger ere sønderbrudne. 31 Den som løber / skal løbe mod en anden som løber / oc et Bud mod (et andet) Bud / ad gifve Kongen i Babylon tilkiende / Ad hans Stad er vunden fra ende / 32 Oc Vadstederne indtagne / oc Rørene brænde de med Jlden / oc Strjdsmændene ere forfærdede. 33 Thi saa sagde den HErre Zebaoth / Jsraels Gud / Babylons Datter er lige som et Loogulf / naar mand stamper der paa / det er endnu et lidet / oc dens Høstis Tjd skal komme. 34 Nabuchdonofor / Kongen af Babylon / hand aad mig / hand omkom mig / hand giorde mig som et tomg Kar / hand opslugede mig / som Dragen / hand fyldede sin Bug med mine nydelige Ting / hand fordref mig. 35 Mit Rof oc mit Kiød er ofver Babylon / skal Zions Jndbyggerske sige / oc mit Blood ofver Chaldæernes Jndbyggere / skal Jerusalem sige. 36 Derfor saa sagde HErren / se / Jeg vil vist udføre din Sag / oc hefne djn Hefn / oc lade dens Brønd udsigis . 37 Oc Babylon skal blifve til Steenhobe / Dragers Bolig / Forundrelse oc hvidzel / ingen skal boo (der.) 38 De skulle brøle tilljge / som de unge Løver / de skrege / som smaa Løver. 39 Jeg vil sætte deres Giæstebud i deres Heede / Oc vil giøre dem druckne / ad de skulle springe / oc sofve en ævig Søfn / oc de skulle icke opvogne / siger HErren. 40 Jeg vil lede dem ned / lige som Lam / ad slactis / som Vædre med Bucke. 41 Hvorledis er Sefach indtagen / oc all Jorden Prjs greben? Hvorledis er Babylon blefven til en skreckelig Forundrelse iblant Hedningene? 42 Hafvet er gaait op ofver Babylon / den er skiult med mangfoldige Bølger der af. 43 Dens Stæder ere blefne til FOrundrelse / et tørt oc øde Land / et Land i hvilcket ingen boer / oc der som intet Menniske vandrer igiennem. 44 Oc jeg vil hiemsøge Bel i Babylon / oc vil uddrage / det som hand hafver sluget af hans Mund / oc Hedningene skulle icke meere løbe til hannem / ja Muur i Babylon er oc nedfalden.
45 Drager der ud / mit Folck / oc rerdder hver sin Siel / fra HErrens Vredis Grumhed. 46 Ad eders Hierte skal icke / maa skee / blifve blødt / oc J skulde frycte / naar Ryctet høris i Landet : Thi der skal komme det rycte i Aar / oc der efter et Rycte i det (andet) Aar / oc Vold i Landet / en Herskere ofver en anden. 47 Derfor see / tjden kommer / oc jeg vil hiemsøge Afguder i Babylon / oc dens gandske Land skal blifve til Skamme / oc dens Jhielslagne skulle falde der udt. 48 Oc Himmelen oc Jorden / oc alt hvad der er udi / skulle fryctes ofver Babylon / Thi dens Forstyrrere skulle komme hver fra Norden / siger HErren. 49 Lige som Babylon var Aarsag til ad der skulde de Jhielslagne i Jsrael / Saa skulle for Babylons skyld falde de Jhielslagne i det gandske Land. 50 J som er undkomne fra Sverd / farer bort / tøfver icke / kommer HErren ihu langt borte / oc tæncker paa Jerusalem. 51 Vi vare beskæmmede / Thi vi motte høre Forsmædelse / Skændzel skiulte vore Ansicter / thi der komme Fremmede ofver HErrens huusis Helligdomme. 52 Derfor see / Tjden kommer / siger HErren / oc jeg vil hiemsøge dens Afguder / oc den Saarede skal sucke i alt dens Land. 53 For Babylon vilde opstige i Himmelen / oc for den vilde befæste sin Kraft i det Høye / skulle dens Forstyrrere komme fra mig / siger HErren. 54 (der kommer) et Skrigs Liud fra Babylon / oc et stoort Jammer fa Chaldæernes Land : 55 Thi HErren forstyrrer Babylon / oc hand forderfver det stoore Liud af den / oc deres Bølger skulle bruse som stoore Vand / deres Bulders Røst lod sig liude. 56 Thi der er kommen en Forstyrrere ofver den / ofver Babylon / oc dens Kiemper er tagne / deres Buer ere sønderbrudne / Thi Hefnens Gud / HErren / skal vist betale (det.) 57 Oc jeg vil giøre dens Fyrster / oc dens Vjse / dens Hertuger oc dens Høfvizmænd oc dens Stercke / druckne / ad de skulle sofve en ævig Søfn / oc de skulle icke opvogne / siger Kongen / hvis Nafn er HErren Zebaoth. 58 Saa sagde den Herre Zebaoth / Babylons Muure / ja den brede / skulle vist nedslaaes / oc dens høye Porte skulle optændes med Jld / oc Folck skulle arbeyde forgæfvis / oc alle slags Folck / i Jld (ad udslucke/) oc de skulle trættes der (af.)
59 Det Ord / som Jeremais Propheten befool Seraiæ / Neriæ Søn / Mahseiæ søn / der hand foor til Babylon med Zedechia Juda Konge / i det fjerde hans Kongerigis Aar / oc Seraia var en stille Fyrste. 60 Oc JEremias skref all den ulycke / som skulle komme ofver Babylon / i en Bog / alle disse Ord / som er skrefne om Babylon. 61 Oc Jeremias sagde til Seraiam / Naar du kommer til Babylon / da see til / oc læs alle disse Ord / 62 Oc sjg / Herre / Du hafver talet imod denne Sted / ad udrydde den / ad ingen skal boo i den / hvercken Menniske eller Diur / Thi den skal være øde ævindeligen. 63 Oc naar du hafver læst denne Bog ud / saa bind en Steen om den / oc kast den udi pharath : 64 Oc du skalt sige / saa skal Babylon nedsiuncke / oc icke komme op igien fra den ulycke / som jeg lader komme ofver den / oc de skulle blifve trætte. Hid indtil (vare) Jeremiaæ Ord.

LII. Capitel.
Zedechias var et oc tive Aar gammel / da hand blef Konge / oc hand regerede ellefve Aar i Jerusalem : Oc hans Moders Nafn var Hamital / Jeremiæ Datter af Libna. 2 Oc hand giorde det Onde for HErrens Øyne / efter alt det som Jojachim giorde. 3 Thi for HErrens Vredis skyld skeede det i Jerusalem oc Juda / indtil hand bortkaste dem fra sit Ansict / oc Zedechias falt af fra Kongen af Babylon. 4 Oc det skeede i det niende hans Kongerigis Aar / i den tiende Maaned / paa den tiende (Dag) i Maaneden / kom Nabuchodonofor / Kongen af Babylon / hand oc all hans Hær / imod Jerusalem / oc de lejrede dem mod den / oc de opbygte Blockhuus mod den trint omkring. 5 Oc Staden blev belagt indtil Zedeichiæ Kongis ellefte Aar. 6 (Men) i den fierde Maaned / Paa den ninde (Dag) i Maaneden / da fick Hungeren ofverhaand i Staden / oc Folcket i Landet hafde icke Brød. 7 Saa brød mand ind i Staden / oc alt Krjgsfulcket flydde / oc droge ud af Staden om Natten / ved den Portis Vey imedlem de to Muure / som er hos Kongens Have. Oc Chaldæerne laae mod Staden trint omkring. Oc de droge hen ad Veyen paa Marcken / 8 Oc Chaldæernes Hær jagede efter Kongen / oc naaede Zedechiam paa Marcken hos Jericho / da adspriddis all hans Hær fra hannem. 9 Oc de grebe Kongen / oc hand talde med hannem om Ræt. 10 Oc Kongen af Babylon lod ihielslaa Zedeichia  Børn for hans øyne lod hand udstinge / oc lod han binde med dobbelte Lencker / oc Kongen af Babylon lod føre hannem til Babylon / oc lagde hannem i Befalings Huus / indtil hans Døde dag.
12 Oc i den femte Maaned / paa den tiende (Dag) i Maaneden / det Aar er et nittende Kong Nabuchodonofors Kongens af Babylon hans Aar / kom Nebusar Adam den øfverste for Dravanterne / som stod for Kongen af Babylon i Jerusalem. 13 Oc hand opbrænde HErrens Huus oc Kongens Huus / ooc alle Huuse i Jerusalem / oc alle stoore Huuse opbrænde hand med Jld. 14 Oc alle Jerusalems Muure trint omkring / dem nedbrødde all Chaldæernes Hær / som var med den Øfverste for Dravanterne. 15 Men de fattige Folck oc det ofverblefvet af Folcket / de som vare ofverblefne i Staden / oc vare affaldne / som vare faldne til KONgen af Babylon oc den ofverblefne Hop / den lod Nebufar Adan Øfverst for Dravanterne henføre. 16. Oc af de Fattige i Landet / lod Nebusar Adan den øfverste for Dravanterne / blifve tilbage / til Vjndgaardsmænd oc til Aggermænd. 17 Men de Kaaberstøtter  som var i HErrens Huus / oc Stoolene / oc Kaaber hafvet / som var i HErrens Huus / sønderbrøde Chaldæerne / oc førde alt Kaaberet der af til Babylon. 18 Oc Gryderne / oc Skuflene / oc Saltere / oc Beckene / oc Skeerne / oc alle Kaabber Kar / som de tiente med / (dem) toge de. 19 Oc Vandkarene / oc Røgelsekarene / oc Beckene / oc Gryderne / oc Liusestagene / oc Skederne oc Skaalene / Guld af dem som var af Gud / oc Sølf af dem som vare af Sølf / tog den Øfverste for Dravanterne. 20 De to Støtter / den eene Haf / oc de tolf Kabber Øxne / som stode under Sædene / hvilocke Kong Salomon lod giøre til HErrens huus / Alle disse Kars Kabber kunde icke vejes. 21 Oc de Støtter hver atten Alne høy / oc en Snoor tolf Alne lang racte omkring hver / oc hver var fire Fingre tyck / huul inden til. 22 Oc paa hver en Kabber kranz / oc hver Kranz var fem Alne høy / oc der var et Garn oc Granatæble trint omkring hver Kranz / alt af Kaabber / oc lige saa vare paa den anden Støtte / oc saa Granat æble. 23 Oc der var halffemtesinds tive oc sex Granat æble mod Væjret / alle Granatæble var hundrede / paaa Garnet trint omkring. 24 Oc denØfverste for Dravanterne tog Seria den første Præst / oc Zephania den anden Præst / oc tre Dørvoctere. 25 Oc hand toog en Kammersvend af Staden / som der var sæt ofver Krjgsfolcket / oc sin and af dem / som faae Kongens Ansict / som fandtes i Staden / oc en Skrifver / Stridshærens Fyrste / som øfvede Folcket i Landet / oc tresindstive Mænd af Landsfolcket / som fandtes i Staden. 26 Oc NabufarAdam / Øfversten for Drafanberne / tog dem oc førde dem til kongen af Babylon i Riblath. 27 Oc Kongen af Babylon lod slaa dem / oc dræbte dem i Riblath / i Hemats Land : Saa blev Juda bortført hen fra sit Land.
28 Dette er det Folck / som Nabuchodonofor bortførde / i det sivende Aar / Jøder / tre tusinde oc tre oc tive. 29 J det attende nabuchodonofors Aar / Siele af Jerusalem / otte hundrede oc tredive. 30 I det tredie oc tivende Nabuchodonofors Aar / bortførde NabufarAdan den Øfverste for Dravanterne / Jøder / Persooner siu hundrede fem oc fyrretive / Alle Siele vare fire tusinde / oc sex hundrede.
31 Oc det skeede i det sivende oc tredivte Aar / efter ad Jojachim Juda Konge var bort ført / i den tolfte Maaned / paa den femte oc tivende (dag) i Maaneden / ophøyede Evil Merodach Kongen af Babylon / i det Aar som hand blef Konge / Jojachims Judas Kongis Hofvet / oc lod hannem ud af Fængslet. 32 Oc talde venligen med hannem / oc sætte hans Stool / ofver Kongernes Stool / som vare hans hannem i Babylon. 33 Oc omskifte hannem i Babylon. 33 Oc omskifte hans Fængsels Klæder / oc hand aad Brød for hannem stedze / alle hans Ljfs dage. 34 Oc hannem blef stedze gifvet hans underholdning fra Kongen i Babylon / hver Ting paa sin Dag / indtil hans Døde dag / alle hans Ljfs Dage. 
Ende paa Jeremiæ Bog.

Begrædelsers Bog
I. Capitel.
HVorledis ligger Staden saa øde / som hafde meget Folck? Den er blefven som en Encke / den som var mæctig iblant Hedningene / en Fyrstinde iblant Landskaberne er blefven Skatskyldig / 2 Den maa græde fast om Natten / oc dens Taare (løbe) ofver dens Kindbeen: Der er ingen som husvaler den / af alle dem som elskte i den / Alle dens Venner ere blefne troløse mod den / de ere blefne dens Fiender. 3 Juda er henflyt for Ælendigheds skyld / oc saa stoor Trældoms skyld / den boode iblant Hendingene / fant icke Roo / alle dens Forfølger grebe den mit i Angist. 4 Zions Veye sørge / for der kommer ingen op til Forsamling / lle dens Porte ere ødelagte / dens Præster sucke / dens Jomfruer see jammerligen ud / oc den er self bedrøfvet. 5 Dens Modstandere ere blefne til Hofvet / dens Fiender er trygge / Thi HErren hafver giort den fuld med Jammer / for dens megen Ofvertrædelsis skyld / dens smaa Børn ere bortdragne i Fængsel for Modstanderen. 6 Oc fra Zions Datter er borte all hendis Prydelse / hendis Fyrster ere lige som Hiorte / de funde icke Føde / oc de ginge bort foruden Kraft for en Forfølgere. 7 Jerusalem ihukommer sin ælendigheds oc sine gienstridigheds Dage / ja alle sine ynskelige Ting / som den fordom hafde / efterdi alt dens Folck er faldit i Fiendens Haand / oc der er ingen som hielper den : Modstandere faae den an / de loe ad dens Sabbather.
8 Jerusalem hafver syndit svarlig / derfor er den blefven som en ureen Qvinde. Ale som den ærede / de forsmaade den / Tjd de faae dens Blusel / ja den suckede self / oc er vendt tilbage. 9 Dens ureenhed var paa dens Sømme / den kom icke dens yderste ihu / oc den er nedfaren i underlig maade / der er ingen / som trøster den : Herre / see mjn ælndighed / thi en Fiende giorde sig stoor. 10 En Modstander udracte sin haand ofver alle dens kostelige ting / Thi den saa / ad Hedningen de ere komne i dens Helligdom / hvilcke du hafde befalit / de skulde icke komme i din Meenighed. 11 Alle dens Folck sucke / som søge efter Brød / De gifve deres kostelige TIng for Mad / ad vederqvege sig : See HErre / oc act (der paa) Thi jeg er blefven ringe actet. 12 Det kommer eder icke ved alle j som gaae fræm ad Veyen : Acter dog oc seer / Om der er nogen Sorrig / for mjn Sorrig / der mig er vederfaren / Thi HErren hafver giort mig bedrøfvet / paa sin grumme Vredis dag. 13 Hand sende en ild af det Høje i mine been / oc mine Fødder / hand førde mig tilbage / hand giorde mig øde / ad jeg  maa sørge den gantske dag. 14 Mine Ofvertrædelsers Aag er tilspendt / de ere sammenvicklede i hans Haand / de ere komne op ofver mjn Hals / hand lod mjn Mact falde / HErren hafver gifvit mig i HÆnder / Jeg kan dicke opkomme. 15 HErren nedtraade alle mine Stercke som vare i mig / hand lod udraabe en Moode ofver mig / ad forstyrre mine unge Mandkiøn / HErren traadde Vjnpersen for Jomfru Juda Datter. 16 Derfor græder jeg / mit Øye / mit Øye nedflyder med Vaand / Thi Trøstere / som skulde vederqvege mjn Siel / ere vigede langt fra mig / mine Børn ere ødelagde / thi Fienden fick ofverhaand. 17 Zion udslog med sine Hænder / der er ingen / som trøster den / HErren bød om Jacob / ad de som er omkring hannem / skulle vorde hans Fiender / Jerusalem var som en ureen Qvinde imedlem dem. 18 HErren hand er retfærdig / Thi jeg var hans Mund ulydig : Hører nu alle Folck / oc seer mjn Sorzig / Mine Jomfruer oc mine unge Karle ere gangne i Fængsel. 19 Jeg raabte ad mine Venner / de bedroge mig / Mine præster oc mine Ældste i Staden / ere vansmæctede / Thi de søgte dem Brød / ad de kunde vederqvege deres Siel.
20 See HErre / ad jeg hafver Angist / det giør mig ont i mit Ljf / Mit Hierte hafver vendt sig i mit Ljf / Thi jeg hafver værit meget gienstridig : uden til hafver Sverdet giort mig Barnløs / i Huset var som Døden. 21 De hørde / ad jeg suckede / jeg hafvd ingen Trøstere : Alle mine Fiender hørde mjn ulycke / de glædde dem / Thi du giorde det: Du lodst det komme / du kaldede en Dag / oc de skulde vorde som jeg. 22 Lad all deres Ondskab komme for dit Ansict / oc reed dem til / som du riddde mig til for alle mine Ofvertrædelsers skyld / Thi mjn Suck er megen / oc mit hierte er bedrøfvet.

II. Capitel.
Hvorledis afver HErren saa formørket Zions Datter med sin Vrede? Hand hafver kast Jsraels Herlighed fra Himmelen til jorden / Oc hand tænckte icke paa sine Fødders Skammel / i sin Vredis Dag. 2 HErren hafver opslugit / oc sarede icke nogen af Jsraels Bolige / hand hafver nedbudit Juda Datters Befæstninger i sin hastighed / hand nedlagde (dem) paa Jorden / hand vanhelligede et Kongerige oc Fyrsterne der udi. 3 Hand afhug alt Jsraels Horn i sin grumme Vrede / hand drog sin høyre Haand tilbage / for Fienden / oc der er optændt i Jacob som en Jlds Lue / den hafver fortærit trint omkring. 4 Hand hafver spent sin Bue / som en Fiende / hans høyre Haand stillede sig / som en Modstander / oc hafver ihelslagit alt det som var lysteligt til ad see / hand udøste sin hastige Vrede / i Zions Datters Pauluun / som en Jld. 5 HErren var som Fiende / hand hafver opslugit Jsrael / hand hafver opslugit alle dens Palazer / hand hafver fordærfvit alle dens Befæstninger / oc hand hafver giort Juda Datter megen bedrøfvelse oc sorrig. 6 Oc hand hafver nedbrøde sit Gierde som en Haves / hand hafver fordærfvit sin Forsamling / HErren hafver ladet forglemme Forsamling oc Sabbath i Zion / Oc hand foractede Konge oc Præst i sin haflige Vrede. 7 HErren hafver langt bortkast alt Altere / hand hafver  giort sin Helligdom til intet / hand hafver gifvit dens Palazers Muure i fiendens haand / ad de skrege i HErrens huus / som paa en Forsamlings Dag. 8 HErren hafver tænckt ad fordærfve Zions Datters Muure / hand hafver udstrackt en Rættesnor / hand vende icke sin haand der fra / før hand hafde opslugit / oc hand ødelagde Runddeele / oc Muurene / de ligge jammerligen nedkaste tilljge. 9 Hendis Port siuncke nede i Jorden / hand fordærfved oc sønderbrød hendis Stenger / hendis Konger oc hendis Fyrster ere iblant Hedningene / der icke Lov / ja hendis Propheter funde icke Siun fra HErren.
10 Zions Datters Ældste laae paa Jorden / de tagde stille / de kaste Støf paa deres Hofved / de bunde Sæcke om sig. / Jomfruerne af Jerusalem hengde deres Hofved til Jorden. 11 Mine Øyne forsmæctede for Graad / mit Ljf hafde ont der af / Min Lefver er udgydet paa Jorden / ofver mit Folckis Datters Jammer / der de smaa oc Kjende vansmæctede paa Gaderne i Staden. 12 De motte sige til deres Moder / Hvor er Korn oc Vjn? Der de vansmæctede paa Gaden i Staden / som den der var faared / der de udgafve deres Aand i deres Moders Skjød. 13 Hvad skal jeg vidne for dig / hvad skal jeg ligne ved dig / O Jerusalems Datter / hvad skal jeg acte ad være dig ljg / ad jeg kand trøste dig Jomfru Zions Datter? Thi djn Forstyrrelse er stoor / som Hafvet / hvo kand læge dig? 14 Dine Propheter saae djn FOrfængelighed oc uskickelighed / oc aabenbarede icke djn Misgierning / ad omvende dit Fængsel / men de saae djn Forfængelige BYrde / oc bortstødelser. 15 De klammede ofver dig med HÆnderne / alle de som ginge fræm ad Veyen / de hvidzlede / oc rystede deres Hofved ofver Jerusalems Datter : Mon denne være den Stad / hvilcken mand sagde / ad være den Allerdeyligste / all Jordens glæde? 16 Alle dine Fiender lode deres Munde op ofver dig / de hvidzlede / oc skaare med Tænderne / De sagde / Vi hafve opsluget (den/) ja denne er den Dag / som vi biede efter / vi funde / vi saae (den.) 17 HErren hafver giort det hand hafve i Sinde / hand fuldkommede sit Ord / som hand fordum hafde befalit : Hand hafver nedbrut oc icke sparit / oc hand lod en Fiende glæde sig ofver dig / hand ophøyede dine Modstanderes Horn.
18 Deres Hierte raabte til HErren / O du Zions Daatters Muur / lad Graad flyde ned som en Beck / Dag oc Nat / Gif dig ingen Hvile / din Øyesteen lade icke af. 19 Stat op / raab om Natten / for i Vacten / udgyd dit Hierte / som Vandene / for HErrens Ansict / opløft dine HÆnder til hannem for dine smaa Børns Sels skyld / som forsmectes af hunger / for paa alle Gader. 20 HErre see oc act / hvem d hafver saa handlit med / skulde da Qvinderne æde deres Fruct / de smaa Børn / en Spand lange? Skulde Præst oc Prophet ihielslaaes i HErrens Helligdom? 21 Der laa paa Jorden i Gader / unge Karle faldne ved Sverd / du  ihelslogst (dem) paa dine Vredis Dag / Du hafver slactit / du sparde icke. 22 Du udraabte / som en Forsamlins Dag / Rædsel ofver mig trint omkring / oc der kunde ingen undkomme eller blifve til ofvers paa HErrens Vredis Dag : De som jeg hafve opdraget oc opfødt / dem hafve Fienderne ødelagt.

III. Capitel.
JEg er den Mand /  som saa Ælndighed ved hans Gruumheds rjs. 2 Hand ledde mig oc lod mig gaa i Mørcke / oc icke i Lius. 3 Ja hand vende sig mod mig / hand vendte sin Haand den gandske Dag. 4 Hand giorde mit Kiød oc min hund gammel / hans sønderbrød mine Been. 5 Hand bygde mod mig / oc omsætte mig med Galde oc Gremmelse. 6 Hand lod mig blifve i Mørcke steder som de Døde ævindelig. 7 Hand indmurede mig / oc jeg kand icke komme ud / lagde mig i haarde Fiædre. 8 Naar jeg end skreeg oc raabte / da luckte hand til for min Børn. 9 Hand hafver tilmuret mine Veye med huggen Steen / hafver omvendt mine Stjer. 10 (Som) en Biørn der ligger paa luue / (blef) hand mig / (Ja som) en Løve i skiul. 11 Hand lod mine Veye bortvende / oc hug mig smaa / hand lagde mig øde. 12 Hand spendte sig Bue / oc stillede mig som et Maal for Pjlen. 13 Hand lod komme Pjle af sit Kaager i mine Nyre. 14 jeg er alt mit Folck til Ladder / ja deres Sang den gandske Dag. 15 Hand mættede mig med beeske TIng / hand skenckte mig med malurt. 16 Oc hand lod mine Tænder brydes med smaa Steene / hans veltede mig i Asken : 17 Oc min Siel er langt borte fra Fred / Jeg hafver glemt det gode. 18 Oc jeg sagde / Mjn seyer er borte / oc mit Haab fra HErren.
19 KOm mjn Ælndighed oc Gienstridighed ihus / ja Malurt oc Galde. 20 Mjn Siel skal jo tæncke der paa / oc skal bøye sig ofver mig. 21 Det vil jeg lade komme mig til hierte igen / derfor vil jeg haabe. 22 Det er HErrens megen Miskundhed / ad vi icke ere slet fortærede / Thi hans Barmhiertigheder hafver ingen ende. 23 De er nye hver Morgen / djn Trofasthed er stoor. 24 HErren er mjn Deel / sagde mjn Siel / derfor vil jeg haabis til hannem. 25 (Thi) HErren er venlig mod dem / som bie efter hannem / den Siel som spør efter hannem. 26 Det er got / oc mand skal forhaabe / oc være stille til HErrens hielp. 27 Det er en Mand godt / ad hand hafver baaret Aag i sin ungdom / 28 Den kand blifve eene oc tie / thi hand hafver baaret (noget) paa sig (tilforn:) 29 Hand kand sætte sin Mund i Støf / om der / maa skee / er haab til. 30 Hand kand lade ig slaa paa Kindbeenet / kand mættis med Forsmædelse. 31 Thi HErren skal icke holde sig langt borte ævindeligen. 32 Thi der som hand giør bedrøfvet / da skal hand forbarme sig / efter sin stoore Miskundhed. 33 Thi hand plager icke af sit Hierte eller bedrøfver Menniskenes Børn. 34 Ad sønderknuse under sine Fødder / alle dem som ere bundne paa Jorden : 35 Ad lade en Mands Ræt bøyis for den Allerhøyeste. 36 Ad lade et Menniske forvendis i sin Sag / (lige som) HErren saa det icke.
37 Hvor der den som torde sige / Alt skeede det / HErren befool det icke? 38 Mon der icke skal udkomme af den Høyestis Mund / de onde Ting oc det Gode? 39 Hvi skulde et Menniske (ellers) plage sig som lefver / ja en Mand for sin Synd? 40 Lader os randsage vore Veye oc opsøge dem / oc lader os vende om til HErren. 41 Lader os opløfte vore Hierter / med Hænder / til Gud i Himmelen. 42 Vi hafve ofvertraadet oc været ulydige / du sparde icke. 43 (Men) du skiulte os med Vreden / oc forfulde os / du skiulte os med Vreden / oc forfulde os / du ihielslogst os oc sparde icke. 44 Du skiulte dig med en Sky / ad der kunde icke komme Bøn igiennem. 45 Du giorde os til væmmelse / oc det som brtskaftis iblant Folckene. 46 Alle vore Fiender oplode deres Munde ofver os. 47 Der var Forfærdelse oc Graf for os / ja Ødeleggelse oc Forstyrelse. 48 Mit Øye rindede med Vandstrømme / for mit Folckis Daatters Forstyrrelse. 49 Mit Øye flod oc kunde icke holde op / Thi der er ingen afladelse / 50 Jndtil HErren skuede / oc saa (der til) af Himmelen. 51 Mit Øye handlede saa med mit Ljf / for alle mine StadsDøttre. 52 Mine Fiender / dog uforskylt / jagede mig hart / som en Fugl. 53 De omkomme mit Legome i en Kule / oc kaste Steene paa mig. 54 Der flød Vand ofver mit Hofved / Da sagde jeg / Jeg er aldeelis bort. 55 (Men) HErre / Jeg kaldede paa mit Nafn / næderst udaf Kulen. 56 Du hørde mjn Røst / skiul icke dit Øre for mjn Suck / for mit Raab. 57 Du holt dig nær til / der jeg kaldede paa dig / Du sagde / Fryct dig icke. 58 HErre / Du hafver ført mjn Siels Sag / Du hafver løst mit Ljf. 59 HErre / du  faast Fortrædelighed mod mig / Døm mjn Dom. 60 Du faast all deres hefn / ja alle deres Tancker imod mig. 61 Herre / Du hørde deres forsmædelse / alle deres Tancker ofver mig / 62 Mine Modstanderes læber oc deres daglige Dicten imod mig. 63 Act / naar de sidde oc naar de staae op / da er jeg deres Sang. 64 Gif dem Betaling HErre / efter deres Hænders Gierning. 65 Du skalt gifve dem Hiertesorg / djn Forbandelse hør dem til. 66 Du skalt forfølge med Grumhed / oc adsprede dem under HErrens Himmel.

IV. Capitel.
HVorledis motte Guld blifve (saa) dumt / det gode skønne Guld omskiftet? Helligdommens Steene ere kaste for paa alle Gader. 2 De ædelede Zions Børn / actede lige ved puurt Guld / hvorldis lignes de nu ved Leerflasker / som ere en Pottemagers Hænders Gierning? 3 Drager uddroge end Bryst / de gafve deres unger ad dje / (Men) mit Folckis Datter er blefven som den der er grum / som de Strudzer i Ørcken. 4 Den Djendis Tunge henger ved hans Grumme Tørst / smaa Børn begærde Brød / der er ingen / som recker dem (det.) 5 De som (før) aade det nydeligste / de ere ødelagde paa Gaderne / De som vare opfødde Skarlagen / de faunede Skarnet. 6 Mit Folckis Datters Misgierning er større end Sodoma synd / som blev snart omkast / oc der biede icke Hænder paa den. 7 Dens Næfiræer vare reene end Snee / klarere end Melck / deres Legomer vare rødere end Carbunckelsteen / de vare slette som en Saphir. 8 Men nu er deres Skickelse mørckere end Sverte / de kiendies icke paa Gaderne / deres Huud hegner ved deres Been / hver er tør som Træ. 9 Det var dem fast bedre / som vare myrde ved Sverd / end den som døde af hunger / Thi de henfløde som de vare stuckne ihiel / for der var icke Fruct paa Marcken. 10 Barmhiertige Qvinders HÆnder Kaagede deres Børn / de blefve dem til ad spjse / i Mit folckis Daatters Forstyrring. 11 HErren hafver fuldkommit sin Vrede / hand hafver udgydit sin grumme Vrede / oc hand optænde en Jld i Zion / oc den fortærede dens Grundvol. 12 Kongerne paa JOrden hafde det icke troet / ey heller alle som boe i Verden / ad en Modstandere oc Fiender skulde inddragit ad Jerusalems Porte. 13 (Men det skeede) for dens Propheters Synder / for dens Præsters Misgierninger / som udgydede Retfærdiges Blood i den. 14 De ginge bort oc igien paa Gaderne / som BLinde / De smittede sig med Blood / for de kunde icke andet end røre ved deres Klæder. 15 Vjger / her en ureen / raabte de til dem / Viger / viger rører icke (ved dem/) Thi de bortfløye / ja vanckede hjd oc djd / De sagde iblant Hedningene / De faae icke Herberge meere. 16 HErrens Ansict hafver adskildt dem / hand skal icke acte dem meere / De ansaae icke Præster / de giorde icke Naade med de Gamle. 17 Der vi vare endnu / forsmæctede vore Øyne (ad see) efter vor hielp / som var forfængelig / der vi saae hen saa flittig / til et Folck / som icke kunde frelse (os.) 18 De jagede os hvor vi ginge / ad vi torde icke gaae paa vore Gader / vor Ende kom nær / vore Dage er fylte / thil vor Ende er kommen. 19 Vore Forfølger vare lættere end Ørne i Luften / De forfulde os paa Biergene / de lurede paa os i Ørcken. 20 HErrens Salvede / som var vore Næses Aand / om hvilcken vi sagde / under ans Skygge ville vi lefve iblant Hedningene / blef fangen i deres Huuler.
21 Glæd oc fryd dig du Edoms Datter / du som boer i det Land Uz / Thi Kalcken skal ocsaa komme ofver dig / du skalt blifve drucken / oc blotte dig. 22 (Men) du Zions Datter / din Misgierning hafver en ende / hand skal icke meere lade dig bortføre / hand hafver hiemsøgt djn Misgierning / du Edoms daatter / hand hafver aabenbarit dine synder.

V. Capitel.
Herre kom ihu / hvad der er skeet os / act oc see vor Forsmædelse. 2 Vor Arf er vendt til Fremmede / vore Huus e til udlændige. 3 Vi ere Faderløse / uden Fader / vore Mødre er som Encker. 4 Vi maae dricke vort Vand or Pendinge / vore Træ komme for betaling. 3 Vi ljde Forfølgelse paa vore Halse / vi arbeyde / vi hafve icke hvile. 6 Vi motte gifve Ægyten haand / ja Assyrien / ad mættis af Brød. 7 Vore FOrfædre syndede / de ere icke meere / oc vi baare deres Misgierninger. 8 Thienere regærede ofver os / der var ingen som reddede af deres haand. 9 Vi hente vort Brød med vort Ljfs Fare for Sverdet i Ørcken. 10 Vor huus er forbrændt som en Oon for den græfelige hunger. 11 De skiendede Qvinder i Zion / Jomfruer i Juda Stæder. 12 Fyrster ere hengde ved deres haand / de Gamle bevjftes ingen Ære. 13 De toge unge Karle til ad maale / oc Drenge støtte dem paa Træerne. 14 Der fattedis Gamle af Porte / ja unge Karle fra deres Sang. 15 Vort Hiertis glæde holt op / vor Danz er omvendt til sorrig. 16 Vort Hofvedis Krone er affalden / Vee os nu / thi vi hafve syndet. 17 Derfor var vort hierte bedrøfvet / derfor er vore Øyne dumme. 13 For Zions Biergis skyld / ad det ligger øde / Ræfvene løbe der paa.
19 Du HErre / skalt blifve ævindeligen / djn Throne stedze oc altjd / 20 Hvorfor vilt du aldeelis forglemme os / vilt du forlade os saa længe? 21 Herre / vend os om til dig / oc vi motte omvendes / forny vore Dage / som af gammel tjd. 22 Thi du aldeelis kaste os bort / du est vred mod os saa saare.
Ende paa Begrædelsers Bog.

Ezechiels Bog.
I. Capitel.
OC det skeede i det tredivte Aar / i den fierde (Maaned) paa den femte (Dag) i Maaneden / da jeg var iblant de henførde hos Chebar Flod / ad HImlene blefve aabnede / oc jeg saa Guds Siuner. 2 Paa den femte (Dag) i Maaneden / Det var i det Femte Aar / efter ad Kong Jojachim var bortført : 3 Da skeede klarlig HErrens Ord til Ezechiel / Bufi Søn / Præsten i Chaldæernes Land / hos Chebar Flod / oc HErrens Haand var der ofver hannem. 4 Oc jeg saa / oc see / der kom en Stormvæjr af Norden / en stoor Sky oc Jld / som sloo sig om oc om / oc et Skin var hos den trint omkring / oc et skin var haos den trint omkring / oc midt der af var som et Øye / som naar en Luue sprager mit af Jlden. 5 Oc der midt af (siuntis) fire Diurs (ligenelse/) oc denne var deres Skickelse / de hafde hvert et Menniskis lignelse. 6 Oc hver hafvde fire Ansicter / oc hver af dem hafde fire Vinger. 7 Oc deres Fødder (vare som) en Flood der staar ræt / Men deres Fødders Soole vare / som en Kalfves Foodsoole / oc de skinde som blickende Farfve af poleret Kaabber. 8 Oc der vare Menniskes hænder / under deres Vinger / paa deres fire Fierdinger. Oc deres Ansicter oc deres Vinger vare paa dem (alle) fire. 9 Vingerne paa dem naaede den eene til den anden paa dem / de vende icke om naar de ginge / de ginge hver lige fræm for sig. 10 Oc deres Ansictis lignelse var et Menniskis Ansict / oc en Løves Ansict / paa den høyre Side paa de fire / oc en Oxes Ansict paa den venstre side paa de fire / oc en Ørns Ansict paa de fire. 11 Oc deres Ansicte oc deres Vinger vare ofvent il adskilde / paa hver vare tvende som naaede til hver andre / oc tvende skiulte deres Kroppe. 12 Oc de ginge hver lige for sig / djd som Anden vilde gaa / ginge de / de vende icke om / naar de ginge. 13 Oc anlangendis Diurs skickelse / vare de til ad see / som Kulle der brænde i ilden (som Blus er til ad see/)den foor imedlem Diurene : Oc Jlden gav et Skin fra dig / oc Jlden skinnende / oc der udgick Liunit af Jlden.
14 Oc Diurene løbe hjd oc djd som et Liunet til ad see. 15 Oc jeg saa Diurene / oc see / der var en Hiul paa Jorden hos Diurene / det var vendt mod fire (Hiørner.) 16 Hiulenes Skickelse deres Arbeyd var som en Turkoos blickende / oc deres skickelse oc deres Arbyd var / som der hafde værit Hiul. 17 Naar de skulde gaae / da kunde de gaae paa deres fire Fierdinger / de torde icke vende om / naar de ginge. 18 Oc de hafde Ceger / oc de vare høyre ad mand motte forskreckis for dem / oc deres Fel vare fulde af Øyne trint omkring paa de fire Hiul. 19 Oc naar Diurene ginge / da ginge Hiulene hos den / Oc naar Diurene opløfte dem fra JOrden / da opløfte Hiulene sig. 20 Djd hen som Aanden vilde gaa / ginge de / djd hen som Aanden vilde gaa / oc Hiulene opløfte sig mod dem / Thi (der var) en lefvendis Aand i HIulene. 21 Naar de ginge / da ginge disse / oc naar de stode / da stode disse / Oc naar de opløfte dem fra Jorden / da løfte hiulene sig op mod dem / thi der var en lefvendis Aand i Hiulene.
22 Oc der var noget ofver Hofvederne paa Diurene / lige som en udstrackt Befæstning / som en blickende Cristal / forfærlig / udbridt ofven ofver deres Hofveder. 23 Oc under den udstrackte Befæstning (stode) deres Vinger ræt op den eene mod den anden / der vare to paa hver som skiulte (deres Kroppe) for til / oc to paa hver som skiulte deres Kroppe bag til. 24 Oc jeg hørde deres Vingers Liud / som liud af stoore Vand / som den Allmæctigis Liud / naar de ginge / oc deres Mælis liud / som Liud af en Hær / naar de stode / da lode de deres Vinger ned. 25 Oc der var en liud over den udstrackte Befæstning / som var ofver deres Hofved / naar de stode / da lode de deres Vinger ned. 26 Oc ofver den udstracte Befæstnig som var ofver deres Hofved / (var) en Stools lignelse til ad see som en Saphirsteen / oc ofver stoolens lignelse en lignelse som et Menniske til ad see ofven ofver den. 27 Oc jeg saa / som et Øye udi en bragendis Lue / det var der ingen til ad see som en Jld trint omkring / fra hans Lenders skickelse op ad / oc fra hans Lenders skickelse ned ad / saa jeg som en Jlds skickelse / oc et skin der udi trint omkring. 28 Som Buen er til ad see naar den er i skyen paa den dag naar det regner / saa var det Skin til ad see tring omkring. Denne var HErrens herligheds lignelsis Siun. Oc jeg saa det / oc falt paa mit Ansict / oc hørde eens Røst som talede.

II. Capitel.
OC hand sagde til mig / du Menniskis Søn / Stat paa dine Fødder / oc jeg vil tale med dig. 2 Oc der kom en Aand i mig / der hand talede til mig / oc den stillede mig paa mine Fødder / oc jeg hørde det der sagdis til mig. 3 Oc hand sagde til mig / Du Menniskis Søn / Jeg sender dig til Jsraels Børn / til et affaldet Folck / som er faldne fra mig / De oc deres Forfædre / hafve forseet dem ild eimod mig / indtil denne selfsamme Dag. 4 Oc disse Børn er haarde i Ansict oc strjfve i Hierte : Jeg sender dig til dem / oc du skalt sige til dem : Saa sagde den HErre HErre / 5 Hvad heller de lyde eller de lade det / (Thi de ere et gienstridigt Huus/) Dog skulle de vide / ad der hafver været en Prophet iblant dem. 6 Oc du Menniskis Søn / skalt icke frycte for dem / oc ey frycte for deres ord / Thi de ere vel gienstridige oc Tørne hos dig / oc du boer hos i Scorpioner / Men du skalt icke frycte dig for deres Ord / oc ey forfærdis for deres Ansict / Thi de ere et gienstridigt Huus. 7 Du skalt tale mine Ord til dem / hvad heller de lyde eller lade det / Thi de ere hel gienstridige.
8 Men du Menniskis Søn / hør du / hvad jeg siger til dig / vær icke gienstridig / som det gienstidige Huus : Lad op djn Mund / oc æad / det som jeg gifver dig. 9 Oc jeg saa / oc see / der var en Haand udract mod mig / oc see / der var en Bogs Rolde i den : 10 Oc hand udbridde den for mig / oc den var skrefven for oc bag / oc der  udi var skrefvit / Begrædelser / oc Suck oc Vee.

III. Capitel.
OC hand sagde til mig / Du Menniskis Søn / æd det som du finder / ad denne Rolde / oc gack / tal til Jerusalems huus. 2 Oc jeg oplod mjn Mund / oc hand gaf mig den Rolde ad æde. 3 Oc hand sagde til mig / Du Menniskis Søn / Du skalt spjse djn Bug / oc fylde dine Jndvolle med denne Rolde / som jeg gifver dig : Oc jeg aad / oc den var saa sød i mjn Mund som Honnig. 4 Oc hand sagde til mig / Du Menniskis Søn / gack / kom hen til Jsraels Huus / oc tal mine Ord til dem. 5 Thi du est icke sendt til et Folck / som hafver en fremmed Tale oc ubekient Tungemaal / (Men) til Jsraels huus / 6 (Ja) icke til stoore Folck / som hafve fremmede Tale oc ubekient Tungemaal / hves Ord du icke kand forstaa: Men om icke (saa var) saa jeg vilde sende dig til dem / da skulde de dog høre dig. 7 Men Jsraels huus skulde icke gierne ville høre dig / Thi de ville icke gierne høre mig / Thi det gandske Jsraels Huus de ere stjfve i Pande / oc haarde i Hierte. 8 See / Jeg hafver (dog) giort dit Ansict stjft mod deres Ansict / oc din Pande stjf imod deres Pande. 9 (Ja) jeg hafver giort djn Pande / som en Demant / Haardere end en Klippe / du skalt icke frycte for dem / oc ey forfærdis for deres Ansict / Thi de er et gienstridigt Huus. 10 Oc hand sagde til mig / Du Menniskis Søn / Alle de Ord som jeg taler til dig / (dem) annam i dit Hierte / oc hør med dine Ørne. 11 Oc gack / kom nu til de henførde / til dit Folckis Børn / oc du skalt tale til dem / oc sige til dem / Saa sagde den HErre HErre / hvad heller de lyde eller lade det.
12 Da løfte en Aand mig op / oc jeg hørde bag mig et stoort bulders Liud / (Lofvit være HErrens herlighed af sin sted/) 13 Oc et Liud af Diurenes Vinger / som rørde den eene den anden / oc Liud af Hiulene mod dem / oc et stoort Bulders liud. 14  Oc en Aand opløfte mig / oc hentog mig / oc jeg foor der hen / ilde til freds / i min Aandis Vrede / oc HErrens Haand var sterck ofvre mig. 15 Oc jeg kom til de henførde til Telabib / til dem som boede hos Chebar Flod / oc jeg sætte mig hos dem / som sadde der / oc jeg blef der i siu Dage / meget forfærdet iblant dem.
16 Oc det skeede / der siu Dage vare ude / da skeede HErrens Ord til mig / sigendis: 17 Du Menniskis Søn / Jeg hafver sæt dig til en Væctere ofver Jsraels huus / oc du skalt høre Ord af mjn Mund / oc paaminde dem paa mine vegne. 18 Naar jeg siger til den ugudelige / Du skalt visselig døø / oc du advarer hannem icke / oc siger hannem det icke / ad paaminde den ugudelige (ad vare sig) fra sin ugudelige Vey / ad holde hannem i LIfve / da skal den ugudelige døø i sin Ondskab / oc jeg vil kræfve hans Blood af djn Haand. 19 Men naar du paa minder de ugudelige / oc hann sig icke omvender fra sin ugudelighed oc fra sin ugudelige Vey / Da skal hand døø i sin Ondskab / Men du frjde din Siel. 20 Oc naar en Rætferdig vender sig fra sin Retfærdighed  / oc giør uret / Da vil jeg sætter stød for hannem / hand skal døø : Fordi du hafver icke paamindt hannem / da skal han døø i sin synd / oc hans Retfærdighe d/ som hand hafver giort / skal icke ihukommis / Men hans blood vil jeg kræfve af djn haand. 21 Men du / naar du paaminder hannem som er retfærdig / ad hand som er retfærdig / skal icke synde / oc hand icke synder : da skal hand visselig lefve / thi hand blef paamint / oc du hafver friit djn Siel.
22 Oc HErrens Haand var der ofver mig / oc hand sagde til mig / Giør dig rede / gack ud iMarcken / oc der vil jeg tale med dig. 23 Oc jeg giorde mig rede / oc gick ud i Marcken / oc see / der stod Herrrens Herlighed lige som den herlighed hvilcken jeg saa hos Chebar Flod / oc jeg falt paa mig Ansict. 24 Oc der kom en Aand i mig / oc skillede mig paa mine Fødder / oc hand talede med mig / oc sagde til mig / Gack bort / indluck dig inden idit Huus. 25 Oc du Menniskis Søn / See / de skulle lege Reeb paa dig / oc binde dig med dem / oc du skalt icke komme ud iblant dem. 26 Oc jeg vil lade djn Tunge henge ved djn Grumme / ad du skalt blifve stum / oc icke meere være dem en Mand som straffer / Thi de ere et gienstridigt Huus. 27 Oc naar jeg taler til dig / da vil jeg obne djn Mund / oc du skalt sige til dem / Saa sagde den HErre HErre / hvo der vil høre / hand høre / Oc hvor der vil lade / hand vil lade det / Thi de er et gienstridigt huus.

IV. Capitel.
OC du menniskis Søn / Tag dig en Teglsteen / oc leg den for dig / oc udkast der paa / Jerusalems Stad. 2 Oc giør en Belejring mod den / oc udkast der paa / Jerusalems Stad. 2 Oc giør en Belejring mod den / oc byg et Bullerverck mod den / oc opkast en høy Vern mod den / oc giør en Hær mod den / oc sæt Buncke mod den trint omkring. 3 Men tag du for dig en Jern Bradpande / oc lad den være en JernVeg imedlem dig oc Staden / oc skicke dit Ansict imod den / oc den ska lbeleggis / oc du skalt belegge den / det skal være Jsraels huus et Tegn. 4 Oc leg du paa din venstre Side / oc leg Jsraels Huus Misgierning der paa / Saa mange Dage du ligger der paa / (saa længe) skalt du bære deres Misgierning. 5 Men jeg vil giøre dig deres Misgiernings Aar / Til dagens tall / (som ere) tre hundrede oc halffrmtesinds tive Dage / Oc (saa længe) skalt du bære Jsraels Huus Misgierning. 6 Oc du skalt fuldende dt / Oc leg dig anden gang paa djn høyre Sjde / oc du skalt bære Juda huusis Misgierning fyrretive Dage / Thi jeg giver dig jo en Dag for et Aar. 7 Oc fick dit Ansict oc djn bare Arm imod den belagde Jerusalem / oc spaa imod den. 8 Oc see / Jeg vil legge Baand paa dig / ad du skalt icke kunde vende dig fra een djn Side til den anden / indtil du hafver fuldkommet dine Belejrings Dage.
9 Saa tag du til dig Hvede / oc Byg / oc Bønner / oc Gryn / oc Hirsegryn oc Spelte / oc leg dem i et Kar / oc giør dig saa mange Brød der af / som du skalt ligge dage paa djn Side / tre hundrede oc h alffemtesindst tive Dage skalt du æde det. 10 Oc djn Mad som du skalt æde / skal være tive Seckel svaar til hver Dag / fra tjd til anden skalt du æde det. 11 Du skalt oc dricke Vand efter Maade / (som er) den siette Part af en Hin / det skalt du dricke / fra Tjd til anden. 12 Oc du skalt æde en Bygkage / oc den skalt du bage med Menniskens Møg for deres Øyne. 13 Oc HErren sagde / Saa skulle Jsraels Børn æde deres ureene Brød iblant Hedningene / til hvilcke jeg vil bortstøde dem. 14 Men jeg sagde / Aha / HErre HErre / See / mjn Siel er icke besmitted / oc jeg hafver icke ædit fra mjn ungdom / oc indtil nu / Aadsel eller sønderrefvet / oc der er aldrig ureent Kiød kommet i mjn Mund. 15 Oc hand sagde til mig / See der / Jeg hafver gifvet dig Ko møg for Menniskens Skarn / oc du skalt giøre dit Brød ofvre det. 16 Oc hand sagde til mig / Du Menniskis Søn / See / Jeg vil borttage Brøds Forraad i Jerusalem / ad de skulle æde Brød efter Vect / oc med KUmmer / oc de skulle dricke Vand med Maade / oc stoor Forskreckelse. 17 Saa de skuklle hafve mangel for Brød oc Vand / oc saare forfærdes / den eene med den anden / oc vansmæctes i deres Misgierning.

V. Capitel.
OC du Menniskis Søn / tag dig en skarp Knjf / en Rageknjf den (skalt du tage dig / oc lad den ga ofver dit Hofved oc ofver dit Skæg/) oc tag dug Veyskaaler oc deele dem. 2 Den ene tredie deel / skalt du opbrænde i Jlden / midt i Staden / naar belejringens Dage ere fylte : Oc tag den (anden) tredie Deel / slaa den med Sverdet trint omkring : Oc den tredie Deel skalt du bortspree i Væjrit / Thi jeg vil uddrage et Sverd efter dem. 3 Men tag saare lidet der af / oc bind den i dine Klæders snip. 4 Oc tag siden af den / oc kast dem midt i Jlden / oc opbrænd dem iJlden / der af skal udkomme en Jld til all Jsraels Huus.
5 Saa sagde den HErre HErre / Den er Jerusalem / som jeg hafver sæt iblant Hedningene / oc Land trint omkring den. 6 Men den forvende mine Rætte til ugudelighed / meere end Hedningene / oc mjn Skick / meere end Landene / som (ligge) trint omkring den / Thi de bortkaste mine Rætte / oc ville icke lefve efter mine Skicke. 7 Derfor saa sagde den HErre HErre / Efterdi ad J giøre det meere end Hedningene / som (ere) omkring eder / icke lefve efter mine Skicke / oc icke giøre efter mjn Ræt / ja j giøre icke end efter Hedningenes Ræt / som ere tring omkring eder.
8 Derfor saa sagde den HErre HErre / See / Jeg vil til dig / ja Jeg / oc Jeg vil holde Ræt i dig / for Hedningenes Øyne. 9 Oc Jeg vil giøre ved dig / som jeg icke hafver giort / oc saadant som jeg icke skal giøre her efter / for alle dine Vederstyggeligheder. 10 Derfor skulle Forældre æde (deres) Børn i dig / oc Børnene skulle æde deres Forældre / Oc jeg vil holde Ræt i dig / oc bortkaste alt det som er ofverblefvet af dig / i alle Væjr. 11 Derfor / saa sant jeg lefver / sagde den HErre HErre / skal det skee / Efterdi ad du hafver besmittit mjn Helligdom med alle dine ureenheder / oc med alle dine Vederstyggeligheder / da vil jeg ogsaa forringe (dig/) oc mit Øye skal icke spare / oc jeg vil oc icke forlade. 12 Den tredie deel af dig skal døø i Pestilenzen / oc de skulle fortæres ved Hungeren udi dig / oc de som er den (anden) tredie deel / skulle falde ved Sverdet / trint omkring dig / Oc den (sidste) tredie Deel vil jeg bortspree i alle Væjr / uddrage Sverdet efter dem. 13 Saa skal mjn Vrede fuldkommis / oc jeg vil lade mjn Grumhed hvile paa dem / oc hefne mjn harm / oc de skulle kiende / ad jeg HErren hafver talit i mjn Nidkierhed / naar jeg hafver fuldendit mjn Grumhed paa dem. 14 Oc jeg vil sætte dig til en øde Sted / oc til forsmædelse iblant Hedningene / som ere omkring dig / for hvers Øyne / som gaar der fræm. 15 Oc den Bespottelse / oc Forhaanelse / skal vorde en undervjsning oc forskreckelse / for hedningene / som ere omkring dig / naar jeg holder Ræt i dig / med Vrede oc med Grumhed / oc med Grumheds Straf / Jeg HErren hafver talet (det.) 16 Naar jeg skiuder Hungerens onde Pjle iblant dem / som skulle være skadelige / hvilcke jeg vil udskiude / til ad fordærfve eder / oc samler Hunger ofver eder / oc borttager Brødens Forraad for eder. 17 Oc sender Hunger ofver eder oc vilde Diur / oc de skulle berøfve eder eders Børn / oc der skal gaa Pestilenze oc Blood igiennem dig / oc jeg vil føre et Sverd ofvre dig / Jeg HErren hafver talit (det.)

VI. Capitel.
OC HErrens Ord skeede til mig / oc sagde : 2 Du Menniskis Søn / Vend dit Ansict mod Jsraels Bierge / oc spaa imod dem / 3 Oc sjg : J Jsraels Bierge / hører HErrens HErrens Ord / Saa sagde den HErre HErre / til Biergene oc Høyene / til Beckene oc Dalene / See Jeg / Jeg vil føre Sverd ofver eder / oc ødelegge eders Høye: 4 Oc eders Altere skulle ødelegges / oc eders Træguder skulle sønderbrydes : Oc Jeg vil lade eders Saargiorde falde / for eders Skarns Guders Ansict. 5 Ja jeg vil legge Jsraels Børns Kroppe for deres Skarns Afguders Ansict / oc jeg vil adsprede eders Been omkring eders Altere. 6 J hvor J boe / der skulle Stæderne blifve øde / oc Høyene blifve til øde Stæder / ad eders Altere skulle øedelegges / oc forstyrres / oc eders Skarns Afguder sønderbrydes oc holde op / oc eders Gierninger skulle udslettes. 7 Oc der skal falde Jhielslagne iblant eder / oc J skulle vide / ad Jeg er HErren.
8 Men Jeg vil lade nogle ofverblifve / i det der skulle nogle undkomme fra Sverd / iblant Hedningene / naar jeg hafver bortspredt eder i Landene. 9 Oc de som ere undkomne af eder / skulle tæncke paa mig iblant Hedningene / naar de blifve fangne der / ad jeg var ilde tilfreds med deres Hooracktige Hierte / som viged fra mig / oc deres Hooractige Øyne / (som faae) efter deres Skarns Afguder / Oc de skulle sucke i deres Ansict for de onde Ting som de hafve bedrefvet / ved alle deres Vederstyggeligheder. 10 Oc de skulle vide / ad jeg er HErren / jeg hafver icke talt forgiefvis ad giøre dem denne ulycke.
11 Saa sagde den HErre HErre / Slaa med djn haand / oc stampe med djn Food / oc sjg / Vee mod alle Ondskabers Vederstyggeligheder i Jsraels huus / fordi de skulle falde ved Sverdet / ved Hungeren oc ved Pestilenzen. 12 Hvo som er langt borte / skal døø ved Pestilenzen /Oc hvo som er nær / skal falde ved Sverdet / Men hvo som er ofverblefven oc bevarit (endnu) skal døø af Hungeren / oc Jeg vil fuldkomme mjn Grumhed mod dem. 13 Oc J skulle vide / ad Jeg er HErren / naar deres Jhielslagne ere iblant deres Skarns Afguder / trint omkring deres Altere / høyt paa alle Høye / ofven paa alle Biergene / oc under alle grønne Træer / oc under alle tycke Eeger / paa den Sted som de gafve søt Røgoffer for alle deres Skarn Afguder. 14 Oc Jeg vil udrecke mjn haand ofver dem / oc giøre Landet øde oc tomt / fra Ørcken / indtil Diblath / i hvor de boe / Oc de skulle vide / ad Jeg er HErren.

VII. Capitel.
OC HErrens Ord skeede til mig / oc sagde: 2 Oc du Menniskis Søn / Saa sagde den HErre HErre om Jsraels Land / (Der er) Ende / Enden kommer ofver Landets fire Hiørner. 3 Nu kommer enden ofver dig / Oc jeg vil sende mjn Vrede paa dig / oc jeg vil dømme dig / efter som du hafver fortient / oc jeg vil gifve dig / hvad all djn Vederstyggelighed hør. 4 Oc mit Øye skal icke spare dig / oc jeg vil icke forlade / Thi jeg vil gifve dig / efter som du hafver fortient / oc dine Vederstyggeligheder skulle være iblant dig / Oc j skulle vide / ad jeg er HErren. 5 Saa sagde den HErre HErre / See (her er) en ulycke / ja een ulycke / See den kommer. 6 Der kommer Ende / Enden kommer / den er vaagen mod dig / see den kommer. 7 Morgenen kommer til dig / du Lands Jndbyggere / Tjden kommer / Bedrøfvelsens Dag er nær / ad der skal ingen skield (være) paa Biergene. 8 Jeg vil nu snart udgyde mjn Grumhed ofver dig / oc fuldkomme mjn Vrede paa dig / oc Jeg vil dømme dig / efter som du hafver fortient / oc gifve dig det / som all djn Vederstyggelighed bør. 9 Oc mit Øye skal icke spare / oc jeg vil icke forlade / (Men) jeg vil gifve dig / som du hafver fortient / oc dine Vederstyggeligheder skulle være i dig / J skulle vide / ad Jeg er HErren som slaar. 10 See Dagen / See / den kommer / Morgenen udgaar / Rjset blomstris / Stolthed grønnis / 11 Tyrann j hafver giort sig rede til et Rjs ofver ugudelighed / ad der er ingen af dem eller af deres meget Folck / eller af deres Bulder / oc der er ingen Begrædelse iblant dennem. 12 Tjden kommer / Dagen er kommen an / Kiøberen skal icke glæde sig / oc den som selger / skal icke sørge / Thi en hastig Vrede (skal komme) ofver alle dens hob. 13 Thi den som selger / skal icke sørge / Thi en hastig Vrede (skal komme) ofver all dens hob. 13 Thi den som selger / skal icke komme til sit solde Guds igien / om end skiønt deres Ljf var iblant de Lefvendis / fordi ad Spaadom mod all dens menge / skal icke vende tilbage / oc ingen skal styrcke sit Ljf ved sin Misgierning. 14 Lader dem ickun blæse i Basuunen / oc berede  allting / der skal dog ingen drage ud til Strjden / Thi mjn Grumhed gaar ofver all dens mænge. 15 Svredet er der ude / oc Pestilenzen oc Hungeren der inde. Hvo som er paa Marcken / hand skal døø ved Sverdet / oc hvo som er i Staden / den skal Hunger oc Pestilenz fortære. 16 Oc de som undkomme af dem / skulle undkomme / oc være paa Biergene / som Duer i Dalene / de som alle kurle / hver sin Misgiernings skyld. 17 Alle HÆnder skulle siuncke ned / oc alle Knæ skulle staae saa ustadige som Vand. 18 Oc de skulle binde Sæcke om sig / oc Fryct skal skiule dem / oc alle Ansicter skulle skamme sig / oc alle deres Hofveder blifve skaldede. 19 De skulle udkaste deres Sølf paa Gaderne / oc deres Gudl skal blifve som det mand holder sig langt fra / (Thi) deres Sølf oc deres guld skal icke kunde frj dem / paa HErrens Vredis Dag. De skulle dog icke mætte deres Siel / oc ey fylde deres Bug / thi det var deres Misgiernings stød. 20 Oc hand hafve sat sit Smyckis Fejr til en Herlighed / Men de giorde deres Vederstyggeligheds oc stemme Afguders Billeder der udi. Derfor giorde jeg dem det til ureenhed / 21 Oc jeg vil gifve det i de Fremmedes haand til Rof / oc de ugudelige paa Jorden til Bytte / oc de skulle det vanhellige. 22 Oc Jeg vil vende mit Ansict fra dem / ad de skulle vanhellige mit Chor / oc Røfvere skulle komme der ind / oc vanhellige det.
23 Giør Lencken / Thi Landet er fuld med Blodskyld / oc Staden fuld af Fortrædelighed. 24 Saa vil jeg lade de verste iblant Hedningne komme / oc de skulle indtage deres Huus / oc jeg vil giøre en Ende paa de Veldiges Hofferdighed / oc vanhellige deres Helligdomme. 25 Ødeleggelse kommer / oc de skulle søge Fred / oc den skal icke være der. 26 Ødeleggelse kommer / oc de skulle søge Fred / oc den skal icke være der. 26 En ulycke skal komme ofver en anden / oc eet Rycte skal være ofver et andet / oc de skulle spørge efter et Siun af en Prophete / Men Lov skal være borte for Præsten / oc Raad for de Gamle. 27 Kongen skal være bedrøfvit / oc Fyrsten skal hafve Sørge Klæder paa / oc Folckenes Hænder i Landet skulle være Mistrøstige. Jeg vil handle med dem efter som de hafve lefvet / oc Jeg vil dømme dem med deres Domme / Oc de skulle vide / ad Jeg er HErren.

VIII. Capitel.
OC det skeede i det siette Aar i den siette (Maaned) paa den femte (Dag) i Maanden / ad jeg sad i mit Huus / oc de Gamle af Juda sadde for mig / oc der falt HErrens Haand paa mig. 2 Oc jeg saa / oc see / der (var) en Lignelse som Jld til ad see / fra hans Lender til ad see / oc neden for (var) Jld / oc fra hans Lender / oc ofven til som mand saa en Klarhed som det skinnede i en brændendis Lue. 3 Oc hand uracte / lige som en Haand / oc tog mig ved Haaret paa mit Hofved / Da førde en Aand mig imedlem Jorden oc Himlen / oc førde mig til Jerusalem / i Guds Siuner / til den inderste Portis Dør / som vender mod Norden / der som da sad Njdkiærhedens Billede / som giorde Njdkierhed. 4 Oc see / der var Jsraels Guds Herlighed / efter den Siun som jeg hafde feit paa Marcken. 5 Oc hand sagde til mig / Du Menniskis Søn / opløft dog dine Øyne til Veyen mod Norden. Oc jeg opløfte mine Øyne til Veyen mod Norden / oc see / da var der fra Norden hos Alterenes Port / det samme Njdkierheds Billede / i Jndgangen. 6 Oc hand sagde til mig / Du Menniskis Søn / Mon du see / hvad disse giøre? (Som er) Stoore Vederstyggeligheder / som de af Jsraels Huus giøre her / ad Jeg maa vige langt bort fra mjn Helligdom / Men du skalt endnu atter see store Vederstyggeligheder.
7 Oc hand førde mig til Forgaardens Dør / oc jeg saa / oc see / der var et hull i Væggen. 8 Oc hand sagde til mig / Du Menniskis Søn / Graf dog igiennem Væggen / Oc jeg grof igiennem Væggen / Oc see / der var en Dør. 9 Oc hand sagde til mig / Gack der ind / oc see de onde Vederstyggeligheder / som de giøre her. 10 Oc jeg kom ind oc saa / Oc see (da vare der) allehonde Ormes oc Diurs Lignelse / Vederstyggelighed / oc alle Jsraels Huusis Skarns Afguder / malede paa Væggene trint omkring. 11 Oc halffierdesinds tive Mænd af Jsrael husis Ældste / samt Jafania Saphans Søn / som stood midt iblant dem / stode for dem / oc hver hafde sit Røgelseskar i sin Haand / oc der opgick flux en Taage af Røgelset. 12 Oc hand sagde til mig / Menniskis Søn / hafver du da feeit / hvad de Ældste af Jsraels huus giøre i mørcket / hver i sit deyligste Kammer? / HErren hafver forladt Landet. 13 Oc hand sagde til mig / Du skalt endnu atter see stoore Vederstyggeligheder / som de giøre.
14 Oc hand ledde mig indtil HErrens Huusis Port / (som der er) mod Norden / oc see / der sadde Qvinder / som grædde ofver Thamos. 15 Oc hand sagde til mig / Menniskis søn / hafver du da feeit det? (Men) du skalt endnu atter see større Vederstyggeligheder / end disse.
16 Oc hand ledde mig ind i den inderste HErrens Huusis Gaard / Oc see / for HErrens Tempels Dør / imedlem Vaabenhuuset oc Alteret / vare ved fem oc tive Mænd / som vende deres Ryg mod HErrens Tempel / oc deres Ansict mod Østen / oc de bade mod Solens Opgang. 17 Oc hand sagde til mig / Menniskis Søn / hafver du da feeit (sligt?)  Er dette Juda huus for lidet / ad de giøre de Vederstyggeligheder som de giøre her / Thi de hafve fyldt Landet med uræt / oc komme atter / ad operre mig / Oc see / de holde Vjnqvisten for deres Næste.
18 Derfor vil jeg ocsaa handle (mod dem) med grumhed / mit Øye skal icke spare / oc jeg vil icke gifve til. Oc de skulle raabe for mit Ørne med høye Røst/ oc jeg vil icke høre dem.

IX. Capitel.
OC hand raabte for mine Ørne / med høy Røst / oc sagde : Lader Stadens hiemsøgelser komme nær / Oc hver skal hafve et Mordere Vaaben i sin haand. 2 Oc see / der komme sex Mænd paa Veyen / fra Ofverporten / som staar mod Norden / oc hver hafde sit skadeligt Vaaben i sin haand / Men der var een iblant dem / klædt i LInklæder / oc et Skrifvetøy ved sin side / Oc de ginge hen ind / oc stoode hos det Kaabber Altere. 3 Oc Jsraels Guds Herlighed opløftis ofver Cerub / ofver hvilcken den var / til huusens Dørtærskel / oc kaldede ad den Mand / som hafde de Linklæder paa / (oc) som hafde det Skrifvetøy ved sin side. 4 Oc HErren sagde til hannem / Gack midt igiennem Staden / midt igiennem Jerusalem / oc tegn et Tegn paa de Folckes Pande / som sucke oc jamre sig ofver alle de Vederstyggeligheder / som ere giorde der udi. 5 Oc hand sagde til de andre / saa jeg det hørde / Gaar igiennem Staden / efter hannem / oc slaar / eders Øyne skulle icke spare / oc J skulle icke gifve til. 6 Gamle / unge Karle oc Jomfruer / Børn oc Qvinder / skulle J ihielslaae i grund / Men J skulle icke komme nær til nogen Mand / som det Tegn er paa. Oc j skulle begynde fra mjn helligdom. Oc de begynte paa de gamle Folck / som (vare) for huuset. 7 Oc hand sagde til dem / Besmitter huuset / oc fylder Forgaardene med Slagne / gaar ud / Oc de ginge ud / oc sloge i Staden.
8 Oc de skeede / der de hafde slaget dennem / da var jeg ofverblefven / Oc jeg falt paa mit Ansict / oc raabte oc sagde / Aha HErre HErre / vilt du da fordærfve alt det ofverblefvet i Jsrael? Ad du saa udgyder djn Vrede ofver Jerusalem. 9 Oc hand sagde til mig / Jsraels oc Juda huusis Misgierning er alt for saare stoor / oc Landet er fylt med Blood / oc Staden er fuld af uræt / Thi de sagde / HErren hafver forladt Landet / oc HErren seer icke. 10  Oc Jeg (siger) ocsaa / Mit Øye skal icke spare / oc Jeg vil icke gifve til / (Men) jeg hafver lagt deres gierning paa deres Hofved. 11 Oc see / den Mand / som hafde Lindklæderne paa / som hafde Skrifvetøyet ved sin side / svarede / oc sagde / Jeg hafver giort / efter som du befalede mig.

X. Capitel.
OC jeg saa / oc see / paa den udstracte Befæstning / som var ofver Cherubims Hofved som en Saphjrsteen / som en Stools lignelse ad see / faais hand ofver dem. 2 Oc hand sagde til den Mand i Lindklæderne / ja hand sagde / Gack hen ind imedlem Hiulene / hen under Cherub / oc tag dine HÆnder fulde af gloende Kull / der fra imedlem Cherubim / oc udspree dem ofver Staden / oc hand gick hen ind / for mine Øyne / 3 Men Cherubim stode ved huusens høyre side / der den Mand gick hen ind / oc Taaget opfyldte de inderste Forgaarde. 4 Oc HErrens Herlighed opløfte sig ofver Cherub til Dørtærsklen paa Huuset / oc Huuset blef fuld af Taage / oc Forgaarden fuld med skin af HErrens Herlighed. 5 Oc der hørdis Cherubims Vingers Liud / indtil Forgaarden uden for / lige som den Allsommæctigste Guds Røst / naar hand taler 6 Oc det skeede / der hand hafde befalit Manden / som var i Linklæderne / oc sagt : Tag Jld der fra imedlem Hiulene / (ja) der fra imedlem Cherubim / da gick hand ind / oc stood hos Hiulet. 7 Oc Cherub udracte sin haand der fra imedlem Cherubim / til Jlden / som var imedlem Cherubim / oc tog (der af/) oc gaf den i Lindklæderne i Hænde / Oc hand tog oc gick ud. 8 Oc der siuntis paa Cherubim / lige som et Menniskis haand under deres Vinger.
9 Oc jeg saa / oc see / der (stoode) fire Hiul hos Cherubim / hos hver Cherub et Hiul / oc Himlene vare til ad see / som en Turkous Steenis skin. 10 Oc naar mand saa paa dem / da var der en Lignelse paa de fire / lige som (det eene) Hiul var i (det andet) Hiul. 11 Naar de ginge / da ginge de paa deres fire Fierdinger / de vende dem icke / naar de ginge / Men hvor det første gick hen / det ginge de efter / de vende dem icke om / naar de ginge. 12 Oc alt deres Ljf / oc deres Ryg / oc deres Hænder / oc deres Ryg / oc Hiulene vare fulde af Øyne / trint omkring / paa alle de samme fire Hiule. 13 Anlangendis de Hiule / saa blef der raabt til dem / O du Hiul / for mine Ørne. 14 Oc hver hafde fire Ansicter / det førstis Ansict / var Cherubs Ansict / oc det andets Ansict var / et Menniskis Ansict / oc det tredie / en Løvis Ansict / oc det fierde / en Ørns Ansict. 15 Oc Cherubim foore høyt op / det er det Diur / som jeg saa hos Chebar Flod. 16 Oc naaar de Cherubin ginge / da ginge Hiulene hos dem / oc naar Cherub ophefvede deres Vinger / ad løfte sig fra Jorden / da vende icke Hiulene om / de vare ocsaa hos dem. 17 Naar hjne stode / da stoode disse / oc naar de opløfte sig / da opløfte disse sig med dem / Thi der var en lefvendis Aand i dem. 18 Oc HErrens Herlighed gick ud igien fra Dørtærsklen paa huuset / oc stood ofver Cherubim. 19 Da ophefvede Cherubim deres Vinger / oc opløfte sig fra JOrden / for mine Øyne : Der de udginge / da ginge oc Hiulene hos dem / oc hver stood i HErrens Huusis Portis Dør mod Østen / oc Jsraels Guds herlighed var ofven ofver dem. 20 Det er det Diur / som jeg saa under Jsraels Gud / hos Chebar Flod / oc jeg kiende / ad de vare Cherubim. 21 Hvert hafde fire Ansicter / oc hvert fire Vinger / oc under deres Vinger lige som Menniskes hænder. 22 Oc deres Ansicts skickelse var / som de Ansicters hvilcke jeg saa hos Chebar Flod : deres skickelser til ad see / oc de self : de ginge hver lige fræm for sig.

XI. Capitel.
OC et Væjr opløfte mig / oc førde mig til den Øster Port hos HErrens Huus / som er vend mod Øster / Oc see / i Portens Dør (vare) fem oc tive Mænd / oc jeg saa Jasaniam Asurs Søn midt iblant dem / oc Platiam / Banaiæ Søn / Fyrsterne iblant Folcket. 2 Oc den sagde til mig / Menniskis Søn / Disse Mænd optæncke uræt / oc raade ont Raad i denne Stad / 3 De som sige / Det er icke saa nær / ad bygge huus / hand er Gryden / oc vi ere Kiødet. 4 Derfor spaa mod dem / spaa du Menniskis søn. 5 Oc HErrens Aand falt paa mig / oc hand sagde til mig / Sjg / Saaa sagde HErren / Saa sagde J af Jsraels Huus / oc (disse ere) eders Aandis Tancker / Jeg kiender det vel. 6 J hafve ihielslaget mange i denne Stad / oc opfylt dens Gader med Jielslagne. 7 Derfor saa sagde den HErre HErre / Eders Jhelslagne som j hafve lagt der i / de er Kiødet / oc den er i Gryden / Men eder vil jeg udføre der af. 8 J frycte for Sverdet / Oc jeg vil lade Sverdetkomme ofver eder / siger den HErre HErre. 9 Oc jeg vil udføre eder der af / oc jeg vil holde Ræt ofver eder. 10 J skulle falde ved Svverdet / Jeg vil dømme eder i Jsraels Landemercke / oc J skulle vide / ad jeg er HErren. 11 Denne skal icke være eder til en Gryde / eller J skulle vorde til Kiød der udi / (Men) jeg vil dømme eder i Jsraels Landemerkcke. 12 Oc J skulle kiend e/ ad jeg er HErren. Thi J hafve icke vandret efter mine Skicke / oc icke huldet min Ræt / men J hafve giort efter Hedningenes vjs / som ere trint omkring eder.
13 Oc det skeede / der jeg spaade / da døde Platia Banaiæ Søn. Oc jeg falt paa mit Ansict / oc raabte med høy Røst / oc sagde / Aha HErre HErre / Vilt du aldeelis giøre en ende med det ofverblefvit af Jsrael? 14 Da skeede HErrens Ord til mig / oc sagde : 15 Du Menniskis Søn / dine brødre / dine Brødre / dine Brødre / dine næste Frender / oc alt Jsrael huus / ja det altsammen / til hvilcke de sagde / som boe i Jerusalem / Flyer langt bort fra HErren / Dette Land er gifvet os til Eyedom. 16 Derfor sjg / Saa sagde den HErre HErre / efterdi jeg hafver ladet dem fare langt bort iblant Hedningene / oc efterdi jeg hafver bortspred dem i Landene / da er jeg blefven dem til en liden Helligdom / i Landene / djd som de ere komne. 17 Derfor sjg / Saa sagde den HErre HErre / jeg vil samle eder af Folckene / oc jeg vil samle eder af Folckene / oc jeg vil sancke eder af Landene / hvort hen j ere bortspridde / Oc jeg vil gifve eder Jsraels Land. 18 Oc djd skulle de komme / oc borttage alle dens Afguder oc alle dens Vederstyggeligheder fra den. 19 Oc jeg vil gifve en ny Mand i deres Ljf / oc jeg vil borttage det Steenhierte af deres Ljf / oc gifve dem et Kiødhierte. 20 Ad de skulle vandre i mine Skicke / oc holde min Ræt / oc giøre det efter / oc de skulle være mit Folck 7 oc jeg skal være deres Gud. 21 Mend eres Hierter / som vandre efter deres Afguderiis oc deres Vederstyggeligheders Hierte / deres Gierning vil jeg legge paa deres Hofved / sagde den HERRE HErre.
22 Da opløfte Cherubin deres Vinger / oc Hiulene (vare) mod dem / oc Jsraels Guds Herlighed (var) ofven ofver dem. 23 Oc HErrens Herlighed opløfte sig midt af Staden / oc stood paa Bierget / som opløfte mig / oc førde mig til Chaldæam / til de henførde i Siunen / i Guds Aand / oc den Siun som jeg saa foor op fra mig. 25 Oc jeg talde til de Henførde alle HErrens Ord / som hand hafde vjst mig.

XII. Capitel.
OC HErrens Ord skeede til mig / oc sagde : 2 Du Menniskis Søn / du boor iblant et gienstridigt Huus / som hafver vel Øyne / ad see med / oc de saae icke / hafve Ørne / ad høre med / oc de hørde icke / Thi de ere et gienstridigt huus. 3 Derfor du Menniskis søn / Tag dit Vandretøy / oc drag om liusdag der fra / for deres Øyne / oc du skalt drage fra djn sted til en anden sted / for deres Øyne / om de end / maa skee / ville see det / enddog de ere et ulydigt huus. 4 Oc du skalt udtage dit Tøy / som Vandretøy / om lius Dag for deres Øyne / Oc du skalt drage ud mod Aftenen for deres Øyne / lige som mand drager ud / naar mand vil vandre. 5 Du skalt bryde igiennem Væggen for deres Øjne / oc drage det der igiennem. 6 Du skalt tage det paa Skuldrene / for deres Øyne / Du skalt bære det ud / naar det er blefvet mørckt / Du skalt skiule dit Ansict / oc du skalt icke see Landet / Thi jeg hafver sæt dig til et underligt Tegn for Jsraels huus. 7 Oc jeg giorde saa som mig var befalet / baar mit Tøy ud / som Vandretøy / om lius dag / oc om Aftenen brød jeg igiennem Væggen med haanden / der det var blefvet mørckt / tog jeg det paa Skuldrene / baar det ud fra deres Øyne. 8 Oc HErrens Ord skeede til mig om Morgenen / oc sagde : 9 Menniskis Søn / Hafve de icke af jsraels huus / det ulydige huus / sagt til dig / Hvad giør du? 10 Sjg til dem : Saa sagde den HErre HErre / Denne byrde gielder Fyrsten paa i Jerusalem / oc alt Jsraels huus / de som der ere udi. 11 Sjg / jeg (er) eders underlige Tegn 7 som jeg hafver giort / saa skal eder skee / Ad de skulle vandre / føes fangne. 12 Oc Fyrsten som er iblant eder / skal bære (saadant) paa Skuldrene i mørcket / hand skal drage ud igennem Væggen / som de skulle bryde / ad føre det der igiennem : Hand skal skiule sit ansict / paa det hand skal icke see Landet med noget Øye. 13 Oc jeg vil udkaste mit Garn ofver hannem / ad hand skal fangis i mjn Jact / oc jeg vil føre hannem til Babylon / i Chaldæernes Land / oc det skal hand icke see / oc hand skal døø der. 14 Oc alle som ere omkring hannem / hans Hielpere / oc alle hans Hærskare vil Jeg bortspree for alle Væjr / oc uddrage Sverdet efter dem. 15 Saa skulle de vide / ad jeg er HErren / naar jeg bortstraaøer dem blant hedningene / oc bortkaster dem i Landene . 16 Men jeg vil lade nogle faae Folck af dem Ofverblifve fra Sverdet / fra Hungeren oc fra Pestilenzen / ad de skulle fortælle alle deres Vederstyggeligheder iblant Hendingene / jdj som de skulle komme / oc de skulle vjde / ad jeg er HErren.
17 Oc HErrens Ord skeede til mig / oc sagde : 18 Du Menniskis Søn / du skalt æde dit Brød med rædsel / oc dricke dit Vand med befvelse oc sorg. 19 Oc sjg til Folcket i Landet / Saa sagde den HErre HErre / om Jerusalems Jndbyggere til Jsraels Land / De skulle æde deres Brød i sorg / oc dricke deres Vand i ødeleggelse / saa dens Land skal blifve øde / af alt det som der er udi for alle Jndbyggernes fortrædeligheds skyld der udi. 20 Oc Stæderne som ere vel besidne / skulle ødelegges / oc Landet blifve øde / oc J skolle vide / ad Jeg er HErren.
21 Oc HErrens Ord skeede til mig / oc sagde : 22 Du Menniskis Søn / Hvad er det for et ordsprock J hafve i Jsraels Land? Ad sige / Dagene skulle forlænges / oc all Spaadom skal forgaa. 23 Derfor sjg til dem / Saa sagde den EHrre Herre / Jeg vil lad det Ordsprock holde op / oc de skulle icke meere bruge det Ordsprock i Jsrael. Men tal til dem / Dagene ere nær / oc alt det som spaat er . 24 Thi der skal icke meere være nogen løgnactig Siun / eller Hylckleres Spaadom / I Jsraels huus. 25 Thi Jeg HErren vil tale det ord som Jeg vil tale / oc det skal skee / skal ey forhales længre / Thi i eders Dage / du gienstridige Huus / vil jeg tale et Ord / giøre det / siger den HErre HErre. 26 Oc HErrens Ord skeede til mig / oc sagde : 27 Du Menniskis Søn / See / Jsraels huus siger / Den Siun / som denne seer / er langt bort / oc hand spaar om Tjder / som ere endnu langt borte. 28 Derfor sjg til dem / Saa sagde den HErre HErre / Der skal icke eet af alle mmine Ord forlhalis meere / Det er det som Jeg vil tale / oc det skal skee / siger den HErre HErre.

XIII. Capitel.
OC HErrens Ord skeede til mig / oc sagde : 2 Du Menniskis Søn / Spaa imod Jsraels Propheter / som spaae / oc sjg til dem / som spaae efter deres (eget) Hierte / Hører HErrens Ord: 3 Saa sagde den HErre HErre / Vee ofver de galne propheter / som følg deres egen Aand / oc saae intet. 4 Som Ræfve i Ørcken / vare dine Propheter / O Jsrael. 5 J traadde icke op for hullene / eller gierdede Gierde om Jsraels huus / ad staa i Strjden / paa HErrens Dag. 6 De saae falskt oc lønactigt Spaadom / Som sige : HErren siger (det/) Oc HErren sende dem icke / oc de komme (Folcket) til ad haabe / ad det skal komme. 7 Hafve j icke seet falsk Siun / oc sagt løgnacitig Spaadon? naar j sige / HErren siger det / endog jeg hafver icke talet. 8 Derfor saa sagde den HERRe HErre / Efterdi j tale falskt / oc faae Løgn / Derfor see / Jeg kommer til eder / siger den HErre HErre / 9 Oc mjn Haand skal være ofver de Propheter / som see falskt / oc spaae Løgn: De skulle icke være i mit Folckis hemmelige Forsamling / oc icke skrifves i Jsraels huusis Skrift / ey heller komme til Jsraels Land / oc j skulle vide / ad Jeg er den Herre HErre. 10 Fordi / ja fordi ad de forførde mit Folck / sigendis : Fred / oc (der var) icke Fred / Oc denne bygger en Væg / oc see / de tilstryge den med løs Kalck. 11 Sjg til dem 7 som tilstryge med løs Kalck: Den skal oc falde der kommer en skyldende Regn / oc j / j Hagelsteene / skulle nedfalde / oc en Hvervelvind skal adskille (dem.) 12 Oc see / (naar) Væggen er falden : Mon mand icke (da) skal sige til eder / Hvor er det tilstrøget / som j hafve tilstrøget. 13 Derfor saa sagde den HErre HErre / Jeg vil lade en Hvervelvind adskille (den) i mjn Grumhed / oc der skal blifve en skyldende Regn i mjn Vrede / oc Hagelsteene i mjn Grumhed / ad fuldende (det.) 14 Oc Jeg vil nedbryde Væggen / som j hafve anstrøget med løs Kalck / oc Jeg vil støde den ned til Jorden / oc dens Grundvold skal blottis / oc den skal falde / oc j skulle fortæres der udi / oc vide / ad jeg er HErren. 15 Oc Jeg vil fuldkomme mjn Grumhed paa Væggen / oc paa den / som hafve tilstrøget den med løs Kalck / oc sige til eder : Her er icke Væggen / oc ey de som anstraage den. 16 Det er Jsraels Proopheter / som spaae Jerusalem / oc faae Freds Siun for den / dog der er icke Fred / siger den HErre HErre.
17 Oc du Menneiskis Søn / Skick dit Ansict imod dit Folckis Døttre / som spaae af deres (eget) Hierte / oc spaa imod dem / 18 Oc sjg : Saa sagde den HErre HErre / Vee dem / som fye Hiunder ofver alle mine Albuer / oc giøre Huer til alle slags Hofveder / til ad fange Siele / Monne j skulle fange mit Folckis Siele / oc holde eders Siele ved Ljfvet / 19 Oc skulle j vanhellige mig for mit Folck / for en Haandfuld Byg oc en Mundfuld Brød / ad myrde Siele / som icke skulle døe / oc dømme Siele til Ljfvet / som icke skulle lefve / i det j liuge for mit Folck / for dem som høre Løgn. 20 Derfor saa sagde en Herre HErre / See / Jeg (vil) til eders Puder / med hvilcke j (Qvinder) fanger Siele der / ad de fare fort. 21 Oc jeg vil rifve dem bort fra eders Arm / oc giøre de Siele løse / hvilcke Siele j Qvinder fangede / ad fare fort. Oc jeg vil sønderrifve eders Huer / oc frj mit Folck af eders Haand / oc frj mit Folck af eders Haand / oc de skulle icke længre være i eders Haand / til ad fanges / oc skulle vide / ad jeg er HErren. 22 Fordi / ad j bedrøfve een Retfærdigis hierte falskeligen / oc jeg hafde icke bedrøfvit det / oc j styrckede een ugudeligis haand / ad hand icke omvende sig fra sin onde Vey / i det j sagde hannem til ljfvet. 23 Derfor skulle j icke see falskt oc ey spaae Spaadom meere / oc Jeg vil udfrj mig Folck af eders haand / oc i skulle vide / ad jeg er HErren.

XIV. Capitel.
OC der komme Folck til mig af Jsraels Ældste / oc sadde for mig. 2 Oc HErrens Ord skeede til mig / oc sagde : 3 Menniskis Søn / Disse Folck hafve høyt sæt deres Skarns Afguder i deres hierter / oc satte deres Misgiernings Forargbelse mod deres Ansict / Skulde Jeg adspørgis af dem? 4 Derfor tal med dem / oc sjg til dem: Hvilcket Menniske af Jsraels huus / som høyt sætter sine Skarns Afguder i sit hierte / oc sætter sin Misgiernings Forarbelse mod sit ansict / oc kommer til propheten / saa vil jeg HErren svare den samme / som kommer om hans skarns Afguders mangoldighed : 5 Ad Jeg kand gribe Jsraels huus ind i deres hierte / fordi / ad de vigede allesammen fra mig / ved deres skarns Afguder. 6 Derfor sjg til Jsraels huus / Saa sagde den HErre HErre : Omvender (eder) oc lader omvende eder fra eders skarns Afguder / oc vender eders Ansicter fra alle eders Vederstyggeligheder. 7 Thi ad hvilocket Menniske / af Jsraels huus / eller af en Fremmed som er fremmed i Jsrael / som viger fra mig / oc høyt sætter sig sine skarns Afguder i sit hierte / oc sætter sit Ondskabs foragelse mod sit Ansict / oc kommer til Propheten / ad spørge hannem ad paa mine vegne / Jeg er HErren / hannem skal svaris ved mig (selv.) 8 Oc Jeg vil sætte mit Ansict imod den samme / oc jeg vil ødelegge hannem / til et Tegn oc til Ordsprock / oc jeg vil udrydde hannem af mit Folck / oc j skulle vide / Jeg er HErren. 9 Oc naar Propheten lader sig ofvertale / oc taler noget / da hafver Jeg HErren overtalit den samme Prophete / oc vil udræcke mjn Haand ofver hannem / oc udslette hannem af mit Fock Jsrael. 10 Oc de skulle undgielde deres Misgierning / som hans Misgierning er der adspør / saa skal oc Prophetens Misgierning være. 11 Paa det ad de af Jsraels huus skulle icke meere fare vild fra mig / ey heller besmittes meere med allehonde deres Ofvertrædelser / Men skulle være mit Folck / oc Jeg skal være deres Gud / siger den HErre HErre.
12 Oc HErrens Ord skeede til mig / oc sagde : 13 Du Menniskis Søn / Naar et Land synder mod mig / i det / det fast foracter mig / da vil Jeg udrecke mjn Haand ofver det samme / oc borttage brødets Forraad der udaf / oc Jeg vil sende Hunger der ind / oc udrydde der af baade Mennisker oc Fæ. 14 Oc der som (end skiønt) disse tre Mænd / Noe / Daniel oc Job / vare der udi / da skulde de (alleene) redde deres Siel ved deres Retfærdighed / siger den HErre HErre. 15 Om jeg skulde end føre onde Diur i Landet / som skulde berøfve Folcket der udi deres Børn : oc det blev ødelagt / ad ingen kunde vandre for ofver for Diutene / 16 Oc disse tre Mænd vare (ocsaa) der udi / Saa Sandt jeg lefver / siger den HErre HErre / De skulde hvercken redde Sønner eller Døttre / de self skulde (vel) reddis / men Landet skulde ødeleggis. 17 Eller om Jeg lod Sverdet komme ofver det samme Land / oc sagde : Sverd / far igienne Landet / oc Jeg udryddede der af Mennisker oc Fæ / 18 Oc de tre Mænd var eder udi / Saa sant Jeg lefver / siger den HErre HErre / de skulde icke redde Sønner eller Døttre / men de aleene skulde blifve reddede. 19 Eller om jeg sendte Pestilenz i det samme Land / oc udøste mjn Grumhed ofver det / med Blood / ad udrydde der af Mennisker oc Fæ / 20 Oc Noe / Daniel oc Job vare der udi / Saa fandt Jeg lefver / siger den HErre HErre / de skulde icke redde Søn eller Datter / (Men) de skulde redde deres eget Ljf (alleene) ved deres Retfærdighed. 21 Thi saa sagde den HErre HErre. Om Jeg sender mine fire onde Straffer ofver Jerusalem / som er Sverd oc Hunger / oc onde Diur oc Pestilenz / ad udrydde der af / Mennisker oc Fæ. 22 Oc see / (om) der skulde noget ofverblifve der udi / som kunde undkomme / af de udførde Sønner oc Døttre : See / de skulle komme ud til eder / oc J skulle see deres Vey oc deres jdræt / oc J skulle trøstes ofver den ulycke / som jeg lod komme ofver Jerusalem / med alt det som Jeg lod komme ofver den. 23 Oc de skulle trøste eder / naar J see deres Vey oc deres Jdræt / Oc J skulle vide / ad Jeg intet hafver giort uden Sag / af alt det som Jeg giorde der udi / siger den HErre HErre.

XV. Capitel.
OC HErrens Ord skeede til mig / oc sagde : 2 Du Menniskis Søn / Hvad er Træet paa Vjnstocken / fræm for alt (andet) Træ / ja fræm for de Qviste som ere iblant Træerne i Skoven? 3 Monne der tages Træ der af til ad giøre noget Arbeyde af ? Monne de tage en Nagel der af / til ad henge noget Redskab der paa? 4 See / det er gifvet Jlden til ad fortære / naar da Jlden fortærer baade ender der paa / oc det middelste der af opbrænder / monne det skulle due til ad gire noget af? 5 See / den tjd det var end heelt / da kunde mand intet giøre der af / hvor meget mindre kand mand nu her efter giøre noget der af / efterdi jlden hafver det fortærit / oc det er opbærnt? 6 Derfor saa sagde den HErre HErre / Lige som Træet paa Vjnstocken er iblant andre Træer i Skoven / som Jeg hafver gifvit Jlden ad fortære : Saa hafver Jeg oc gifvit (Jlden ad fortære) de som boe i Jerusalem. 7 Oc Jeg vil sætte mit Ansict imod dem / De ere udkomne af Jlden / Oc Jlden skal (dog) fortære dem: Oc J skulle vide / ad Jeg er HErren / naar Jeg sætter mit Ansict imod dem / 8 Oc Jeg vil ødelegge Landet / fordi / de hafve saa hart forseet dem / siger den HErre Herre.

XVI. Capitel.
OC HErrens Ord skeede til mig / oc sagde: 2 Du Menniskis Søn / Forkynd Jerusalem dens Vederstyggeligheder. 3 Oc sjg / Saa sagde den HErr HErre til Jerusalem / Dine Handle oc djn Fødsel er af de Cananiters Land / Djn Fader var en Amoriter / oc djn Moder en Hethitifke. 4 Oc djn Fødsel var saadan / din Nafle blev icke afskaaren / paa den dag du blefft født / Oc du blefft icke badt i Vand / ad blifve slet / Oc du blefst icke gneet med Salt / oc ey svøbt i Svøb. 5 Jntet Øye Ynckedis ofver dig / ad giøre dig eet af disse / ad forbarme sig ofver dig / Oc du blefft kast paa Marcken / saa foractet var djn Siel / paa den Dag du blefft født. 6 Oc jeg gick fræm for dig / oc saa dig nedtraaden i dit Blood / oc sagde til dig i dit blood / Lef / Ja Jeg sagde til dig i dit Blood / Lef. 7 Jeg giorde dig til tj tusinde / som Grøde paa marcken / oc du blefft mangfoldig / oc du blefft stoor / oc du komst i den ypperste Prydelse / dine Bryst blefve stjfve / oc dit Haar voxte / dog varst du nøgen oc blot. 8 Oc Jeg gick fræm for dig / oc saa dig / Oc see / det var djn Tjd / Kierligheds Tjd / oc jeg bridde mjn Flige ofver dig / oc skiulte djn Blusel. Oc Jeg svor dig / oc kom i en Pact med dig / siger den HErre HErre / oc du blefft mjn. 9 Oc Jeg badde dig med Vand / oc skylde dit Blod af dig / oc salvede dig med Olie. 10 Oc klædde dig med skickede Klæder / oc Jeg gaf dig Skoo af Grefvinge Skind / Oc jeg bant om dig med Byffe / oc skiulte dig med Silcke. 11 Oc prydede dig saare / oc Jeg gaf dig Armbaande om dine Hænder / oc Kieder paa djn Hals / 12 Oc jeg gaf dig Guldspan ofver djn Næste / oc RInge i dine Ørne / oc Ærens Krone paa dit Hofved. 13 Oc du varst prydet med Guld oc Sølf / oc dine Klæder vare Bysse / oc Silcke / oc beskicked Verck: Du aadst Simle / oc Hunnig oc Olie / oc du blefft saare meget deylig / oc du fickst Lycke til Kongeriget. 14 Oc dit Nafn udkom iblant Hedningene / dig til berømmelse / for djn deyligheds skyld / Thi den var fuldkommen / ved mjn hæderlig Prydelse / som Jeg hafde sat paa dig / siger den HErre HErre.
15 Men du forlodst dig paa djn deylighed / ofver hver som gick der fræm / hannem blev den til deel. 16 Oc du togst af dine Klæder / oc giorde dig braagede Høye / oc bedresst hoor paa dem / (som) icke skal hendis oc ey skee (meere.) 17 Du togst oc djn ÆrisTøy / af mit Guld oc af mit Sølf som Jeg hafde gifvit dig / oc giorde dig Mandsbilder / oc bdresst hoor med dem. 18 Du togst dine skickede Klæder / oc klædde dem (der med/) oc lagde mjn Olie oc mjn røgelse for dem. 19 Oc mit Brød som Jeg gaf dig / Simler / oc Olie oc Hunnig / som Jeg lod dig æde /lagde du oc for dem / til en sød Luct. Oc det skeede saa / siger den HErre HErre. 20 Oc du togst dine Sønner oc dine Døttre / som du fødde mig / oc offred dem for dem / ad fortære. Monne det være lidet af djn hoorerj? 21 Oc du slactede mine Børn / oc gafft dem hen / i det du lodst dem gaae igiennem (Jlden) for dem. 22 Oc ved alle dine Vederstyggeligheder / oc djn horerj / hafver du icke kommetihu / dine ungdoms Dage / der du varst nøgen oc blot / du varst nedtraaden i dit Blood. 23 Oc det skeede efter djn Ondskab / (Vee/ vee dig) siger den HErre HErre / 24 Oc du bygde dig en Hvelving / oc giorde dig en Høy i hver Gade. 25 For paa alle Veye / bygde du djn Høy / oc giorde djn Deylighed til Vederstyggelighed / ac adskilde dine Fødder mod hver som gick der om / oc beredfst dit stoore horerj. 29 Oc du berefst horerj med Ægypti Børn / dine Naboer / som hafde stoort Kiød / oc brugte dit stoore horerj / ad operre mig. 27 Oc see / Jeg udracte mjn Haand ofver dig / oc formindskede djn beskickede Spjse / oc ofvergaf dig i dine Fienderindes / Philisternes Døttres Villie / som bluedes ved deit ubeskæmmede Væsen. 28 Oc du bedrefst horerj med de Afsyriers Børn / saa du kunde icke mættis. Ja du bedrefst horerj med dem / oc blefst dog icke mæt / 29 Oc du giorde end djn horerj større iCanaans land / indtil Chaldæen / oc du est icke end der med mæt. 30 Hvor vansmæctigt er dit Hierte / siger den HErre HErre / i det du giør alle disse Ting som ere en mæctig Hoorkonis gierning? 31 J det du bygger djne Hvelninger / for paa hver Vey / oc giør djn Høy i hver Gade : Oc du varst icke som Hooren / der foracter (en ringe) Gafve: 32 (Men som Hoorkonen / der tager fremmede / i hendis Mands sted. 33 (Thi) alle (andre) Hoorer skulle de gifve Løn / Men du gafst alle dine Bolere Løn af dit / oc begafvede dem / ad de skulde komme til dig allevegne fra / oc bedrifve horerj med dig. 34 Oc der skeede af dig ivert imod det som skeer af andre Qvindfolck / i djn horerj / oc mand hoorede icke efter dig / i det du gafst Løn / oc dig blef icke gifven Løn / saa varst du i vert imod (de andre.)
35 Derfor du Hoore hør HErrens Ord. 36 Saa sagde den HErre HErre / Efterdi du udøster dine pendinge / oc djn Blusen er blottet i din hoorerj for dine Bolere / oc for alle dine vederstyggelige skarns Afguder / oc hafver gifvit dem / 37 Derfor / see / Jeg samler alle dine Bolere / med hvilcke du hafver bedrefvit Vellyst / oc alle dem som du elskte / med alle dem som du hadede / oc Jeg vil forsamled dem mod dig alle vegne fra / oc blote djn Blusel for dem / oc de skulle see all djn Blusel. 38 Oc Jeg vil dømme dig med Hoorqvinders oc Bloods udgyderskes Dom / oc giøre dig til Vredis oc Njdkierheds Blood. 39 Oc jeg vil gifve dig i deres haand / oc de skulle nedslaa djn Hvelning / oc nedbryde din Høy / oc drage dig af dine Klæder  oc tage djn Æris Tøy / oc lade dig (sidde) nøgen oc blot. 40 Oc de skulle opføre en Forsamling ofver dig / oc de skulle steene dig / oc giennemsticke dig med deres Sverd / 41 Oc de skulle opbrænde dine huuse med Jld / oc giøre dig djn ræt / for mange Qvinders Øyne / oc Jeg vil komme dig til / ad holde op af hoorerj / oc du skalt oc side gifve Løn ydermeere. 42 Oc Jeg vil stille mjnn Vrede paa dig / oc mjn Njdkierhed skal vige fra dig / oc Jeg vil hvile mig / oc vil icke vredis meere. 43 fordi / Ad du hafver icke ihukommit din ungdoms Dage / men fortørnit mig ved alle disse Ting / oc Jeg ocsaa / see / Jeg hafver lagt djn Vey paa dit Hofved / siger den HErre HErre / oc du giorde dig icke tancke paa alle dine Vederstyggeligheder. 44 See / alle de / som pleye ad bruge Ordsprock / skulle bruge dette Ordsprock om dig / sigendes : Som Moderen var (er) hendis Daatter. 45 Du est djn Moders Daatter / som vemmedis ved sin Mand oc sine Børn 7 oc du est dine Systres Syster / som vemmedes ved deres Mænd oc deres Børn / eders Moder var en Hethiterske / oc eders Fader en Amoriter. 46 Oc Samaria den er djn største Syster / oc hendis Døttre / hver som boer paa din venstre side / Oc Sodoma er djn Syster / mindre end du / som boer hos djn høyre side / oc hendis Døttre. 47 Dog du hafver icke vandret  paa deres veye / eller giort efter deres Vederstyggeligheder / som det hafve værit saare lidet / Men du est blefven slemmere end de / i alle dine Veye. 48 Saa sandt Jeg lefver / siger den HErre Herre / Sodoma djn Syster / hun oc hendis Døttre / hafve icke giort / som du hafver giort oc dine Døttre. 49 See / det var Sodomæ djn Systers Missgierning Hofferdighed / ofverflødighed i Mad / oc ofverflødig Ørckeløshed / som hun oc hendis Døttre hafde / oc hun styrckede icke den Nødtørstigis oc fattigis Haand. 50 Men de vare hofmodige / oc giorde Vederstyggelighed for mig / derfor tog Jeg dem bort / der Jeg saadant saa. 51 Oc Samaria hafver icke syndit efter halfdeelen af dine Synder / Men du giorde dine Vederstyggeligheder meere end de / oc du hafver giort dine Systre retfærdige / formedelst alle dine Vederstygeligheder / som du hafver giort. 52 Saa bør du ocsaa nu djn Skam / du som hafver dømt for djn Syster med sine Synder / med hvilcke du giorde vederstyggeligheder / meeere end de / De skulle holdes retfærdige meere end du / Saa skam dig ocsaa / oc bær djn skændzel / ad du hafver retfærdiggiort dine Systre.
53 Mej Jeg vil vende deres Fængsel / som er / Sodomæ oc hendis Døttres Fængsel / oc dine Fangnes Fængsel iblant dem / 54 Ad du skalt bære djn skændzel / oc skamme dig / for alt det som du hafvre giort / saa du skalt trøste dem. 55 Oc dine Søstre / Sodoma oc hendis Døttre / skulle omvendes / tild eres gamle vjs / oc Samaria oc hendis Døttre skulle omvendes / til deres gamle Stat / Oc du oc dine Døttre j skulle omvendes / til eders gamle Stat. 56 Oc Sodoma djn Syster blef icke hørt i djn Mund / paa djn Hofmodigheds dag / 57 Før end djn ondska blef aabenbaret / som paa Syriæ Døttres oc Philisternes Døttres / allevegne omkring hende / deres forhaanelsis Tjd / hvilcke foractede dig trint omkring / 58 Djn Skændzel oc dine Vederstyggeligheder / dem motte du da bære / siger HErren. 59 Thi saa dagde den HErre HErre / Jeg vil giøre mod dig / som du hafver giort / Du som foractede Eed / ad bryde Pact. 60 Oc Jet vil ihukomme mjn Pact (som Jeg giorde) med dig / i djn ungdoms Dage / oc oprette dig en ævig Pact / 61 Oc du skalt ihukomme dine Veye / oc skamme dig / naar du tager dine Systre / som ere større end du / til dem som ere mindre end du / Oc Jeg vil gifve dig dem til Døttre / Men icke af djn Pact. 62 Oc Jeg vil oprette mjn Pact med dig / oc du skalt vide / ad Jeg er HErren / 63 Paa det du skalt iomme det ihu / oc skamme dig / oc du skalt icke meere opade djn Mund for djn Skændzels skyld / naar Jeg blifver tilfreds med dig / for alt det som du hafver giort / siger den HErre HErre.

XVII. Capitel.
OC HErrens Ord skeede til mig / oc sagde: 2 Du Menniskis Søn / sæt frem en mørck Tale / oc sjg en lignelse til Jsraels huus / 3 Oc sjg / Saa sagde den HErre HErre / Hjn stoore ørn med stoore Vinger / med lang Fluct / fuld med Feyre / som hafde adskillig farfve der pa / kom paa Libanon / oc tog Toppen af en Ceder / 4 Den afbrød det øverste af dens veege Qvist / oc førde det til Kræmmere Land / Sætte det i Kiøbmændenes Stad. 5 Oc den tog af Landets Sæd / oc saade den i en Sæde Agger / den tog det hos meget Vand / sætte det som etn Pjletræ. 6 Oc den opvoxte / oc blef til en udbredt Vjntræ / lav paa vext / saa Greenene der paa bøyede sig til den / oc Rødderne der paa bøyede sig til den /oc Rødderne paa vare under den /oc det blef til et Vjntræ / oc fick Qvistte / oc udskiød skiønne Greene. 7 Oc der var (end) een stoor Ørn med stoore Vinger oc mange Feyre / Oc see / dette Vjntræ bøyede sine Rødder til den / oc udracte sine Vjnqviste mod den / ad den skulde vande det af sin Plantelsis Bied. 8 Det var plantet paa en god Agger / hos meget Vand / ad det kunde vel hafve faaet Qviste / oc baaret Fruct / ad blifve til et herligt Vjntræ. 9 Sjg / Saa sagde den HErre HErre / Skulde det lyckis? Skal mand icke oprycke Rødderne der af / ac afslaa Fructen der af / oc den skal borttørris / ja det skal borttørris med alle sine Væxtis Greene / og icke med stoor Mact / eller meget Folck / til ad optage det fra sine Rødder. 10 Oc see / det var (vel) plantet / Mond et skulde lyckis? Ja skulde det icke vist borttøris / saa snart Østenvæjr rører det / ja det skal borttøris i de Bied som det voxer udi.
11 Oc HErrens Ord skeede til mig / oc saade: 12 Sjg dog til det gienstridige Huus / Vide j icke / hvad dette er? Sjg / See / der kom en Konge af Babylon til Jerusalem / oc tog dens Konge oc dens Fyrster / oc førde dem bort til sig til Babylon. 13 Oc hand tog af den Kongelige Stamme / oc giorde en Pact med hannem / oc tog en Eed af hannem / Men de Veldige i Landet tog hand bort / 14 Ad Kongeriget skulde blifve fornædret / ad det skulde icke ophæfve sig / paa det ad de skulde holde hans Forbund / oc blifve ved det. 15 Men hand affalt fra hannem / saa hand sende sine Bud til Ægypten / ad mand skulde sende hannem Heste oc meget Folck. Mon det skulde lyckis? Skulde den undkomme / som saadant giør? Ja / skulde hand undkomme / som bryder Pact? 16 Saa sandt Jeg lefver / siger den HErre HErre / hand skal døø paa denn Kongis sted / som sætte hannem til Konge / hvis Eed hand hafver foractit / oc hvis Forbund hand hafver brut / hand skal døø hos hannem i Babylon. 17 Oc Pharao skal icke giøre hannem bjstand i Strjden / med stoor Hær oc meget Folck / naar mand opkaster Volde / oc opbygger Blodhuuse / ad udrydde mange Siele. 18 Ja hand foractede Eed / ad bryde et Forbund / oc see / hand gaf sinhaand der / oc giør alt saadant / hand skal icke undkomme. 19 Derfor saa sagde den HErre HErre / Saa sandt jeg lefver / da vil jeg ansee) mjn Eed / som hand foractede / oc mjn Pact / som hand brød / oc Jeg vil føre den paa hans Hofved. 20 Oc Jeg vil brede mit Garn ofvre hannem / oc hand skal gribis i mit Jact-Garn / oc Jeg vil føre hannem til Babylon / oc der vil Jeg gaa i rætte med hannem / som hand hafver aldeelis forbrut sig imod mig. 21 Oc alle de som flye med hannem / med alle hans Hær  / de skulle falde ved Sverdet / oc de som ofverblifve / de skulle bortsprees for alle Væjr / oc j skulle vide / ad Jeg HErren / Jeg hafver talet.
22 Saa sagde den HErre HErre / Jeg vil oc tage af de høye Cedertræis Top / oc sætte det / Jeg vil bryde noget fubtjligt øfverst af dens veege Greene / oc Jeg vil plante det / 23 Paa et høyt oc opført Bierg / paa Jsraels høye Bierg vil Jeg plante det / oc det skal faa Greene oc bære Fruct / oc blifve til et herligt Cedertræ / oc allehonde Fugle skulle boe under det / ad alle honde som fluer / kunde blifve under Greenenes skygge der paa : 24 Oc alle Træer paa marcken skulle vide / ad Jeg er HErren / Jeg hafver nedtryckt det høye Træ / Jeg hafver ophøyit det nedtryckte Træ / Jeg hafver giort det grønne Trø tørt / oc Jeg hafver giort det tørre Træ grønt. Jeg HErren / Jeg hafver talet det / oc jeg hafver giort det.

XVIII. Capitel.
OC HErrens Ord skeede til mig / oc sagde : 2 Hvad er det / ad J saa ofte bruge det Ordsprock udi Jsraels Land? Oc sige / Fædrene hafve ædet vilde Druer / Men børnenes Tænder blefve ømme (der af.) 3 Saa sandt Jeg lefver / siger den HErre HErre / Saadant Ordsprock skal icke meere gaa iblat eder i Jsrael. 4 See / Ale Siele de ere mine / saa vel Faderns Siel / som Sønnens Siel / de ere mine / den Siel som synder / den skal døø. 5 Oc der som nogen er retfærdig / oc giør Ræt oc Retfærdighed / 6 Som icke æder paa Biergene / oc icke opløfter sine Øyne til Jsraels Huusis Skarns Afguder / oc besmmitter icke sin Næstis Hustru / oc kommer icke nær til en fraskildt Qvinde / 7 Oc giør ingen Mand vold / som gifver den sit Pant igien som hannem er skyldig / som tager icke noget med vold / som gifver den Hungrige sit Brød / oc klæder den Nøgne / 8 Som icke sætter paa Aager / oc tager icke formeget / som vender sin haand fra uræt / som ræt dømme imedlem Mand oc anden / 9 Som vandrer i mine Skicke / oc holder mine Ræt / ad giøre Oprictighed / hand er retfærdig / hand skal visselig lefve / siger den HErre Herre. 10 Men om hand auler en Søn / (som blifver) en Røfvere 7 som udgyder Blood / oc giør (mod) en Broder efter eet af disse Stycker : 11 Eller hand icke alleniste giør alle disse ting / Men æder ocsaa paa Biergene / oc besmitter sin Næstis Hustru / 12 Undertrycker den Vedtørstige oc fattige / Tager noget med Vold / Gifver icke pant igien / opløfter sine Øyne til de skarns Afguder / Giør Vederstyggelighed / 13 Sætter paa Aager / oc tager formeget / Oc skulde hand lefve? Hand skal icke lefve / hand giorde alle disse Vederstyggeligheder / hand skal visseligen døø / hans Blood skal være paa hannem. 14 Oc see / (om) hand aulede en Søn / oc den saa alle hans faders Synder / som hand giorde / oc hand saa det / oc giorde icke der efter / 15 Aad icke heller paa Biergene / oc opløfte icke sine Øyne til Jsraels huusis skarns Afguder / besmittede icke sin Næstis Hustru / 16 Oc giorde ingen mand vold / beholt icke Pant / tog intet med vold / gaf den hungrige sit Brød / oc klædde den Nøgne / 17 Som vende sin Haand fra den Ælendige / tog icke Aager eller formeget / (Men) holt mine Ræt / oc vandrede efter mine Skicke/ hand skulde icke døø for sin Faders misgernings skyld / hand skulde vissselig lefve. 18 (Men) hans fader / Thi hand brugte Vold / Røfvede sin Broder / oc giorde det iblant sit Folck / som icke var got / ja se / hand skal døø for sin Misgiernings skyld. 19 Oc j sagde / Hvorfor skal Sønnen icke bære sin Faders Misgierning? Ja Sønnen (som) giorde Ræt oc Retfærdighed / oc hafver holdet alle mine Skicke / oc giort der efter / hand skal visselig lefve. 20 Den Siel som synder / den skal døø : En Søn skal icke bære Faderens Misgierning / Oc en Fader skal icke bære Sønnens Misgierning. Men den Retfærdigis Retfærdighed skal være ofver hannem / Oc en ugudeligis ugudelighed skal være ofver hannem.
21 Men dersom den ugudelige omvender sig fra alle sine Synder / som hand hafver girt 7 oc holder alle mine Skicke / oc giør Ræt oc Retfærdighed / da skal hand visselig lefve / hand skal icke døø. 22 Alle hans ofvertrædelser / som hand hafver giort / skulle hannem icke ihukommes / hand skal lefve ved sin Retfærdighed / som hand hafver giort. 23 Mon Jeg skulde hafve synderlig behagelighed til en ugudeligis Død / (siger den HErre HErre) Mon Jeg icke (meere skulle hafve behagelighed) naar hand omvender sig fra sine Veye / oc maa lefve? 24 Men naar en Retfærdig vender sig fra sin retfærdighed / oc giør ilde / giør efter alle Vederstyggeligheder / som den ugudelige giør / skulde hand da lefve? Ja all hans Retfærdighed / som hand hafver giort / skal icke ihukommis / i sin Ofvertrædelse / som hand hafver forseeit sig med / oc i sin Synd som hand hafver syndit / i den skal hand døø. 25 Oc j sagde : HErrens Vey er icke ræt. Saa hører nu / j af Jsraels huus / Mon mjn Vey icke skal være ræt / Monne icke eders Veye jo skulle vorde icke rætte? 26 Naar en Retfærdig vender sig fra sin Retfærdighed / oc giør ont / da skal hand døø derfor / hand skal døø i sin Ondskab / som hand giorde. 27 Oc naar en ugudelig omvender sig fra sin ugudelighed / som hand hafver giort / oc giør Ræt oc Retfærdighed / hand skal beholder sin Siel lefvende. 28 Fordi hand saa det / oc omvende sig fra alle sine Ofvertrædelser / som hand hafde giort / skal hand visselig lefve / hand skal icke døø. 29 Oc de af Jsraels huus sagde : HErrens Vey er icke ræt. Monne mine Veye icke være rætte / Jsraels huus / Monne icke eders Veye jo skulle være icke rætte?
30 Derfor vil Jeg dømme hver af eder / af Jsraels huus / efter sine Veye / siger den HErre HErre / (Derfor) omvendre eder / oc lader eder omvende af alle eders Ofvertrædelser / Misgierning skal icke vorde eder til et stød. 31 Kaster fra eder alle eders Ofvertrædelser / med hvilcke j hafve ofvertraadt / oc giører eder et nyt Hierte oc en ny Aand. Oc hvorfor skulde j døe / j af Jsraels huus? 32 Thi Jeg hafver icke behagelighed i hans Død som døør / siger den HErre HErre / Derfor lader eder omvende / oc j skulle lefve.

XIX. Capitel.
OC du / optag et Klagemaal ofver Jsraels Fyrster / 2 Oc sjg / Hvorfor ligger djn Morder / den Løvinde / iblant Løverne / Hun hafver opfød sine Løve unger iblant unge Løver. 3 Oc hun opfødde een af sine unger. 3 Oc  hun opfødde een af sine unger / den blef en ung Løve / hand lerde ad røfve Rof / hand aad Folck. 4 Der Hedningene hørde det om hannem / blef hand fangen i deres Graf / oc de førde hannem med Lencker til Ægypti Land. 5 Oc hun saa / ad hendis haab var borte / Der hun hafde længe forventit / tog hun en (anden) af sine unger / oc giorde en ung Løve af hannem. 6 Denne vandrede iblant Løverne / (oc) blef en ung Løve / oc lerde ad ad røfve Rof / oc aad Folck. 7 Oc hand kiende Encker der udi / oc lod ødelegge deres Stæder / Oc Landet / oc alt det som der i var / blef forfærdit for hans brøllende Røst. 8 Oc Hedningene gafve sig ofver hannem trint omkring af Landene / oc udkaste deres garn ofver hannem / hand blef greben i deres Graf / 9 Oc de satte hannem bunden i Sprinckelet / oc førde hannem til Kongen af Babylon / De førde hannem til befæstningerne / ad hans røst skulde icke høris meere til Jsraels Bierge.
10 Djn Moder var / som Vjntræet / lige som du / plantet hos Vand / som fick Fruct oc Greene for meget Vand / 11 Oc der paa blefve stercke Qviste / 11 Oc der paa blefve stercke Qviste / (ad de vare gode) til Regientere Spjrer / oc det voxte høyt ofver iblant de tyckte Qviste / Oc der mand saa / ad det var saa høyt / ad det hafde saa mange Qviste / 12 Da blef det opryckt i Grumhed / det blef kast til Jroden / oc Østenvejr borttørrede Fructen der paa / (Greenene der paa) blefve sønderbrudne 7 oc visnede / Jld fortærede en sterck kiæl der af. 13 Men det er nu plantet i Ørcken / udi et tørt oc tørstigt Land. 14 Oc der er en Jld udgaaen af en Kiæp / af de stercke Qviste der paa / som fortærede Fructen der paa / ad der er icke een sterck kiæp meere paa den / til een Herris Spjr / Det er et Klagemaal / oc skal blifve til et Klagemaal.

XX. Capitel.
OC det hende sig i det sivende Aar i den femte (Maaned/) paa den tjende (dag) i Maaneden / komme nogle af de Ældste i Jsrael / ad adspørge HErren / oc sætte dem ned for mig. 2 Oc HErrens Ord skeede til mig / oc sagde: 3 Du menniskis Søn / Tal til Jsraels Ældste / lc sjg til dem / Saa sagde den HErre HErre / Monne j ere komme ad adspørge mig? Saa sandt Jeg lefver / vil Jeg være uadspurt af eder / siger den HErre HErre.
4 Mon du vilt dømme dem / Mon du vilt dømme du Menniskis Søn? gif dem deres Fædres Vederstyggeligheder tilkiende / 5 Oc sjg til dem: Saa sagde den HErre HErre / Paa den Tjd / der Jeg udvalde Jsrael / da opløfte Jeg mjn Haand til dem / oc sagde: JEg er HErren eders Gud. 6 Jeg opløfte mjn Haand samme tjd til dem / ad udføre dem af Ægypti Land / til et Land / som Jeg hafde udfeeit for dem / som flyder med Melck oc Honnig / det er Prjs for alle Land. 7 Oc Jeg sagde til dem / Bortkaster hver sine Øynes Vederstyggeligheder / oc besmitter eder icke paa Ægypternes skarns Afguder / Jeg er HErren eders Gud. 8 Men de var gienstridige mod mig / oc vilde icke høre mig / igen af dem bortkaste deres Øynes Vederstyggeligheder / oc de forlode icke de skarns Ægypti Afguder : Da tænckte Jeg / ad udgyde mjn Grumhed ofver dem / ad lade all mjn Vrede gaa ofver dem / midt i Ægypti Land. 9 Men Jeg giorde det (somJeg giorde) for mit Nafns skyld / ad det skulde icke blifve vanhelliget for Hedningenes Øyne / iblant hvilcke de vare / for hves Øyne Jeg hafde gifvit mig dem tilkiende / ad udføre dem af Ægypti Land.
10 Oc Jeg udførde dem af Ægypti Land / oc Jeg førde dem bort i Ørcken / 11 Oc Jeg gaf vem mine Skicke / oc lærde dem mjn Ræt / hvilcke som Mennisket skal holde / oc lefve ved dem. 12 Oc Jeg gaf dem end mine Sabbather / ad være til et Tegn imedlem mig oc dem / Ad de skulle vide / ad Jeg er HErren / som helliggiør dem. 13 Men de af Jsraels huus vare gienstridige mod mig / i Ørcken / de vandrede icke eefter mine Skicke / men forskødde mine Ræt / hvilcke som Mennisket skal holde / oc lefve ved dem / oc de vahelligede mine Sabbather saare : Da tænckte Jeg / ad udgyde mjn Grumhed ofver dem i Ørcken / ad fortære dem. 14 Men JEg giorde (det jeg giorde) for mit nafns skyld / paa det / ad det skulde icke vanhelligis for Hedningenes Øyne / for hves Øyne Jeg udførde dem. 15 Oc Jeg opløfte end mjn Haand for dem i Ørcken / ad Jeg vilde icke føre dem i det Land / som Jeg hafde gifvit (dem/) som flyder med Melck oc Honnig / det er prjs for alle Land. 16 Fordi / ad de forstødde mjn Ræt / oc vandrede icke i mine Skicke / oc vanhelligede mine Sabbather / thi deres Hierter vandrede efter deres skarns Afguder. 17 Men mit øye sparede dem / ad Jeg icke fordærfvede dem / ey heller aldeelis omkom dem i Ørcken. 18 Oc Jeg sagde til deres Børn i Ørcken / J skulle icke vandre efter eders Fædres Skicke / oc icke holde deres Ræt / oc icke besmitte eder paa deres skarns Afguder. 19 Jeg er HErren eders Gud / vandrer efter mine Skicke / oc holder mjn Ræt / oc giører der eftre / 20 Oc helliger mine sabbather 7 oc de skulle være til tegn imedlem mig oc eder  / ad j skulle vede / ad jeg HErren er eders Gud. 21 Men Børnene vare gienstridige mod mig / de vandrede icke efter mine Skicke / oc hulde icke mjn ræt / ad giøre der efter / hvilcke som Mennisket skal holde / oc lefve ved dem / de vanhelligede mine Sabbather. Da tænckte Jeg ad udgyde mjn grumhed ofver dem / ad fuldende mjn Vrede paa dem i Ørcken. 22 Men Jeg vende mjn Haand / oc giorde (det) for mit nafns skyld / Ad det skulde icke vanhelligis for Hedningnes Øyne / for hves Øyne Jeg hafde udført dem. 23 Jet opløfte ocsaa mjn Haand for dem i Ørcken / ad bortsprede dem iblant Hedningene / oc ad udkaste dem i Landene / 24 Fordi / ad de hulde icke mjn ræt / oc forstødde mine Skicke / oc vanhelligede mine Sabbather / oc deres Øyne vare efter deres Fædres skarns Afguder. 25 Oc jeg gaf dem ocsaa Skicke / icke gode / oc Rætte / ved hvilcke de kunde icke lefve. 26 Oc Jeg besmittede dem med deres Offer / i det de lode alle førstefødde gaae igiennem / ad Jeg skulde lade ødelegge dem / Saa ad de skulde vide / ad Jeg er HErren.
27 Derfor tal / du Menniskis Søn / til Jsraels huus / sjg til dem : Saa sagde den HErre HErre / Eders Fædre hafve endnu her med forhaanet mig / i det de hafve forseet dem ilde mod mig. 28 Thi der Jeg hafde ført dem i Landet / ofver hvilcket jeg hafde opløft mjn Haand / ad gifve dem det / hvor de da saae nogen høy Tue eller noget tyckt Træ / da offrede de der deres OFFer / oc gafve deres hadelige Offer der / oc giorde der deres føde Luct / oc udgydede der deres Drickoffer. 29 Men Jeg sagde til dem : Hvad er det Høye / ad j gaae (saa) djd? Oc Nafn der paa kaldtis Høy indtil denne Dag.
30 Derfor sjg til Jsraels Huus / Saa sagde den HErre HErre : Monne j være besmittede paa eders Fædres Vey / oc bedrifve Hoorerj efter deres slemhed / 31 Oc besmittede med alle eders skarns Afguder / i det j optage eders Gafver / i det j lade eders Børn gaae igiennem Jlden / indtil denne dag / oc Jeg skulde lade mig adspørge af eder / j Jsraels huus? Saa sandt Jeg lefver / siger den Herre Herre / Jeg vil være u-adspurt af eder. 32 Oc det som kommer eder op i sinde / skal dog icke blifve til. Efterdi j sige : Vi ville være som Hedningene / som andre Folck i Landene / ad Tiene Træ oc Steen. 33 Saa sandt jeg lefver / siger den HErre HErre / Jeg vil regnere ofver eder med en sterck Haand oc med udract Arm / oc med udstyrt Grumhed. 34 Oc Jeg vil udføre eder fra Folckene / oc sancke eder af Landene som j ere bortspridde udi / med en sterck Haand oc med en udract Arm / oc med en udstyrt Grumhed. 35 Oc Jeg vil føre eder i Folckenes Ørcken / oc der gaa i Rætte med eder / fra Ansict til Ansict. 36 Lige som jeg gick i Rætte med eders Forfædre / i Ørcken hos Ægypti Land / Saa vil Jeg gaa i rætte med eder / siger den HErre HErre. 37 Oc Jeg vil lade eder gaae igiennem under Rjset / oc føre eder med Pactens Baand. 38 Oc Jeg vil udfeye de Gienstridige fra eder / oc de Fortrædelige mod mig / ja jeg vil udføre dem af det Land som de boe som Fremmede / ingen (af dem) skal komme til Jsraels Land / oc j skulle vide / ad Jeg er HErren.
39 Oc j af Jsraels huus / saa sagde den HErre HErre / Gaar hver efter sine skarns Afguder / tiener (dem) ov hver efter / om j ville icke lyde mig / oc besmitter icke meere mit hellige Nafn med eders Offer oc med eders skarns Afguder. 40 Thi paa mit hiellige Bierg / paa Jsraels høye Bierg / siger den HErre HErre / der skulle de af alt Jsraels huus / alle de som ere i Landet / tiene mig / der skal Jeg hafve lyst til dem / oc der vil Jeg æske eders Opløftelsis Offer / oc eders første Fructis Offer / med alle de Ting som j helliggiøre. 41 VBed en sød Luct skal Jeg hafve lyst til eder / naar Jeg udfører eder fra Folckene / oc samler eder af landene / til hvilcke j ere bortspridde / oc Jeg vil helliggiøris i eder for Hedningenes Øyne : 42 Oc j skulle vide / ad Jeg er HErren / naar Jeg fører eder til Jsraels Land / til det Land / ofver hvilcket Jeg opløfte mjn Haand / ad gifve eders Fædre det. 43 Oc der skulle j ihukomme eders Veye / oc alle eders Jdrætte / med hvilcke j ere besmittede / oc j skulle vemmes ved eder self / for alle de onde Stycker / som j hafve giort. 44 Oc j skulle vide / ad Jeg er HErren / naar Jeg giør med eder / for mit Nafns skyld / icke efter eders onde Veye / oc efter eders fordærfvede Jdrætte / j af Jsraels huus / siger den HErre HErre.
45 Oc HErrens Ord skeede til mig / oc sagde: 46 Du Menniskis Søn / sæt dit Ansict hen mod Synden / oc dryppe mod Synden / oc spaa mod Marckens Skov / mod Synden : 47 Oc sjg til Synden Skov / Hør HErrens Ord / saa sagde den HErre HErre / See / Jeg vil optænde en Jld i dig / oc den skal fortære alle grøne Træ oc alle tørre Træ i dig / den brændende Lue skal icke udflyckis / Men alt det som staar fra Synden / til Norden / skal opbrændis der udi. 48 Oc alt Kiød skal see / ad Jeg HErren / Jeg hafver optændt den / den skal ey udflyckis. 49 Oc jeg sagde / Aha / HErre HErre / de sige om mig / Mon hand icke tale jdel Lignelser.

XXI. Capitel.
OC HErrens Ord skeede til mig / oc sagde : 2 Du Menniskis Søn / sæt dit Ansict mod Jerusalem / oc forkynd mod Helligdommen / oc spaa mod Jsraels Land. 3 Oc sjt Jsraels Land. 3 Oc sjg til Jsraels Land / Saa sagde HErren / See / Jeg vil til dig / oc Jeg vil drage mit Sverd af sin Balg / oc Jeg vil udrydde af dig / den Retfærdige oc den uretfærdige. 4 Efterdi Jeg vil udrydde af dig / den Retfærdige oc den uretfærdige / Saa skal mit Sverd udfare af sin Balg / ofver alt Kiød / fra Synden til Norden. 5 Oc alt Kiød skal vide / ad Jeg HErren hafver uddragit mit Sverd af sin balg / det skal icke indstingis igen. 6 Oc du Menniskis Søn suck / saa det bryder i (dine) lender / oc er (dig) bitter / saa skalt du sucke for deres Øyne. 7 Oc det skal skee / naar de sige til dig / Hvorfor sucker du? Da skalt du sige / For et Rycte / thi det kommer / oc hvert Hierte skal smeltis / oc alle Hænder nedhenge / oc alt Mood falde / oc alle Knæe skulle gaae som vand / See / det kommer / oc det skal skee / siger den HErre Herre. 8 Oc HErrens Ord skeede til mig / oc sagde: 9 Du Menniskis Søn / spaa / oc sjg / Saa sagde HErren / sjg / Et Sverd / ja et Sverd / er giort hvast oc er feyet ocsaa / 10 Det er hvast giort / ad det skal visselig slate / Det er feyet / ad det skal blincke. Hvorlunde kunde vi være glade / (der er) et rjs (lavet til) mjn Søn som foracter alt Træ/ 11 Men hand hafver udsaait det ad feye / ad mand skal holde det i haanden / dette Sverd er hvast giort / oc det er feyet / ad mand skal faa hannem det i haanden som skal ihielslaa. 12 Raab oc hyl / du Menniskis Søn / thi det er ofver mit Folck / det er ofver alle Regentere i Jsrael / mit Folck var forfærdet for Sverdet / Derfor slaa paa Hofte / 13 Thi det er en forsøgelse / oc hvad (vilde der blifve af) om der icke oc kom et Rjs / som foracter (alt Træ/) siger den HErre HErre. 14 Oc du Menniskis Søn / spaa / oc slaa Haand i haand / Thi Sverdet skal komme dobbelt / ja tredie gang / et Dræbesverd / det er et stoort Slagsverd / som skal trænge ind til dem i Kamrene. 15 Derfor ad hierterne skulle smelte / oc der skulle blifve mange stød i alle deres porte / hafver Jeg ladit komme Forfærdelse ved Sverdet / Ah / det er giort til ad blincke / det er indstucket til ad slacte / 16 (Du Sverd) holt dig fast / kom paa den høyre side / lad finde / kom paa den venstre side flux fræm / som du est beridt til. 17 Oc Jeg vil ocsaa slaa min haand i min Haand / oc lade min Vrede hvile / Jeg HErren hafver talet (det.)
18 Oc HErrens Ord skeede til mig / oc sade: 19 Oc du Menniskis Søn / giør dig to Veye / ad Kongens Sverd af Babylons al komme / ad de skulle begge gaa af eet Land / oc udvæl en sted / ja udvæl den for paa Stadens Vey. 20 Giør Vey / ad Sverdet kand komme til Ammons Børns Rabbath / oc i Juda til den faste Jerusalem. 21 Thi Kongen af Babylon staar paa Veystellet / for paa to Veye / ad lade flux spaa / hand lader stryge paa Pjlene / hand adspør ved billederne / hand seer paa Lefveren. 22 Spaadommen er mod Jerusalem paa hans høyre side / ad sætte bucke / ad oplade Munden ved Mord / ad opløfte Røsten med skrig / ad sætte bucke mod Portene / ad opkaste Volde / ad bygge Bulverck. 23 Oc det skal borde dem som naar nogen spaar falskt for deres Øyne / for de hafve sooret dennem Ee d / Men hand skal tæncke paa Misgierningen / ad de skulle gribes. 24 Derfor saa sagde den HErre HErre / For J komme mig til ad tæncke paa eders Misgierning / i det eders Ofvertrædelse blottis / ad eders Synd seeis i all eders jdræt / for j komme mig til ad tæncke der paa / skulle j gribes med Vold.
25 Oc du vanhellige ugudelige Jsraels Fyrste / hvis Dag skal komme / naar Misgierningen er kommen til ende / 26 Saa sagde den HErre HErre / Tag bort Hatten / oc tag Kronen af / Denne skal icke være denne / naar Jeg ophøyer den Fornædrede / oc fornædrer den Ophøyede. 27 Vill Jeg giøre (Kronen) forvend / forvend / forvend / ja den skal icke være / indtil den kommer / som skal dømme / oc hannem vil Jeg gifve (den.)
28 Oc du Menniskis Søn / spaa / oc sjg / Saa sagde den HErre HErre / om Ammons Børn / oc om deres skændzel / oc sjg / Et Sverd / et Sverd er uddraget ad ihielslaa / det er feyet / ad myrde / ad det skal blincke : 29 For du lodst dig see falskt / for du lodst dig spaa LØgn / ad mand skal føre dig til deres Halse / som ere ihelslagne af de ugudelige / hves Dag kom / der Misgierningen var kommen til ende. 30 Kom (du Sverd) i djn Skeede igien. J den sted / som du est skabt / igien : J den sted / som du est skabt / i det Land / som du hafver værit / vil jeg dømme dig. 31 Oc Jeg vil udgyde mjn Vrede ofver dig: Ved mjn grumhed Jld vil Jeg lade opblæse ofver dug / oc vil antvorde dig i galne Folckes Hænder / som ere Mestere til at fordærfve. 32 Du skalt blifve Jlden til Spjse / dit Blood skal blifve midt i Landet / Du skalt icke ihukommis / Thi jeg HErren hafver talt det.

XXII. Capitel.
OC HErrens ord skeede til mig / oc sagde : 2 Oc du Menniskis søn / Vilt du dømme / vilt du dømme den Mordiske Stad / oc kundgiøre den alle sine Vederstyggeligheder? 3 Oc sjg / Saa sagde den HErre HErre / O den Stad / som udgyder Blood i sig / ad dens Tjd skal komme / oc som giøre skarns Afguder hos sig / ad besmitte sig. 4 Du blefft skyldig i dit Blood / som du hafver udgydit / oc dit Blood / som du hafver udgydit / oc du besmittede dig med de sklarns Afguder / som du giorde / oc du giorde det ad dine Dage ere nær / oc komst til dine Aar. Derfor hafver Jeg giort dig til forhaanelse iblant Hedninge / oc til spot i alle Landene / 5 (Baade) de som ere nær oc de som ere langt fra dug / skulle spotte dig / (sigendes:) Du som est besmittet af Nafnet / oc fuld af uroo. 6 See / Fyrsterne i Jsrael / de vare hver i dig efter sin Mact ad udgyde Blod. 7 De foractede Fader oc Moder i dig / giorde mod den Fremmede Vold udi dig. De fortryckte Faderløse oc Encker i dig. 8 Du foractede mine Helligdomme / oc vanhelligede mine Sabbather. 9 Bagtalere vare i dig / paa det de kunde udgyde Blood / oc de aade paa Biergene i dig / de handlede fortrædeligen i dig. 10 Hver bloter sin Faders Blusel i dig / de nødde Qvinder i deres Siugdom i dig / 11 Oc hver bedref vederstyggelighed med sin Næstis ustru / oc hver besmittede sin Sønne Kone Skammeligen / oc hver nødde sin Syster / sin Faders Daatter i dig . 12 De toge Gafve i dig / paa det ade de kunde udgyde Blood / Du togst Aager / oc formeget / oc forfordeelede djn Næste med Vold / oc du forglemte mig / siger den HErre HErre. 13 Oc see / Jeg hafver slagit med mjn haand mod djn Gierighed som du bedrefst / oc ofver dit Blood / som var saa meget i dig. 14 Mon dit Hierte skal kunde bestaa? Mon dine Hænder skulle hafve Styrcke mere paa de Dage / naar Jeg vil handle med dig? Jeg HErren hafver talet (det/) oc jeg vil giøre (det/) 15 Oc Jeg vil bortspree dig iblant hedningene /oc bortkaste dig i landene / oc Jeg vil giøre en ende paa djnureenhed / 16 Oc du skalt være ureen udi dig for Hedningenes Øyne / oc vide / ad Jeg er HErren.
17 Oc HErrens Ord skeede til mig / oc sagde : 18 Du Menniskis Søn / Jsraels huus er mig blefvit til Skum / alle de (ere som ) Kaabber / oc Tin / oc jer oc Bly / i en Oon / de ere (som) Sølfskum. 19 Derfor saa sagde den HErre HErre / Fordi j ere blefne til skum / Derfor see / Jeg vil samle eder midt i Jerusalem. 20 Ligesom mand samler Sølf / oc Kaabber oc / Jern / oc Bly oc Tin tilsammen / midt i en Oon / ad opblæse Jld ofver dem / ad smelte / Saa vil Jeg samle eder i mjn Vrede i mjn Grumhed / oc Jeg vil indlegge / oc Jeg vil smelte eder. 21 Ja jeg vil samle eder / oc opblæse mjn Vredis ild ofver eder / oc j skulle smeltes der inde. 22 Lige som Sølf smeltis midt i enOon / saa skulle j smeltis midt der udi / oc j skulle vide 7 ad jeg HErren hafver udgydit mjn Grumhed ofver eder.
23 Oc HErrens Ord skeede til mig / oc sagde : 24 Du Menniskis Søn / sjg til hende / Du est et Land / som icke er reenset / som icke hafver faait Regn i Vredens tjd. 25 Propheternes Forbund der udi / er der inde / de ere som den brølende Løve / der røfver Rof / de opaade Siele / toge Gods oc dyrebare Ting / de giorde dens Encker mange i den. 26 Dens Præster forvende fortrædeligen mjn Lov / oc vanhelligede mine Helligdomme / de holdte ingen skilsmisse imedlem Helligt oc Vanhelligt /oc de lærde (dem) icke / hvad reent eller ureent er / oc skiulte deres Øyne for mine Sabbather / oc Jeg blef vanhelliget midt iblant dem. 27 Dens Fyrster der udi ere Ulfve / der røfve Rof / ad udgyde Blood / ad omkomme Siele / til ad drifve stoor Gierighed. 28 Oc dens Propheter anstrøge dem med løs Kalck / saa faslskt / oc spaade dem Løgn / sigendis : Saa sagde den HErre HErre / Oc HErren hafver icke talet. 29 Folcket i Landet fortryckte de hart / oc røfvede Rof / oc plagede de Ælendige oc Fattige / oc fortryckte den Fremmede foruden Ræt. 30 Oc Jeg leete efter een af dem / som vilde gierde et Gierde / oc staa i gaabet for mig / formedelst Landet / ad jeg skulde icke fordærfve det / oc Jeg fant ingen. 31 Derfor udøste Jeg mjn Vrede ofver dem / Jeg fortærede dem med mjn Grumheds Jld / Jeg gaf dem deres fortiente Løn paa deres Hofved / siger den HErre HErre.

XXIII. Capitel.
OC HErrens Ord skeede til mig / oc sagde: 2 Du Menniskis Søn / Der vare to Qvinder / een Moders Døttre / 3 Oc de bedrefve hoorerj i Ægypten / i deres ungdom bedrefve de hoorerj / der blefve deres Bryste tryckte / oc der blefve deres Jumfrudoms Patter knugede / 4 Oc deres nafne vare / Ohola den største / oc Oholiba hendis syster. Oc de blefve mine / oc de fødde Sønner oc Døttre / od deres nafne vare / sasmaria er Ohola / oc Jerusalem er Oholiba. 5 Oc Ohola bedref hoorerj / der Jeg hafde tagit hende / oc hun brænde (af Kierlighed) mod sine Bolere / mod de Assyrier / som vare der nær hos / 6 Mod den / som vare klædde med blaa Silcke  / Fyrster oc Øfrighed / som vare alle yndelige unge Karle / mod Ryttere som rede paa Heste. 7 Oc hun bedref sit horerj med dem / med alle synderlige Karle i Assyria / med alle dem / ja med alle som hun elskte / hun besmittede sig med alle deres skarns Afguder / 8 Oc hun forlod icke hendis Hoorerj som hun førde (med sig) af Ægypten / thi de hafde ligget hos hende i hendis ungdom / oc de hafde knuget hendis Jomfrudoms Bryst / oc bedrefvet deres hoorerj med hende. 9 Derfor gaf Jeg hende ofver i hendis Bolers Haand / i de Assyriers Børns Haand / mod hvlcke hun brænde. 10 De blottede hendis Blusel / de borttoge hendis Sønner oc hendis Døttre / oc de ihielsloge hende med Sverdet. 11 Oc hun blef berydtet iblant Qvinderne / oc mand huldte Dom ofver hende. 11 Men der hendis Syster Oholiba det saa / daa brænte hun meget verre end den anden / oc bedref meere hoorerj end hendis Syster / 12 Hun brænde mod de Assyriers Børn / (som vare) Fyrster oc Herrer / som vare der nær hos / klæde med herlige Klæder / Ryttere som rede paa Heste / allesammen yndelige unge Karle. 13 Oc jeg saa / ad hun var besmittet / ad de hafde begge een Vey. 14 Oc ad hun giorde hendis horerj større : Thi der hun saa malede Mand paa Væggen / de Caldæers Billeder / malede med rød Farfve / 15 Opbundne med Belte om deres Lender / som hafde fordeelte Huer paa deres Hofved / alle de ypperlige til ad see / som de Babyloniers oc Chaldæers Børn bære / i deres Fædrene Land / 16 Saa brænde hun mod dem / saa snart som hun saa dem / oc hun sende Bud til dem i Chaldæen. 17 Oc Babylons Børn Komme til hende / ad sofve (hos hende/) af Kierlighed / oc de besmittede hende med deres hoorerj / oc hun besmittede sig med dem / der efter blev hendis Siel vend fra dem. 18 Oc da hun aabenbarede sit horrerj / oc hun aabenbarede sin Blusel / blev mjn Siel vend fra hende / lige som mjn Siel var vend fra hendis Syster. 19 Dog formeerede hun sit Hoorerj / ad tænckte paa sin ungdoms dage / der hun bedref hoorerj i Ægypti Land. 20 Oc brænde meere end deres Tæcteqvinder / hvilckes Kiød var / som Æselers Kiød / oc deres udflod / som Hestis udflode : 21 Sa besøgte du igien djn ungdoms last / der de af Ægypten knugede dine Patter / for djn ungdoms Brystis skyld.
22 Derfor Oholiba / saa sagde den HErre Herre / See / jeg vil opvæcke dine Bolere ofver dig / fra hvilcke djn Siel hafver vendt sig / oc Jeg vil lade dem komme alevegne fra / mod dig / 23 (Som ere) Babylons Børn / oc alle Chaldæer / Pekod / oc Soa / oc Koat / Ja alle de Assyrier / yndelige unge Karle / Fyrster oc HErrer / Riddere oc Æddele / de som alle ride til Hest. 24 Oc de skulle komme imod dig med Kudske / Vogne oc Hiul / oc med en stoor hob Folck / smaa Skiolde / oc Skiolde oc Hielme / skulle de sætte mod dig trint omkring : Oc dem vil Jeg befale Rætten / oc de skulle dømme dig efter deres Ræt. 25 Oc Jeg vil lade mjn Njdkierhed gaa ofver dg / ad de skulle handle med dig i hastighed / de skulle borttage djn Næste oc dine Ørne / oc det sidste af dig skal falde ved Sverdet : De skulle tage dine Sønner oc dine Døttre / oc det sidste i dig skal opbrindis med Jlden. 26 Oc de skulle drage dine Klæder af dig / oc borttage djn Æris Tøy. 27 Saa vil Jeg lade djn utuct opholde fra dig / oc dit Hoorerj fra Ægypti Land / Oc du skalt icke opløfte dine Øyne til dem / oc icke meere tæncke paa Ægypten. 28 Thi Saa sagde den HErre HErre / See / jeg gifver dig i deres Haand / som du hader / i deres haand / som djn Siel er vendt fra. 29 Oc de skulle handle med dig af had / oc borttage alt det som du hafver forhværfvit / oc lade dig nøgen oc blot / oc djn hooreriis Blusel / oc djn utuct oc dit Hoorerj skal aabenbaris. 30 Saa de skulle giøre dig dette / for du hafver bedrefviet Hoorerj efter Hedningene / med hvilcke du hafver besmittit dig / ved deres skarns Afguder. 31 Du hafver gaait i djn Systers Vey / oc Jeg vil gifve hendis Kalck i djn Haand. 32 Saa sagde den HErre HErre / Du skalt dricke djn Systers Kalck / saa dyb oc vjd / Du skalt blifve til Latter oc til Forhaanelse / der skal gaae meget i den. 33 Du skalt fyldis med Druckenskab oc Jammer / af forskreckelsis oc ødeleggelsis Kalck / af djn Systers Samariæ Kalck. 34 Oc du skalt uddricke den oc udsue / oc du skalt sønderslaa Skaarerne der af / oc afrifve dine Bryst / Thi Jeg talde det / siger den HErre HErre. 35 Derfor saa sagde den HErre HErre / Fordi / du forglemte mig / oc kaste mig bag djn Ryg / Saa bær nu ocsaa djn Skam oc djn Hoorerj.
36 Oc HErren sagde til mig / Du Menniskis Søn / Mon du vilt frjkien de Ohola oc Oholiba? Ja forkynd dem heller deres Vederstyggeligheder / 37 Thi de hafve bedrefvit hoorerj / oc der er Blood paa deres Hænder / oc de hafve brugt Horerj med deres skarns Afguder / der til med lode de deres Børn / som de hafde aulet mig / gaae igiennem (Jlden) som dem ad fortæres. 38 End hafve de giort mig det / De hafve besmittet mjn Helligdom paa den dag / oc vanhelliget mine Sabbather. 39 Thi den tjd de hafde slactet deres Børn for deres skarns Afguder / da ginge de samme Dag i mjn Helligdom / ad vanhellige den / Oc see / saadant hafve de girot udi mit Huus. 40 Oc de sende ocsaa Bud efter Folck / som skulde komme langt fra / der kom Bud til dem / oc see / de komme / for hvilcke du badde dig / oc anstrøgst dine Øyne / oc prydede dig herligen. 41 Oc du sadst paa en herlig Seng / oc der var et Bord beridt derfor / oc du hafve sat mjn Røgelse oc mjn Salve Olie der paa. 42 Der nu den Liud af mangfoldigheden holt sig stille der ved / saa (sendte de ) til Folck af den meenige Mand / oc blefve hente Sabæer af Ørcken / oc de gave dem Armbaande paa deres Hænder / oc deylige Kroner paa deres Hofveder. 43 Oc jeg sagde den gamle Hoore det / ad hendis hoorerj skulde nu holde op / oc hun (self med.) 44 Oc mand kom dog til hende / som mand pleyer ad komme til en Hoorkone : saa komme de til Ohola oc til oholiba / de skændige Qvinder. 45 Oc de Retfærdige skulle dømme dem / som Hoorkoner dømmes / oc som de dømmes der udøste Blod / thi de ere Hoorkoner / oc der er Blood paa deres Hænder. 46 Thi saa sagde den HErre Herre / naar Jeg fører en Forsamling ofver dem / oc gifver dem til ad se dem af Juda oc Jsrael for deres Meeneed ryctis oc til Bytte / 47 Da skulle de forsamlede steene dem / oc sønderhugge dem med deres Sverd / de skulle ihielslaae deres Sønner oc deres Døttre / oc opbrænde deres Huuse med Jld. 48 Oc Jeg vil lade Skam opholde af Landet / oc alle Qvinder skulle undervjses / ad icke giøre efter eders skændzel. 49 Oc de skulle legge eders skændzel paa eder / oc j skulle bære eders skarns Afguders Synder / oc j skulle vide / ad Jeg er den HErre HErre.

XXIV. Capitel.
OC HErrens Ord skeede til mig / i det niende Aar / i den tiende Maaned / paa den tiende (Dag) i Maaneden / oc sagde: 2 Du Menniskis Søn / sigendis: Skick dig denne Dag nafn / ja lige denne Dag / (Thi) Kongen af babylon hafver rustit sig imod Jerusalem / lige paa denne Dag. 3 Oc leg en LIgnelse for det gienstridige huus / oc sjg til dem / Saa sagde den HErre HErre / sæt en Gryde til / sæt til / oc lad ocsaa vand der udi. 4 Leg de Stycker som høre der til / tilsammen der i / alle de bedste Stycker / Lenderne oc Skuldrene / fyld (den) med de bedste Marfstycker / 5 Tag det bedste af Hiorden / oc optænd Beene der under / lad dens Saad siude ocsaa / ja lad dens Marfstycker taages der udi. 6 Derfor saa sagde den HErre HErre / Vee den morderiske Stad / som er en Gryde / hvis skum er i den / oc dens skum kom icke af den. / Tag eet stycke der ud efter det andet / Du tørst icke kaste Lod der ofver / (hvilcket først skal ud.) 7 Thi dens blood er udi den / den hafde lagt det ofven paa en slet Klippe / den gaf det icke ud paa Jorden / der som mand kunde hafve skiult ofver det med Støf. 8 Til ad lade opkomme Vrede / til ad hefne harm / hafver jeg ladet dens Blood værit paa en slet Klippe / ad det skulde icke skiulis. 9 Derfor saa sagde den Herre HErre / Vee den mordiske Stad / Jeg vil ocsaa giøre Boolen stoor. 10 Bør megen Ved / optænd Jlden / siud Kiødet / oc kom vel Urter (der udi) oc lad Marfstyckerne brænde. 11 Oc sæt den tom paa dens Glæder / ad den kand blifve heed / oc dens Kaabber kand brændis i den / oc dens ureenhed kand smeltis / ad dens skum kand fortæris. 12 Den plagede sig med uræt / oc dens megen skum vilde icke gaa af den / dens skum blifver i Jlden. 13 J djn ureenhed er skam / Ad dersom Jeg end gierne vilde giøre dig reen / daa reensede du icke dig / du vilt icke reense dig meere af djn ureenhed / indtil Jeg hafver ladit mjn Grumhed hvile paa dig. 14 Jeg HErren hafver talet det / Det kommer / oc Jeg hafver giort det / Jeg vil icke forsømme det / oc Jeg vil icke spare / oc ey heller lade mig det angre / efter dine Veye / oc efter dine Jdrætte skulle de dømme dig / siger den HErre HErre.
15 Oc HErrens Ord skeede til mig / oc sagde : 16 Du Menniskis Søn / See / Jeg vil tage fra dine Øynes Lyst ved en Plage / Men du skalt icke klage / oc ey græde / oc djn Graad skal ey komme herfor. 17 Lad af ad skrige / du skalt ingen Døds Klage føre / Bind djn Hue paa dig / oc drag dine Skoo paa dine Fødder / oc du skalt icke skiule skægget ofver Munden / oc du skalt icke æde Folckis Brød. 18 Oc jeg talde til Folcket om Morgenen / oc mjn Hustru døde om Aftenen / oc jeg giorde om Morgenen / som mig var befalet. 19 Oc Folcket sagde til mig / Vilt du icke gifve os tilkiende / hvad de Ting betyde os / efterdi du giør (saa?) 20 Oc jeg sagde til dem / HErens Ord skeede til mig / oc sagde : 21 Sjg til Jsraels Huus / Saa sagde den HErre HErre / See / Jeg vanhelliger mjn Helligdom / eders Skyckis herlighed / eders Øynes lyst / oc eders Sielis skaansel / oc eders Sønner oc eders Døttre / som J lode (efter eder) skulle falde ved Sverdet. 22 Oc j skulle giøre saa / som jeg giorde / J skulle icke skiule Skegget ofver Munden / oc icke æde Folckis Brød. 23 Men eders Prydelse skal være paa eders hofveder / oc eders Skoo paa eders Fødder / j skulle icke klage / oc ey græde / Men j skulle vansmæctes for eders Misgierninger / oc suncke den eene mod den anden. 24 Oc Ezechiel skal være eder til en underlig Ting / J skulle giøre efter alt det 7 som hand hafver giort / naar det kommer / oc j skulle vide / ad Jeg er den HErre HErre. 25 Oc du Menniskis Søn / Mon icke paa den dag / naar Jeg skal borttage fra dem deres Mact / deres Æris Glæde / deres Øynes lyst / oc deres Sielis opløftelse / deres Sønner oc deres Døttre / 26 (Mon icke) paa den samme Dag / skal komme een til dig / som er undflyet / ad kundgiøre det? 27 Paa den Dag skal djn Mund opladis / med hannem som er undflyyt / oc du skalt tale / oc icke meere være stum / Oc du skalt være dem til et underligt Tegn / oc de skulle vjde / ad Jeg er HErren.

XXV. Capitel.
OC HErrens Ord skeede til mig / oc sagde: 2 Du Menniskis Søn / Sæt dit Ansict mod Ammons Børn / oc spaa imod dem / 3 Oc sjg til Ammons Børn / hører HErrens HErrens Ord / saa sagde den HErre HErre: Fordi ad du sagde / Ha ha / om mjn Helligdom / thi den er venhelliget / oc omJsraels Land / thi det er ødelagt / oc om Juda huus / thi de ere bortfarne i Fængsel / 4 Derfor see / Jeg vil gifve dem af Østen dig til Asf / oc de skulle sætte deres huus i dig / oc giøre deres Boolig i dig / De skulle æde djn Fruct / oc de skulle dricke djn Melck. 5 Oc Jeg vil giøre Rabbath til Kameelers Bolig / oc Ammons Børn til Faarestj / oc j skulle vide / ad Jeg er HErren. 6 Thi saa sagde den HErre HErre / Fordi du klapper med haanden oc du sparcker med Fooden / oc hafver glæde dig / ii all djn spot / af hiertet / mod Jsraels Land / 7 Derfor see / Jeg udræcker mjn Haand ofver dig / oc gifver Hedningene dig til Bytte / oc udrydder dig fra Folckene / oc ødelegger dig af Landene / Jeg vil udslette dig / oc du skalt vide / ad Jeg er HErren.
8 Saa sagde den HErre HErre / Fordi ad Moab oc Seir sige / See / Juda huus er lige som alle Hedningene / 9 Derfor see / Jeg vil obne Moabs Skulder fra Stæderne / ja fra hans Stæder / fra hans ende / som er det ædle Land / Beth Jesimoth / BaalMeon / oc Kiriathama / 10 For dem af Østen / med Ammons Børn / oc jeg vil gifve dem til Arf / ad mand skal icke meere ihukomme Ammons børn iblant Hedningene. 11 Jeg vil holde Ræt ofvr Moab / oc de skulle vide / ad Jeg er HErren.
12 Saa sagde den HErre HErre / Fordi / ad Edom giorde det / der hand hefnede sig saare paaJuda huus / oc de forskyldede sig hart / oc de hfvnede sig paa dem / 13 Derfor saa sagde den HErre HErre / Jeg vil udræcke mjn Haand ofver Edom / oc udrydde der af / Mennisker oc Fæ / oc ædelegge dem fra Theman oc Dedan / de skulle falde ved Sverdet. 14 Oc Jeg vil hefne mig ofver Edom / ved mit Folckis Jsraels haand / oc de skulle giøre ved Edom / efter mjn Vrede oc efter mjn Grumhed / oc de skulle kiende mjn hefn / siger den HErre HErre.
15 Saa sagde den HErre HErre / Fordi ad Philisterne giorde hefn / oc hafve hefnet sig hart med spot af hiertet / ad fordærfve emd en ævig Fiendskab / 16 Derfor saa sagde den EHrre HErre / See / JEg vil udræcke mjn Haand ofver Philisterne / oc Jeg vil udrydde Crethi / oc Jeg vil omkomme det som er ofverblefvet hos Hafsens Haun. 17 Oc Jeg vil giøre stoor Hefn paa dem / med grumm Straf / Oc de skulle vide / ad Jeg er HErren / naar Jeg bruger mjn Hefn over dem.

XXVI. Capitel.
OC det skeede i det ellefte Aar / paa den første Dag i Maaneden / ad HErrens Ord skeede til mig / oc sagde : 2 Du Menniskis Søn / Fordi / ad Tyrus sagde ofver JErusalem / Ha / ha / den er sønderbruden som var Folckenes porte / den vente sig til mig / Jeg vil fylde mig/ den er øde. 3 Derfor saa sagde den HErre HErre / See / jeg (kommer) ofver dig Thyrus / Oc Jeg vil opføre mange Hedningen ofver dig / som Hafvet ophøyer sig med sine Bølger. 4 Oc de skulle fordærfve Muurene i Tyru / oc de skulle nedbryde dens taarne / Ja Jeg vil oc bortgeye dens Støf af den / oc Jeg vil giøre den til en høy slet klippe / 5 Den skal vorde til en Holm / ad brede Garn paa i Hafvet / Thi Jeg hafver talet (det/) siger den HErre HErre / oc den skal blifve Hedningene til Rof. 6 Oc dens Døttre som ere paa Marcken / skulle ihielslaaes ved Sverdet / Oc de skulle vide / ad Jeg er HErren. 7 Thi saa sagde den HErre HErre / See / Jeg vil lade Nabuchodonofor Kongen af Babylon / komme mod Tyrum fra Norden (som er Kongers Konge) med heste oc med Vogne / oc med Reysnere / oc med (Krjgs) hoob oc meget Folck. 8 Hand skal ihielslaa dine Døttre paa Marcken med Sverdet / oc hand skal sætte Bulverck imo dig / oc opkaste volde imod dig / oc opreise Skiuolde imod dig. 9 Oc hand skal giøre stød mod dine Muure / med sine Bucke / oc nedbryde dine Taarne med sine Vaabne. 10 Hans Heste skulle være saa mange / ad deres Støf skal betecke dig. Dine Muure skulle befve / af hans Reysneres oc Hiules oc Vognes Liud / naar hand skal komme igiennem dine Porte / lige som mand pleyer ad komme ind udi en brøden Stad. 11 Hand skal nedtræde alle dine Gader / med sine Hestes Hofver / hand skal ihielslaa dit Folck med svedet / oc dine stercke Støtter skulle hver nedfalde til Jorden. 12 Oc de skulle røfve dit Gods / oc plyndre djn Kiøbsmand Vaare. Oc de skulle afbryde dine Muure / oc nedbryde dine deylige Huuse / oc de skulle kaste dine Steene / oc dit Tømmer / oc djn Støf / udi Vandet. 13 Oc Jeg vil lade opholde dine Ganges Tone / oc dine Harpers Liud skal icke høris meere. 14 Oc Jeg vil giøre dig til en høy slet Klippe / du skalt vorde til en Holm / til ad udbrede Garn paa / du skalt icke meere byggis / thi Jeg HErren hafver talet (det/) siger den HErre HErre.
15 Saa sagde den HErre HErre til Tyrum / Mon Øerne icke skulle befve / for dit Falds liud / naar de Slagne raabe / naar de aldeelis ihielslaaes i dig. 16 Oc alle fyrster hos Hafvet skulle nedstige af deres Stoole / oc aflegge deres Kiortle / oc afdrage deres slickede klæder / De skulle føre sig i befvelser / de skulle sidde paa Jorden / oc befve alle Øyeblick / oc forundre sig ofver dig. 17 Oc de skulle tage en grædelig Klage ofver dig / oc sige til dig / Hvorledis est du saa ødelagt / du som varst bygt af hafvet / det var den berømmede Stad / som / oc de som boede der udi / som forfærdede alle dem som boede der hos. 18 Nu skulle øerne forfærdes paa dit Falds Dag / ja Øer som ere i Hafvet / forskreckes for djn udgang. 19 Thi saa sagde den HErre HErre / Naar Jeg giør dig til en øde Stad / som andre Stæder / i hvilcke ingen boer / naar Jeg lader opkomme Afgrund ofver dig / oc stoore Vand betæncke dig. 20 Da vil Jeg nedstøde dig med dem / som fare i Grafven / det er / til det gamle Folck / Oc Jeg vil sætte dig i det nederste af Jorden / i ævig Ørcken / med dem som fare i Grafven / det er / til det gamle Folck / Oc Jeg vil sætte dig i det nederste af Jorden / i ævig Ørcken / med dem som fare i Grafven / ad du skalt icke besiddis. Oc Jeg vil gifve det skønne i de Lefvendes Land. 21 Ja Jeg vil giøre dig til Forfærdelser / ad du skalt icke meere være til / Naar der skal spørgis om dig / da skalt du icke findis meere ævindelig / siger den HErre HErre.

XXVII. Capitel.
OC HErrens Ord skeede til mig / oc sagde : 2 Oc du Menniskis Søn / Optag et grædeligt Klagemaal ofver Thyrus / 3 Oc sjg til Thyrus / som ligger der som mand faar paa Hafvet / som handler med Folck paa mange Øer / Sa sagde den HErre HErre / O Thyrus / du sagde / Jeg er den Allerdeyligste. 4 Dine Landemercke ere midt i Hafvet / dine Bygningsmænd hafve fuldkommet djn deylighed. 5 De bygte med Fyrtræ / af Sanir / alle dine Ofverloge / de lode hente Cedertræ af Libano / ad giøre Mast ofver dig / 6 De giorde dine Aarer af Eegetræ af Basan var vel traadet / af Chitims Øer. 7 Dit Segl var af besticket Silcke af Ægypten / ad det skulde være djn Bannere / Dine Tapeter af blaat Silcke oc Purpur / af Elisa Øer. 8 De som boede i Zion oc Arvad / vare dine Roors Mænd / Dine Vjse / O Thyrus / som vare i dig / de vare dine Styremænd. 9 De Gamle af Gebal / oc de Vjse der udi / vare de som færdede dine Refver / alle Skibe i Hafvet / oc deres Skibsfolck / vare i dig / ad drifve Handel med dig. 10 De af Persia / oc Lydia / oc Puth / vare i djn Krjgshær dine Strjdsfolck / de ophengde Skiolde oc HIelme i dig / de giorde dig saa deylig. 11 De af Arvad oc djn Hær / vare paa dine Muure trint omkring / oc Gammadæer vare paa dine Taarne / de hengde deres Skiolde paa dine Muure trint omring / de fuldkomne djn deylighed. 12 Tharsis var djn Kiøbmand / formedelst stoor mangfoldighed af allehonde Gods / med Sølf / Jer / Tin oc Bly / handlede de til dit Marcket. 13. Javan / Thubal oc Mesech / de vare dine Kræmmere : med Folckes Siele oc Kaabberkar drefve de djn handel. 14 (Ja de af Thogarma huus / førde Heste oc Reysnere / oc MulEseler / til dit Marcket. 15 De af Dedan vare dine Kræmmere / djn Handel var paa mange Øer / de gafve dig Filsbeen oc Ebentræ til Æreskenckt. 16 Syria kibøte med dig / for det meget Arbeyd som du giorde / med Carbunckel / Purpur / oc stickede Verck / oc Bysse oc Corall / oc Rubjn / handlede de paa dit Marcket. 17 Juda oc Jsraels land de vare dine Kræmmere / med Hvede af Minith oc Panag / oc Hunning oc Olie / oc Terpentjn / drefve de djn Handel. 18 Damascus kiøbte med dig / for dit meget Arbeyde / for mangfoldighed af allehonde vare / med Vjn oc Helbon oc hvis Uld. 19 Oc Dan oc Javan Mensal / handlede paa dit Marcket : skinnede Jern / Cassia oc Calmus / var blant djn Kiøbmands vare. 20 Dedan handlede med dig / med kostelige Klæder / ad ride paa. 21 Arabia / alle Fyrster af Kedar / de handlede med dig : med Lam / oc Vædre oc Bucke / hafve de handlet med dig. 22 Kræmmere af Seba oc Raema de vare dine Kræmere : med det ypperste af allehonde kostelige urter / oc alle honde dyrebare Steene oc Guld / handlede de paa dit Marcket. 23 Haran / Channe oc Eden / Kræmere af Seba / Assur / Chilmad / handlede med dig. 24 Disse vare dine Kræmmere i alle slags Ting / i Packe af Blaat Silcke oc besticlede Klæder / oc med Kjster med ypperlige Klæder / med det som var bunden med Liner oc af Cedertræ / paa dit Marcket. 25 Tharsis Skib vare de ypperste i djn Handel / oc du est fylt / oc kommen meget til ære / midt i Hafvet. 26 Dine Roorsmænd førde dig paa stoore Vand  Men Østensvæjr sønderbrødt dig midt paa Hafvet.
27 Djn Fordeel / oc dit Købmandskab / djn Handel / dine Skibsfolck oc dine Styrmænd / oc de som færdede dine Refver / oc dine Kiøbmænd / oc alle dine Strjdsmænd som vare i dig / oc all djn Forsamling som var i dig / skulle falde midt i Hafvet / paa dit Falds Dag. 28 Forstæderne skulle befve for dine styremænds skrigs liud / 29 Oc de skulle nedstige af deres Skib / alle de som holde paa Aarer / Skibsmænd / alle Styremænd paa Hafvet / oc de skulle træde paa Landet / 30 Oc lade høre ofver dig deres Røst / oc raabe bitterligen / oc de skulle optage Støf paa deres Hofved / oc ofverslaa sig med Aske. 31 Oc de skulle giøre dem skaldede ofver dig / oc binde Sæcke omkring sig / oc græde ofver dig med Hiertis bitterhed / med en bitter Veeklage. 32 Oc de skulle tage til Graade med deres Klagemaal ofver dig / oc græde ofver dig / (sigendes:) Hvo hafver værit som Tyrus / som den der er ødelagt midt paa Hafvet? 33 Der djn Handel kom af Hafvet / da mættede du mange Folck / med dit Godzis oc djn Kiøbmandskabs mangfoldighed / giorde du Konger rjge paa jorden. 34 (Men) nu du est sønderslaget af hafvet / i dybe vand / da er djn handel / oc alle dine Forsamlinger i dig faldne. 35 Alle de som boede paa Ørne / forfærdedes storligen ofver dig 7 oc deres konger forfærdedes saare / de saare jammerligen ud. 36 Kiøbmændene iblant Folckene hvidzlede ofver dig / du est blefven til stoore Forskreckelser / oc du skalt icke meere være ævindelig.

XXVIII. Capitel.
OC HErrens Ord skeede til mig / oc sagde : 2 Du Menniskis Søn / sjg til Tyri Fyrste / Saa sagde den HErre Herre 7 fordi ad dit hierte er ophøyet / oc du sagde . jeg er Gud / jeg sidder i Guds Stool / midt i Hafvet / Oc (fordi) du est et Menniske / oc icke Gud / oc dog holt dit hiertes om Guds Hierte. 3 See / (fordi) du est tiogere end Daniel / saa ad ingen Ting / af alt det som er skiult / kunde døllis for dig : 4 (Fordi) du hafver giort dig Mact / ved djn Vjsdom oc ved djn Forstand / oc giorde det / ad der er Guld oc Sølf i dine Liggendefæ. 5 (Fordi) ad du hafver giort djn Mact meget stoor / ved djn megen Vjsdom / ved dit Kiøbmandskab / oc dit hierte er ophøyet / for djn Mact skyld. 6 Der for / saa sagde den HErre HErre / Efterdi du holt dit hierte / som Guds Hierte / 7 Derfor see / Jeg vil skicke Fremmede ofver dig / de Stercke i blant Hedningene / oc de skulle uddrage deres Sverd ofver djn Vjsdoms deylighed / oc vanhellige djn skinnende herlighed. 8 De skulle støde dig ned i Grafven / oc du skalt døø som de Jhielslagne døe midt i hafvet. 9 Mon du dog da skulle sige / Jeg er Gud / for den som ihielslaar dig / Oc du est dog et Menniske / oc icke Gud / i den hans haand som slaar dig. 10 Du skalt døø / som de med Forhud døe / i Fremmedes haand / Thi Jeg hafver talet det / siger den HErre HErre.
11 Oc HErrens Ord skeede til mig / oc sagde : 12 Du Mennistis Søn / Tag til Graad ofver Kongen af Tyro / oc sjg til hannem / Saa sagde den HErre HErre / Du besegler en Sum / fuld af vjsdom / oc fuldkommen med deylighed. 13 Du varst i Eden Guds have / allehonde dyrebare Steene betæckede dig / (som er) Rubjn / Topas oc Demat / Turkos / Onis oc Jaspis / Saphit / Carbunkel oc Smaragd / oc Guld / Dine Trommers oc dine Pibers verck vare beride paa den Dag du blefst skabt. 14 Du (varst som) en salvet Cerub / som skuler / Oc Jeg hafde sat dig / du varst paa Guds hellige Bierg / du vandrede iblant gloende Steene 7 15 Du varst fuldkommen paa dine Veye / fra den Dag du blefst skabt paa 7 indtil Misgierningen blef funden i dig. 16 Du fylde dig indvortis / for djn megen handels skyld / med fortrædelighed 7 oc du syndede 7 derfor vil jeg venhellige dig fra Guds Bierg / oc omkomme dig / du cherub som skiuler / fra de gloende Steene. 17 Dit hierte er ophøyet / for djn Deyligheds skyld / Du hafver fordærfviet djn Vjdsom / med djn skinnende Herlighed / Jeg viil bortkaste dig paa JOrden / Jeg vil gifve dig for Kongers Ansict / ad de skulle see paa dig. 18 For dine Misgierninger mangfoldighed / for djn Handels uretfærdighed 7 hafver du vanhelliget dine Helligdomme : Oc Jeg il lade en Jld gaa ud af dig den skal fortære dig / oc Jeg vil giøre dig til Aske paa JOrden / for alle deres øyne som see til dig. 19 Alle de som dig kiende iblant Folckene / skulle forfærdes stoorligen ofver dig / Du est blefven til forskreckelser / oc du skalt icke være meere ævindelig.
20 Oc HErrens ord skeede til mig / oc sagde : 21 Du Menniskis Søn / sæt dit Ansict mod Zion / oc spaa imod den. 22 Oc sjg / Saa sagde den HErre HErre / See / Jeg (kommer) ofver dig Zion / oc Jeg vil indlegge ære paa dig / Oc de skulle vide / ad Jeg er HErren / naar Jeg lader rætten gaa ofver den / oc bevjser paa den 7 ad Jeg er hellig. 23 Oc Jeg vil sende pestilenze oc Blood i den / paa dens Gader / oc der skulle falde Slagne der udi / ved Sverdet (som er) ofver den trint omkring / Oc de skulle vide / ad Jeg er HErren. 24 Oc der skal icke meere være hos Jsraels huus / Torn som stinger / eller oc Torn som giør Vee / af alle dem som ere omkring dem / som foracte dem / Oc de skulle vide / ad Jeg er den HErre HErre.
25 Saa sagde den HErre HErre / Naar jeg forsamler jsraels Huus / fra Folckene / som de ere bortspridde iblant / Da vil Jeg bevjse paa dem for Hedningenes Øjne / ad Jeg er hellig / 26 Oc de skule boe i deres Land / som Jeg gaf mjn Tienere Jacob. Oc de skulle boe tryggeligend er udi / oc bygge Huus / oc plante Vjngaarde : Ja de skulle boe tryggeligen / naar Jeg lader Rætten gaa ofver alle dem somforactede dem / trint omkring dem / oc de skulle vide / ad Jeg HErren er deres Gud.

XXIX. Capitel.
J Det tiende Aar / i den tiende (Maaned) paa den tolfte (dag) i Maaneden / skeede HErrens ord til mig / oc sagde : 2 Du Menniskis søn / sæt dit Ansict mod Pharao Kongen af Ægypten / oc spaa imod hannem / oc imod alt ægypti Land. 3 Tal oc sjg / Saa sagde den HErre HErre / See / Jeg (kommer9 ofver dig Pharao 7 Konge i Æypten / Du som est den stoore Drage der ligger midt i sine strømme / som sagde : Mjn Strøm er mjn / oc jeg hafver giort mig (den.) 4 Men Jeg vil legge Kroge i dine Kæber / oc lade Fiskene i dine strmme henge ved dine skæl / oc Jeg vil opdrage dig af dine strømme / oc alle Fiske i dine Strømme / skulle henge ved dine Skæl. 5 Oc Jeg vil forlade dig i Ørcken / dig oc alle dine Fiske som ere i dine Strømme / du skalt falde paa marcken / du falt icke læsis tilhobe / oc ey sammensanckis / (Men) Jeg hafver gifvit dig Diuerne i Landet / oc Fuglene under Himmelen til at æde. 6 Oc alle de som boe i Ægypten / skulle vide / ad Jeg er HErre / Fordi / ad de hafde været Jsraels huus en Rørkiep. 7 Naar de tage paa dig med haanden / skalt du gaa isynder ø oc skinge dennem igiennem alle skuldre : Oc naar de helde dem paa dig / da skalt du bryste / oc komme alle Lender paa dem til at staae stille. 8 Derfor saa sagde den Herre HErre / see / Jeg lader komme Sverdet ofver dig / oc vil lade udrydde Mennesker oc Fæ af dig. 9 Oc Ægypti Land skal blifve til en ørcken / oc øde Sted / Oc de skulle vide / ad Jeg er HErren / fordi / hand sagde / Det er mjn Strøm / oc jeg giorde (den.) 10 Derfor see / jeg vil til dig / oc til djn Strøm / oc Jeg vil giøre Ægypti Land aldeelis til øde ørcken / fra Sevene Taarn / oc indtil Morlands landemercke / 11 Der skal icke gaa Menniskis Food igiennem den / oc Fæ Food skal ey gaa igiennem den / oc den skal ey besiddis i fyrretive Aar. 12 Oc Jeg vil giøre Ægypti Land øde / midt udi øde Lande / oc dens Stæder skulle være øde / midt iblant de forstyrrede Stæder / oc Jeg vil bortspree Ægypterne iblant Hedningene / er Jeg vil bortkaste dem i Landene.
13 Thi saa sagde den HErre HErre / Naar fyrretive Aar er ude / vil Jeg forsamle ægypterne (igien) fra Fockene / hvort hen de vare bortspridde. 14 Oc Jeg vil vende Ægypti fængsel / oc føre dem tilbage igien i Pathres : Land / til der værelsis Land / oc de skulle der være et ringe Kongerige. 15 Det skal være ringe fræm for (andre) Kongeriger / oc icke ophøis meere ofver Hedningene / oc Jeg vil forringe dem / ad de skulle icke regere ofver hedningene. 16 Oc dem som minder paa Missgierning / skal icke meere vente Jsraels huus til ad forlade sig paa / i det de see hen efter dem / Oc de skulle vide / ad Jeg er den HErre HErre.
17 Oc det skeede i det sivende oc tivende Aar / i den første (Maaned/) paa den første (Dag) i Maaneden / steede HErrens ord til dem / oc sagde : 18 Du Menniskis Søn / Nabuchodonofor Kongen af Babylon / hafver kommit Strjdshere til ad tiene / med en stor Tieniste / mod Tyrum / ad hvert Hofved er skaldede / oc hver skulder berøfvet / oc hans oc hans Krjgsfolck fick icke Løn for Tyru / for den Tieniste som hand tiente mod den. 19 Derfor saa sagde den HErre HErre / See / Jeg gifver Nabuchodonofor Kongen af Babyln / Ægypti Land / ad hand skal tage dens mænge 7 oc røfve dens Rof oc oc Bytte / dens Bytte / oc hans Strjdsfolck skulle faae Løn. 20 Til Løn / for hans Arbeyde / med hvilcket hand tiente den / hafver Jeg gifvit hannem Ægypti Land Land / Thi de giorde det for mig / siger den HErre HErre.
21 Paa den samme Tjd vil Jeg lade Jsraels huusis horn voxe / oc Jeg vil gifve dig en opladt Mund midt iblant dem / oc de skulle vide / ad Jeg er HErren.

XXX. Capitel.
OC HErrens ord skeede til mig / oc sagde : 2 Du Menniskis Søn / spaa / oc sjg / Saa sagde den HErre HErre / Hyler (oc siger/) Vee den Dag / 3 Thi Dagen er nær / ja HErrens dag er nær / en Dag med Sky / det skal vorde Hedningenes tjd / 4 Oc der skal komme et Sverd i ægypten / oc Morland skal faare forfærdis / naar de Slagne falde i Ægypten / oc de skulle tage dens mænge / oc dens Grundvol skal omkastis. 5 Morland oc Lydia oc Lydi / med allehonde meenighed Folck / oc Chub / oc de som ere af Forbunds Land / skulle falde med dem ved Sverdet. 6 Saa sagde HErren / De som ville opstøtte Ægypten / skulle oc falde / oc dens Mactis Hofferdighed skal nedfare / fra Sevene Taarn skulle oc falde i den ved Sverdet / siger den HErre Herre. 7 Oc de skulle ødelegges / midt udi de øde Lande / oc dens Stæder skulle være iblant (andre) øde Stæder / 8 Oc de skulle vide / ad Jeg er HErren / naar Jeg giør en Jld iÆgypten / oc alle dens Hielpere blifve forstyrrede. 9 Paa den samme Tjd skal der udgaa Bud fra mig i Skibene / ad forfærde Morland (som nu er) saa trygt / oc der skal være en Forfærdelse iblant dem / som paa Ægypti Dag / Thi see / den kommer. 10 Saa sagde den Herre HErre / Jeg vil lade ophodle Ægyptens mænge / ved Nabucodonofors Kongens af Babylnons haand. 11 Hand oc hans Folck med hannem / de Stercke iblant Hedningene / ere ankomne / ad fordærfve landet / oc de skulle uddrage deres Sverd ofver Ægypten / oc fylde Landet med Slagne. 12 Oc Jeg vil giøre Strømmene tørre / oc selge landet i de Ondes haand / oc Jeg vil ødelegge Landet / oc alt det som er der udi / ved Fremmede / Jeg HErren hafver talet (det.) 13 Saa sagde den HErre HErre / Jeg vil fordærfve de skarns Afguder / oc der skal icke meere være en Fyrste af Ægypti Land / oc Jeg vil giøre Fryct i Ægypti Land. 14 Oc Jeg vil ødelegge Pathros / oc optænde en Jld i Zoam / oc holde Ræt i No. 15 Oc Jeg vil udgyde mjn Grumhed ofver Sin (Som er) Ægypternes Befæstning / Oc Jeg vil udrydde den mangfoldig i No. 16 Oc Jeg vil giøre enJld i Ægypten / Sin skal hafve megen smerte / oc No skal blifve til at sønderrifvis / oc Roph skal hafve daglig Angist. 17 De unge Karle i Aven oc Pibeseth / skulle falde ved Sverdet / oc de skulle drage i fængsel. 18 Oc i Theh aphanahes blev dagen mørck / da Jeg brød der ægyptens Aag / oc dens mactis Hofmod skal holde op i den / en Sky skal tæcke den selv / oc dens Døttre skulle drage i Fængel. 19 Oc Jeg vil hodle Ræt i Ægytpen / oc skulle vide / ad Jeg er HErren.
20 Oc det skeede i det ellefte Aar / i den første (Maaned/) paa den sivende (Dag) i Maaneden / ad HErrens ord skeede til mig / oc sagde : 21 Du Menniskis Søn / Jeg hafver sønderbryt Pharaos Kongens Arm Ægypten / oc see / den er icke forbunden / ad mand skulle læge / ad sammenvinde / ad forbinde den / ad giøre den sterck ad holde paa Sverdet. 22 Derfor / saa sagde den EHrre HErre / See / Jeg vil til pharao / Kongen i Ægypten / oc jeg vil sønderbryde hans Arme / det stercke oc det brudne / oc Jeg vil lade Sverdet falde af hans Haand. 23 Oc Jeg / Jeg vil bortspree Ægypterne iblant Hedningene / oc udkaste dem i landene. 24 Men Jeg vil styrcke Kongens Arme af babylon / oc faa (hannem) mit Sverd i sin haand / oc Jeg vil sønderbryde Paaraos Arme / oc haand skal skrige hart / som een der er slagen for hannem. 25 Oc Jeg vil ftyrcke Kongens Arme af Babylon / oc Pharaos Arme skulle nefalde / oc de skulle vide / ad Jeg er HErren / naar jeg gifver mit Sverd i Kongens haand af Babylon / oc hand ræcker det til ægypti Land / 26 Oc Jeg lader bortspree Ægypterne iblant hedningene / oc bortkaste dem i Landene / Oc de skulle vide / ad Jeg er HErren.

XXXI. Capitel.
OC det skeede i det ellefte Aar / i den tredie (Maaned/) paa den første (Dag) i Maaneden / ad HErrens Ord skeede til mig / oc sagde : 2 Du Menniskis Søn / sjg til Pharao 2 Kongen i Ægypten / oc til hans mænge / hvem est du ljg i djn herlighed? 3 See / Assur (var som) et Cederstæ paa Libano / deylig med Greene / oc som gaf Skygge med Løv / oc gandske høy / oc hans top vaar iblant tycke Greene. 4 vandet giorde3 det / ad hand blef stoor / Afgrunden ophøyede hannem / Folderne der udi / ginge hvert tring omkring Bullen der af / oc udlod sine Bæcke til alle Træer i Landet. 5 Derfor blef hand høyre end alle Træerne i landet / oc der blefve mange Greene der paa / oc Qvistene der paa b lefve lange / for det meget Vand / der hand skiød Qviste. 6 Alle Himmelens Fugle giorde Rede paa hans Qviste / oc alle Diur i Marcken aulede under hans Greene / oc der boede alle mangfoldige Folck under hans Skygge. 7 Saa blev hand deylig ved sin stoorhed / ved sine lange Greene / thi hans Rood var hos meget Vand. 8 Ceder træerne i Guds Have / ginge hannem icke tilforn / Fyritræerne vare icke lige ved hans Green / oc Kastanitræerne vare icke som hans Qviste / der var intet Træ i Guds Have ligt ved hannem i deylighed. 9 Jeg giorde hannem deylig / med sine mange Greene / oc alle Edens Træer / som vare i Guds Have / baare Afvind ved hannem. 10 Derfor saa sagde den HErre Herre / fordisaa du est blefven sa høy paa Vext / ja for hand lod sin Top staa i blant tycke Greene / oc hans Hierte er ophøyet / formedelst hans høyhed / 11 Da hafver Jeg gifvit hannem i den Mæctigis Haand iblant Hedningene : hand skal jo handle (efter sin Villie) med hannem : jeg hafver uddrefvit hannem / for hans ugudelighed. 12 Oc Fremmede / som ere stercke iblant Hedningene / skulle vist udrydde hannem / oc lade hannem fare paa Biergene / oc hans Greene skulle falde i alle dale / oc hans Qviste sønderbrydes / hos alle Bæcke i landet. Oc alle Folck paa JOrden skulle bortvige fra hans Skygge / oc forlade hannem : 13 Alle Himmelens Fugle skulde hvile paa hans Fælde / oc alle Diur paa Marcken skulde være hos hans Greene. 14 Paa det ad igen Træ hos vandet skulde ophøye dem ved deres Vext / oc ey lade deres Top sslaa iblant tycke Greene  oc ey deres Ulme forlade sig paa sig self vor deres højeds skyld / ja ingen af dem som dricke vand : Thi de ere alle ofvergifvne til Døden / (ad komme) under Jorden / iblant Menniskenes Børn / til dem som nedfare i Grafven. 15 Saa sagde den Herre Herre / Paa den Tjd / der hand foor ned tilhelfvede / da gjorde Jeg sorrig / Jeg lod Afgrunde skiule ofver hannem / oc opholt Strømmene der af / oc der blefve stemmede mange Vand / oc Jeg giorde / ad Libanon sørgede for hannem / ja alle Træer paa Marcken / som hvert hafde daanit ofver hannem. 16 Jeg lod forfærde Hedningene 7 for hans falds liud / der jeg støtte hannem ned under til helfvede / med dem / som fare ned i Grafven. Oc alle Edens Træer / det æddelste oc beste paa Libanon 7 alle (Træer) som dricke Vand / blefve trøstede nederst i Jorden. 17 Ja de nedfoore med hanem til helfvede / til dem som vare slagne med Sverd : de som hafde været hans Arm / (oc) hafde siddet i hans Skygge midt iblant Heningene. 18 Ved hvem est du lignet / du som varst saadan i Ære oc Herlighed / iblant Edens Træer? Ja du mot nedfare med Edens TRæer / hen under Jorden / iblant dem som hafve Forhuud skalt du ligge / med de Jhielslagne ved Sverdet : Denne er Pharao oc all hans mænge / siger den HErre HErre.

XXXII. Capitel.
OC det skeede i det tolfte Aar i den tolfte (Maaned) paa den første (Dag) i Maaneden 7 ad HErrens Ord skeede til mig / oc sagde : 2 Du Menniskis SØn / Tag paa et Klagemaal ofver Pharao / Kongen af ægypten / oc sjg til hannem / Du est lignet ved en ung Løve iblant Hedningene / oc du est som Hvalfisken i hafvet / du far fræm i dine Strømme / oc rør Vandet med dine Fødder / oc giør deres Strømme skidne. 3 Saa sagde den HErre HErre / Jeg vil kaste mit Garn ud ofver dig i Mange Folcks Forsamling / 4 Oc Jeg vil optage dig i mit Garn / oc Jeg vil lede dig paa Landet / Jeg vil kaste dig paa Marcken / 5 Oc Jeg vil lade alle himmelens Fulge hvile paa dig / oc jeg vil mætte alle Diur paa Jorden af dig. 6 Oc jeg vil kaste i dit Kiød paa biergene / oc opfylde Dalene med djn Høyhed. Jeg vil vande Landet / som du svømmede udi / da dit Blod / indtil Biergene / oc Bæckene skulle blifve fulde af dig. 7 Oc naar Jeg ødelegger dig / da vil Jeg skiule Himlene / oc giøre deres Stierner mørcke / Jeg vil ofverdrage Solen med Skyerne / oc Maanen skal icke gifve sit skin. 8 Jeg vil lade alle klare Lius i himmelen blifve mørcke ofver dig / oc jeg vil giøre Mærckhed ofver dit Land / siger den HErre HErre. 9 Oc Jeg vil fortørne mange Folckes Hierter / naar Jeg fører djn undergang iblant Hedningene / i de lande som du icke kiender. 10 Oc Jeg vil komme mange Folck til / ad forfærde sig stoorligen ofver dig / oc deres Konger skulle saare grue for djn skyld / naar Jeg lader mit sverd blincke for deres Ansict / oc de skulle forfærdes hasteligen / hver i sit hierte / paa dit Falds Dag. 11 Thi saa sagde den HErre Herre / Kongens Sverd af Babylon skal komme ofver dig / 12 Jeg vil lade djn mangfolrdighed faldne ved de Stærckes Sverd / de som ere alle stercke iblant hedningene / oc de skulle ødelegge Ægyptens hofmod / ad alle dens mænge skal adspredis. 13 Oc Jeg vil ødelegge alle dens Diur / fra mange Vand / oc intet Menniskis Food skal traade i dem meere / oc intet Diurs Kløfve skal traade i dem. 14 Da vil Jeg giøre deres Vand klare / oc lade deres floder flyde som Olie / siger den HErre HErre. 15 Naar jeg øder Ægypti Land / oc Landet blifver øde af det som var af fuld af / naar Jeg slaar alle som der i boe / od de skulle vide / ad Jeg er HErren. 16 Dette er et Klagemaal / oc beklager j det / Hedningenes Døttre skulle beklage det / ofver Ægypten oc ofver alle dens mangfoldighed skulle de beklage det / siger den HErre HErre.
17 Oc det skeede i det tolfte Aar / paa den femtende (Dag) i Maaneden / skeede HErrens ord til mig / oc sagde : 18 Du Menniskis Søn / begræd Ægyptens mangfoldighed / ov nedstød den / den oc de ypperlige hedninges Døttre / hen under Jorden / med dem / som nedfare i Grafven. 19 Hvor af varst du deylig? Far ned / oc leg dig hos dem som hafve Forhud. 20 De skulle falde iblant de Jhielslagne med Sverdet / den er gifvet under Sverdet / sleber den oc alle dens mangfoldighed 21 De Stærcke iblant Kæmperne skulle tale til hannem midt af Helfvede / med hans hielpere / De ere nedfarne / de ligge med dem som hafve Forhud / som ere ihielslagne emd Sverdet. 22 Der (ligger) Assur oc all dens hoob / omkring hannem ere hans i Grafver / de ere ale slagne som fulde ved Sverdet. 23 Hves Grafver ere giorde ved siderne i huulen / oc dens Forsamling var tring omkring dens Graf / de ere alle ihelslagne oc fulde ved Sverdet / som giorde forskreckelse i de Lefvendes Land. 24 Der (ligger) Elam oc all dens mangfoldighed omkring dens Graf / de ere alle slagne som fulde ved Sverdet / oc nedfoore med dem som hafve Forhuud / hen under Jorden / som udgafve deres Forskreckelse i de Lefvendes Land / oc baare deres skændzel med dem / som fare ned i Grafven. 25 De redde dens Seng midt iblant de Slagne / med dens mangfoldighed / dens Grafver vare omkring hannem / de hafde alle Forhuud / vare ihielslagne med Sverdet / Thi deres Fryct var udgifven i de Levendes Land / oc de baare deres skændzel med dem / som fare ned i Grafven / hver blev iblant de Jhielslagne. 26 Der ligger Mesech / Thubal / oc all dens mangfoldighed / oc dens Grafver trint omkring hannem / alle disse hafde Forhuder / vare ihielslagne med Sverdet / Thi de udgafve deres rædsel i de lefvendes Land. 27 Oc skkulle de icke ligge hos de Stercke / som ere faldne af dem / som hafde Forhuud? Som nedfoore til helfvede med deres Krjgstøy / oc lagde deres Sverd under deres Hofveder / oc deres Misgierninger vare hver ofver deres been / thi (de vare) de Stærckes forskreckelse i de Lefvendes Land. 28 Ja oc du / du skalt sønderbrydis midt iblant dem som hafve Forhuud / oc ligge hos de Jhielslagne ved Sverdet. 29 Der ligger Edom / dens Konger oc alle dens Fyrster / som ere lagde med deres Styrcke hos de Jhielslagne med Sverdet / de skulle ligge hos dem som hafve Forhuud / oc hos dem som nedfare i Grafven. 30 (Der ligge) alle de Fyrster af Norden / oc alle Zidonier / som ere nedfarne med de Jhielslagne / deres Forfærdelse / som blefve beskæmmede af deres Styrcke / oc de skulle ligge med Forhuud hod de Jhielslagne med Sverdet / oc bære deres skam med dem / som nedfare i Hulen 31 Disse skal Pharao see / oc trøste sig ofver alle sin mangfoldighed som ere ihielslagne med Sverdet / Pharao oc all hans Krjshær / siger den HErre HErre. 32 Thi JEg skal sende mjn Forskræckelse i de Lefvendes Land : Saa skal Pharao / oc all hans mangfoldighed / blifve liggendis iblant dem / som hafve Forhuud / oc de Jhielslagne med Sverd / siger den HErre HErre.

XXXIII. Capittel
OC HErrens Ord skeede til mig / oc sagde : 2 Du Menniskis Søn / Tal til dit Folckis Børn / oc sjg til dem / Om Jeg skulde føre Sverdet ofver landet / oc Folcket i Landet toge en Mand iblant sig oc giorde hannem til deres Væctere / 3 Oc hand saa Sverdet komme ofver Landet / oc hand blæste i Trometen / oc advarede Folcket : 4 Hvo som da nocksom hørde Trometens Liud / oc vilde icke lade sig advare / oc Sverdet kom / oc tog hannem bort &/ hans Blood skulde være paa hans Hofved. 5 (Thi) hans hørde Trometens Liud / oc varede sig icke / hans Blood skal være paa hannem / Men varede hand sig / da reddede hand sit Ljf. 6 Men om Væcteren saa Sverdet komme / oc icke blæste i Trometen / oc Folcket ey varede sig / oc der kom Sverdet oc tog nogen bort af dem / den blef borttagetn for min Misgiernings skyld / men jeg vil kræfve hans Blood af Væcterens haand. 7 Oc du Menniskis Søn / Jeg hafver sæt dig til en Væctere ofver jsraels Huus / naar du monne høre Ord af mjn Mund / ad du da advarer dem paaa mine vegne. 8 Naar Jeg siger til den ugudelige / Du ugudelige skalt visseligen døø / Oc du taler icke / ad den ugudelige varer sig fra sin Vey / Da skal den ugudelige døø i sin Misgierning / Men Jeg vil kræfve has Blood af djn Haand. 9 Men om du advarer den ugudelige om sin Vey / ad omvende sig der fra / oc hand icke omvender sig fra sin Vey / da skal hand døø i sin Misgierning / oc du hafver frjt djn Siel.
10 Oc / du Menniskis Søn / sjg til Jsraels huus / J sige fast saa / Vore Misgierninger oc vore Synder ere ofver os / oc vi ere forsmæctede for dem / oc hvorledis kunde vi lefve? 11 Sjg til dem : Saa sant Jeg lefver / siger den HErre HErre / Jeg hafver icke behagelighed i den ugudeligis Død / men i det / ad den ugudelige omvender sig fra sin Vey / ad hand maa lefve : Vender om / vender om fra eders onde Vey / oc hvorfor ville j døe (j af) Jsraels Huus? 12 Oc du Menniskis Søn / sjg til dit Folckis Børn / den Retfærdigis retfærdighed skal icke frj hannem / paa hans Ofvertrædelsis dag. Oc den ugudelige skal icke falde i ugudelighed / paa den Dag hand vender sig fra sin ugudelighed. Oc en Retfærdig skal icke kunde lefve derfor / paa den Dag hand synder. 13 Naar Jeg siger om den Retfærdige / hand skal visselig lefve / oc hand forlader sig paa sin Retfærdighed / oc giør uræt / da skal alle hans Retfærdighed icke ihukommis / Men hand skal døø i sin ondskab / som hyand giør. 14 Oc naar Jeg siger om den ugudelige / hand skal visselig døø / oc hand vender sig fra sin synd / oc giør Ræt oc Retfærdighed / 15 Saa en ugudelig sender Pant tilbage / igiengifve det som er røfvet / vandrer efter liffens Skick / ad hand giør icke uræt / hand skal visselig lefve / hand skal icke døø / 16 Alle hans Synder / som hand hafver syndit / skulle icke kommis hannem ihu / hand skal visselig lefve. 17 Endnu sagde dt Folckis børn: HErrens Vey er icke ræt / enddog deres egen vey er icke ræt. 18 (Thi) naar en retfærdig vender sig fra sin Retfærdighed / oc giør uræt / da skal hand døø derfor. 19 Oc naar en ugudelig vender sig fra sit ugudelige Væsen / oc giør Ræt oc Retfærdighed / da skal hand lefve derfor. 20 Endnu sagde j / HErrens Vey er icke ræt / Jeg skal dømme eder hver efter sine Veye / j af Jsraels Huus.
11 Oc det skeede i det tolfte Aar / i den tjende (Maaned/) paa den femte (Dag) i Maaneden/ der vi vare flytte bort / kom een til mig / som var undkommen fra Jerusalem / oc sagde / Staden er slagen. 22 Oc HErrens Haand var ofver mig om Aftenen / før den kom som var undløben / oc oplod mjn Mund / indtl hand kom til mig om Morgenen / Oc mjn Mund oplod mjn Mund / indtil hand kom til mig om morgenen / Oc mjn Mund oplod sig saa / oc jeg tagde icke meere. 23 Oc HErrens ord skeede til mig / oc sagde : 24 Du MEnniskis Søn / De som boe i de øde Stæder / de i Jsraels Land / sige fast (saa/) Abraham var eenlig / oc eyede dette Land til Arf / oc vi ere mange / os er Landet gifvet til Arf. 25 Derfor sjg til dem / saa sagde den HErre HErre / J æde (kiød) med Bloodet / oc opløfte eders Øyne til eders skarns Afguder / oc udgyde Blood / Oc j ville eye Landet til Arf? 26 J staae ofver eders Sverd / j giøre Vederstyggelighed / oc j besmitte hver sin Næstis Hustru / oc j ville eye Landet til Arf? 27 Saa skalt du sige til dem / Saa sagde den HErre HErre / Saa sandt Jeg lefver / de som ere i Ørcken / skulle falde ved Sverdet / Oc den som er paa Marcken / hannem hafver Jeg gifvit Diuren / ad de skulle æde hannem / oc de som ere i Befæstningerne oc i Hulerne / skulle døe ved Pestilenzen. 28 Thi Jeg vil Giøre Landet plat øde / ad der skal ophøre Hofmod af den Styrcke som der er udi / oc Jsraels Bierge skulle ødelegges / ad ingens kal gaa der ofver. 29 Saa skulle de vide / ad Jeg er HErren / naar Jeg giør Landet plat øde / for alle deres Vederstyggeligheder / som de hafver giort.
30 Oc du Menniskis Søn / Dit Folckis Børn tale om dig / hos Væggene oc i dørrene paa huusene / oc den eene taler til den anden / ja hver til sin Broder / sigendes : Kiere / kommer oc lader os høre / hvad det er for et Ord / som udgaar fra HErren. 31 Oc de skulle komme til dig / som folcket plejer ad komme / oc de / mit Folck / skulle sidde for dit Ansict / Oc de skulle høre dine ord / oc icke giøre der efter / Thi de drifve vexering med deres mund / (Men) deres Hierte vandrer efter deres Begierning. 32 Oc see / Du est dem som en Bolevise / som hun kommer fræm med / der hafver en skiøn røst / oc som kand vel leege / Derfor skulle de høre dine Ord / men dog icke giøre der efter. 33 Men naar det kommer / (skal Piben faa en andet Liud/) see det kommer / Oc de skulle vide / ad en Prophete hafver værit iblant dem.

XXXIV. Capitel.
OC HErrens Ord skeede til mig / oc sagde: 2 Du Menniskis Søn / Spaa imod Jsraels Hyrder : Spaa / oc sjg til dem / til Hyrderne : Saa sagde den HErre HErre / vee / Jsraels Hyrder / som føde sig self : Skulde icke Hyrderne føde Hiorden? (Men) j vilde æde Fedmen / oc klæde eder med Ulden / vilde slacte de Fedeste / J vilde icke føde Hiorden. 4 J styrckede icke de Skrøbelige / oc lægte icke den Svage / oc forbunde icke den Veebrudne / oc førde icke den Fordrefne tilbage / oc leete icke efter det som var borte / men med grumhed / med strenghed raadde j ofver dem / 5 Saaledis ere de adspridde foruden Hyrde / oc de ere blefne alle vilde Diur til Føde / oc ere adspridde / 6 Mine Faar gaae vilde hjd oc djd paa alle bierge / oc paa alle høje Høye / Ja mine Faar ere adspride paa det gandske Land / oc der er ingen som spør / oc ingen som leeder (efter dem.) 7 Derfor j Hyrder / hører HErrens Ord: 8 Saa sandt Jeg lefver / siger den Herre HErre / fordi mine Faar ere blefne til Rof / oc mine Faar ere blefne til ad opædes af alle vilde diure / foruden Hyrde / oc mine Hyrder søgte icke efter mine Faar / Men hyrderne fødde sig self / oc fødde icke mine Faar. 9 Derfor j Hyrder / hører HErrens Ord / 10 Saa sagde den HErre HErre / See / Jeg vil til Hyrderne / oc vil kræfve mine faar af deres haand / oc Jeg vil giøre det til en ende med dem / ad de icke skulle føde Faar : Oc Hyrderne skulle icke meere føde sig self : Thi Jeg vil udfrj mine Faar af deres Mund / oc de skulle icke være dem til Mad.
11 Thi saa sagde den HErre HErre / See Jeg / Jeg / ja Jeg/ vil søge efter mine Faar / oc leede efter dem. 12 Som en Hyrde leeder efter sin Hiord / naar hand er iblant sine Faar som ere adspridde / Saa vil Jeg søge efter mine Faar / oc udefrj dem fra alle Stæder / hvort hen de vare bortspridde / paa Skyes oc Mørckheds Dag. 13 Oc Jeg vil udføre dem fra Folckene / oc samle dem af Landene / oc Jeg vil føre dem i deres land / oc jeg vil føde dem paa jsraels bierg / ved Bæckene / oc allesteds der som mand boer i landet. 14 Jeg vil føde dem i god Græsgang / oc deres Faarestj skal staa paa de høye Jsraels Bierg / der skulle de ligge i god lystelig Faarestj / oc fødes med feed Føde paa Jsraels Bierge. 15 Jeg vil self føde mine Faar / oc Jeg vil self lade dem ligge / siger den herre HErre. 16 Jeg vil opleede dem som ere borte / oc igenleede det som er fordrefvet / oc forbinde det Beenbrudne / oc styrcke det Svage / Men det Feede oc det Stercke vil jeg legge øde / Jeg vil føde det med Ræt.
Oc j som ere mine faar (hører dette/) Saa sagde den Herre Herre / See / Jeg dømmer imedlem Lam oc Lam / imedlem vædre oc Bucke. 18 Mon det være eder lidet / ad j hafve afædet den gode Føde / oc det som er til ofvers af eders Føde / hafve j nedtraadet med eders Fødder / Oc ad j hafve drucket klart vand / oc hafve rørt det siden med eders Fødder. 19 Oc anlagendis mine faar / ad de hafve ædet / det som var undertraadet med eders Fødder / oc drucket det som j hafve rørt med eders Fødder. 20 Derfor saa sagde den HErre HErre til dem / See / Jeg / Jeg / ja Jeg / vil dømme imedlem de feede Lam oc maure Lam. 21 Fordisaa / ad j støde alle de Svage med Siderne oc med skuldrene / oc stange dem med eders Hordn / indtil j hafve adspridt dem hen ud.
22 Derfor vil Jeg frelse mine Faar / ad de skulle icke meerr blifve til Rof / oc Jeg vil dømme imedlem Lam oc Lam. 23 Oc Jeg vil opvæcke ofver dem en Hyrde / oc hand skal føde dem / mjn tenere David hand skal føde dem / oc hand skal være deres Hyrde. 14 Oc Jeg HErren / Jeg / vil være deres Gud / men mjn Tjenere David (skal være) en Fyrste iblant dem / Jeg HErren / Jeg hafver talet det. 25 Oc Jeg vil giøre med dem en Freds pact / oc lade onde Diur ophøre af Landet / oc de skulle boe i ørcken tryggeligen / oc sofve i Skovene. 26 Oc jeg vil giøre dem / oc det er trint omkring mjn h
Høy / til en velsignelse / oc Jeg vil lade nedregne i sin Tjd / der skulle vorde Velsignelsis Regn. 27 Oc Træerne paa marcken skulle gifve sin Fruct / oc jorden skal gifve sin Grøde / oc de skulle være i deres land trygeligen. Oc de skulle vide / ad Jeg er HErren / naar jeg sønderbryder deres Aags Bomme / oc udfrjer dem af deres Haand / som lode sig tiene af dem. 28 Oc de skulle icke meere blifve Hedningene til rof / oc ingen Diur paa JOrden skal æde dem / Men de skulle boe trygeligen / oc der skal ingen forfærde (dem.) 29 Oc Jeg vil opvæcke dem en plantelse til et Nafn / oc de skulle icke meere hentages af hunger i Landet / oc ey bære meere Hedningenes Forsmædelse. 30 Oc de skulle vide / ad jeg HErren deres Gud (er) med dem / oc de ere mit Folck / Jsraels huus / siger den HErre HErre. 31 Oc j mine Faar / Faar som Jeg føder / j ere Mennisker / (Men) Jeg er eders Gud / siger den HErre HErre.

XXXV. Capitel.
OC HErrens Ord skeede til mig / oc sagde : 2 Du Menniskis Søn / sæt dit Ansict mod Seirs Bierg / oc spaa imod det. 3 Oc sjg til det: Saa sagde den Herre Herre / See / JEg vil til dig / du Seirs Bierg / oc udræcke mjn Haand imod dig / oc Jeg vil giøre dig plat øde. 4 jeg vil giøre dine stæder øde / oc du skalt blifve til ørcken / oc du skalt vide / ad Jeg er HErren. 5 Derfor / ad du hafver en ævig Fiendskab / oc hafver udøst Jsraels Børn / ved Sverdets mact / den tjd det gick dem ilde / oc den tjd Misgierningen hafde ende. 6 Derfor / Saa sant Jeg lefver / siger den Herre Herre / Jeg vil oc giøre dig blodig / oc Blood skal forfølge dig / efterdi du hafver icke hadet Blood / da skal Blood forfølge dig. 7 Oc Jeg vil giøre Seirs Bierg til Ørcken oc øde / oc Jeg vil udrydde der af / den som gaar der ofver / oc kommer tilbage. 8 Oc Jeg vil opfylde Biergene der hos med Slagne der paa / oc paa dine Høye oc i dine Dale / oc hos alle dine Bæcke skulle de falde / som ere slagne med Sverdet. 9 Ja Jeg vil giøre dig til en ævig Ørcken / oc dine Stæder skulle icke besiddes / oc j skulle vide / ad Jeg er HErren. 10 Fordi ad du siger / begge Folck oc de tvende Lande skulle være mine / oc vi ville arfveligen eye det / som HErren var (skiønt) der. 11 Derfor / Saa sandt Jeg lefver / siger den Herre HErre / da vil Jeg giøre efter djn Vrede oc efter djn Njdkierhed / som du hafver brugt for djn had mod dem / oc Jeg vil blifve kient hos dem / naar Jeg dømmer dig. 12 Oc du skalt vide / ad Jeg er HErren / Jeg hafver hørt alle dine besporttelser / som du sagde mod Jsraels Bierg / sigendis : De ere ødelagde / de ere os gifvne at fortære. 13 Oc j hafve giort eder stoore mod mig / med eders Mund / oc forøgt eders Ord mod mig / Jeg hafver hørt (det.) 14 Saa sagde den HErre HErre / Efter som alt Landet glæder sig / vil Jeg giøre dig øde. 14 Lige som du hafver glædit dig ofver Jsraels huusis Arf / for den er ødelagt / saa vil jeg giøre med dig / Du Seirs Bierg skalt vorde øde  / oc gandske Edom altsammen / saa de skulle vide / ad Jeg er HErren.

XXXVI. Capitel.
OC du Menniskis Søn / Spaa mod Jsraels Bierg / oc sjg / J Jsraels Bierge / hører HErrens Ord. 2 Saa sagde den HErre HErre ; Fordi / ad Fienden sagde ofver eder / Ha / ha / Jtem / de ævige Høye ere hver blefne vor Arf. 3 Derfor spaa / oc sjg / Saa sagde den HErre HErre : Fordisaa / ja fordisaa / ad mand hafver ødelagt oc opsluget eder tring omkring/ saa ad j ere blefne det ofverblefne af hedningene til Arf / oc ere opkomne paa en (fremmed) Tungis Læbe / oc ere blefne et ont skrjg iblant Folcket. 4 Derfor j Jsraels Bierge / hører den Herris Herris Ord / Saa sagde den HErre HErre: Thi Biergene oc Høyene / til Bæckene oc Dalene / til de øde Ørcker / oc forladne Stæder / som ere blefne det ofverblefvet af hedningene tring omkring / til Rof oc Spot. 5 Derfor saa sagde den HErre HErre: Jeg hafver talet i mjn brændende Njdkierhed / imod Njdkierhed / imod det ofverblefne af Hedningene / oc imod det gandske Edom / hvilcke der hafve slef taget sig mit land til Arf / med gandske hiertis Glæde / med haardhed i sinde / paa det den sted / som de Fordrefne boede udi / skulle vorde til Bytte. 6 Derfor spaa om Jsraels Land / oc sjg til biergene oc Høyene / til Bæckene oc Dalene / Saa sagde den HErre HErre: See / Jeg hafver talet i mjn Njdkierhed Oc i mjn Grumhed / Efterdi j hafve baaret hedninges forsmædelse / 7 Derfor saa sagde den HErre HErre: Jeg hafver opløst mjn Haand 7 ad Hedningene som ere tring omkring eder / skulle slef bære deres Forsmædelse. 8 Men j / Jsraels Bierge / skulle gifve eders Greene igien / oc bære eders Fruct for mit Folck Jsrael / Thi de ere paa Veyen hiem ad igen. 9 Thi see / Jeg vil komme til eder / oc vende mig til der / oc j skulle dyrckes oc saaes / 10 Oc Jeg vil giøre meget Folck hos eder / det gandske Jsraels huus altsammen / Oc Stæderne skulle blifve besidne / oc de som ere ødelagde / skulle opbygges. 11 Ja Jeg vil mangfoldiggiøre Folck oc Fæ hos eder / oc de skulle formeeres oc voxe til / Oc Jeg vil lade eder boe der / som j boede af gammel Tjd / oc Jeg vil giøre eder meere got / end tilforn / oc j skulle vide / ad Jeg er HErren. 12 Oc Jeg vil føre Folck til eder / (ja) mit Folck Jsrael / oc de skulle dye dig / oc du skalt vorde dem til Arf / oc skalt icke meere giøre dem Børnløse. 13 Saa sagde den HErre HErre / efterdi ad de sige til eder / Du hafver opædit Folck / oc du hafver giort dine Folck Barnløse. 14 Derfor Skalt du icke meere opæde Folck / ey heller giøre dine Folck barnløse / siger den HErre HErre. 15 Oc Jeg vil icke lade dig meere høre Hedningenes forsmædelse / oc du skalt icke meere bære Folckenes bespottelse / oc du skalt icke giøre dine Folck Barnløse meere / siger den HErre HErre.
16 Oc HErrens Ord skeede til mig / oc sagde : 17 Du Menniskis Søn / Jsraels huus booede i deres Land / oc de besmittede det paa deres Vey oc med deres Jdræt / som en fraskildt Qvindis ureenhed var deres vey for mig / 18 Oc Jeg udgydede mjn Grumhed ofver dem / for det Bloods skyld / som de udftyrte i Landet / oc besmittede det / ved deres skarns Afguder. 19 Oc Jeg bortspridde dem i blant hedningene / oc de blefve bortkaste i landene / Jeg dømt dem efter deres Vey oc efter deres Jdræt / 20 Oc der de vare komne til Hedningene / hvort hen de komme / da vanhelligede de mit hellige nafn / ad vanhelligede de mit hellige nafn / ad mand sagde om dem / Disse ere HErrens Folck / oc de ere uddragne af hans Land? 21 Men Jeg sparde / for mit hellige Nafns skyld : hvilcket Jsraels huus vanhelligede / iblant edningene / der som de komme hen.
22 Derfor sjg til Jsraels huus / Saa sagde den HErre HErre / Jeg giør det icke for eders skyld / j af Jsraels huus / Men for mit hellige Nafns skyld / hvilcket j hafve vanhelliget iblant hedningene / djd som j komme hen. 23 Thi Jeg vil helliggiøre mit stoore Nafn / som er vanhelliget iblant Hedningene / som J hafve vanhelliget iblant dem. Oc Hedningene skulle vide / ad Jeg er HErren (siger den HErre HErre) naar Jeg helliggiøris iblant eder / for eders Øyne. 24 Thi Jeg vil tage eder fra Hedningene / oc samle eder af alle Land / oc lade eder komme til eders Land igien. 25 Oc Jeg vil stencke reent Vand ofver eder / oc j skulle reenses af all eders ureenhed / oc fra alle eders skarns Afguder vil Jeg reense eder. 26 Oc Jeg vil gifve eder et nyt hierte / oc Jeg vil gifve en ny Aand inden i eder / Oc Jeg vil borttage det Steenhierte af eders Kiød / oc gifve eder et Kidkhierte. 27 Oc Jeg vil gifve mjn Aand inden i eder / oc Jeg vil giøre det / ad j skulle vandre i mine Skicke / oc holde oc giøre mjn Ræt. 28 Oc j skulle boe i Landet / som Jeg gaf eders Fædre / oc j skulle være mit Folck / oc Jeg vil være eders Gud. 29 Oc Jeg vil frelse eder af all eders ureenhed / oc Jeg vil raabe ad Kornet / oc giøre det meget / Oc Jeg vil icke sende Hunger ofver eder. 30 Oc Jeg vil formeere Fructen paa Træerne / oc Grøden paa marcken / ad j skulle icke meere bære hungers spot iblant Hedningene. 31 Da skulle j komme eders onde Veye ihu / oc eders Jdrætte 7 som icke vare gode / Oc eders Jdrætte / som icke vare gode / Oc j skulle vemmes ved eder self for eders Misgierninger / oc for eders Vederstyggeligheder. 32 (Dette) giør Jeg / icke for eders skyld / siger den HErre HErre / Det være eder vitterligt / skammer eder oc blues for eders Veye / J af Jsraels huus. 33 Saa sagde den HErre HErre / Paa den Dag Jeg skal reense eder af alle eders Misgierninger : Da vil Jeg besætte Stæderne / oc de øde (Støder) skulle opbygges. 34 Oc det ødelagde Land skal dyrckis / i den sted ad det var slet fordærfvet / for hver deres øyne som der ginge igennem / 35 Oc de skulle sige / Dette de Land / er blefvet den Have Eden / oc de forladte ødelagde oc ned brudne Stæder / staae fast bygde. 36 Oc Hedningene / som blifve til ofvers omkring eder / skulle vide / ad jeg er HErren / Jeg hafver opbygt de nedbrudne / Jeg hafver plantit de ødelagde. Jeg HErren / Jeg hafver talet / oc Jeg hafver giort det. 37 Saa sagde den HErre HErre / Jeg vil endnu i dette stycke lade mig adspørgis af Jsraels huus / ad giøre dem (dette/) Jeg vil formeere dem / som Menniskis Hiord / 38 Som en hellig Hiord / som en Hiord i Jerusalem / paa dens bestemte Høytjder / Saa skulle de forlatte Stæder blifve fulde af Menniskers Hiorde / oc de skulle vide / ad Jeg er HErren.

XXXVII. Capitel.
HErrens Haand var ofver mig / oc HErren førde mig i en Aand / oc satte mig ned midt paa Marcken / hvilcken var fuld af Been. 2 Oc hans lidde mig om dem rundt omkring / oc see / de vare saare mange der paa Marcken / de see / de vare meget tørre. 3 Oc hand sagde til mig / Du menniskis Søn / Monne disse Been kunde blifve lefvendes? Oc jeg sagde / HErre HErre / Du veedst (det.) 4 Oc hand sagde til mig / Spaa om disse Been / oc sjg til dem : J tørre Been / hører HErrens Ord: 5 Saa sgde den HErre HErre om disse Been / See / Jeg vil lade komme Aand i eder / oc j skulle lefve. 6 Oc Jeg vil giøre Scener paa eder / oc ofverdrage eder med Huud / oc gifve Aand i eder / ad j skull lefve : Saa skulle j vide / ad Jeg er HErren. 7 Oc Jeg spaade efter som jeg var befalet / Oc der skeede et Liud / der jeg spaade / oc see / det rørde sig : Oc Beenene komme nær tilhobe / hver Been til sit Been. 8 Oc jeg saa / oc see / der opkomme Seener oc Kiød paa dem / oc hand ofverdrog dem med Huud / men der var icke Aand i dem. 9 Oc hand sagde til mig / Spaa til Aanden / Spaa du Menniskis Søn / oc sjg til Aanden / Saa sagde den HErre HErre : Kom du Aand fra de fire Væjr / oc blæs paa disse Ihielslagne /oc de skulle lefve. 10 Oc jeg spaade / som hand befalede mig / Oc Aanden kom i dem / oc der de lefvede / oc de stoode paa deres Fødder / en saa meget stoor Hær. 11 Oc hand sagde til mig / Du Menniskis Søn / disse Been de ere alt Jsraels huus. See / de sige : Vore Been ere tørrede / oc vort Haab er borte / det er ude med os. 12 Derfor spaa / oc sjg til dem / Saa sagde den HErre HErre / See / jeg oplader eders Grafver / oc Jeg vil hente eder op af eders Grafver / mit Folck / oc lade eder komme tilJsraels Land. 13 Oc j skulle vide / ad Jeg er HErren / naar Jeg oplader eders Grafver / oc Jeg lader opføre eder af eders Grafver / mit Folck. 14 Oc Jeg vil gifve mjn Aand i eder / oc j skulle lefve / oc Jeg vil nedsætte eder i eders Land / oc j skulle vide / ad Jeg er HErren / Jeg hafver talet det / oc Jeg hafver giort det / siger HErren.
15 Oc HErrens Ord skeede til mig / oc sagde : 16 Du Menniskis Søn / Tag dig eet Træ / oc skrif der paa / for Juda oc for Jsraels Børns Tilhengere / Oc tag eet Træ / oc skrif der paa for Joseph / Ephraims Træ / oc alt Jsraels huusis deres Tilhængeres. 17 Oc leg dig det eene til det andet / til (ad de blifve) et Træ: Oc de skulle vorde til eet i djn Haand. 18 Oc naar dit Folckis Børn sige til dig / sigendes : Vilt du icke gifve os tilkiende / hvad du meener der med? 19 Da tal til dem / Saa sagde den HErre HErre / See / Jeg vil tage Josephs Træ / som er i Ephraims haand / oc Jeg vil legge dem til det som er Juda Træ / oc giøre dem til eet Træ / oc de skulle vorde eet i mjn Haand. 20 Oc de Træer som du hafver skrefvit paa / skulle være i djn haand / for deres Øyne. 21 Der efter tal til dem / Saa sagde den Herre Herre / See / Jeg tager Jsraels Børn / ad de skulle icke være iblant hedningene / djd som de foore hen / oc Jeg vil samle dem allevegne fra / oc lade dem komme til deres land. 22 Oc Jeg vil giøre dem til eet Folck / i Landet paa Jsraels Bierg / oc een Konge skal vorde alles deres Konge : Oc de skulle icke meere være tvende Folck / oc ey meere deels i to Kongeriger her efter. 23 De skulle oc icke meere besmitte dem med deres Afguder der eller deres slemhed / eller nogen af deres Ofvertrædelser / Jeg vil frelse dem af alle deres Bolige / der som de hafve syndet udi / od Jeg vil reense dem / oc de skulle være mit Folck / oc jeg / Jeg vil være deres Gud. 24 Oc mjn Tienere David (skal være) Konge ofver dem / oc der skal vorde een Hyrde for dem alle / oc de skulle vandre i mjn Ræt / oc holde mine Skicke / oc giøre der efter. 25 Oc de skulle boe i Landet / som Jeg gaf mjn Tienere Jacob / der som eders Fædre boe udi / Oc de skulle boe der / de oc deres Børn / oc deres Børnebørn / til ævig Tjd / Oc David mjn Tienere skal være deres Fyrste ævindeligen. 26 Oc Jeg vil giøre Freds Pact med dem / det skal vorde dem en ævig Pact / oc Jeg vil sætte dem oc formeere dem / oc sætte mjn Helligdom iblant dem ævindeligen. 27 Oc mjn tabernackel skal være hos dem / oc Jeg vil være deres Gud / oc de skulle være mit Folck. 28 Oc hedningene skulle være mit Folck. 28 Oc Hedningene skulle vide / ad Jeg er HErren / som helliger Jsrael / naar mjn Helligdom blifver iblant dem ævindelig.

XXXVIII. Capitel.
OC HErrens ORd skeede til mig / oc sagde : 2 Du Menniskis Søn / vend dig mod Gog / i Magogs land / den øfverste Fyrste for Mesech / oc Thubal / oc spaa om hannem / 3 Oc sjg : Saa sagde den HErre HErre: See / Jeg vil til dig Gog / den øfverste Fyrste i Mesech oc Thubal: 4 Oc jeg vil omføre dig / oc legge Bidzeli dine Kiefter / oc jeg vil udføre dig / oc all djn Hær / Heste ocd ryttere / som ere alle gandske vel klædde / (som ere) en stoor hoob / med smaa Skiolde / som andre Skiolde / som alle føre Sverd. 5 Perser / Morianer oc Lybier med dem : som alle føre Skiold oc Hielm. 6 Gomer oc alle hans Hær / Thogarma huus / som ligger mod Norden / oc all hans Hær / ja (disse) mange Folck med dig. 7 Rust dig / ja rust dig vel / du7 oc all djn hoob / som ere forsamlede til dig / oc vær du dem til beskærmelse. 8 Du skalt blifve hiemsøgt efter mange Dage. Paa den sidste Tjd / skal du komme til det Land / som er igienført fra Sverdet / er kommet tilsammen af mange Folck / (som er/) paa Jsraels Bierge / som hafve stedze været øde / naar det er udført / fra Folck / oc de boe alle tryggeligen. 9 Du skalt drage op / som Stormen / d7u skalt komme / du skalt vorde som en Sky / ad skiule Landet / Du oc all djn Hær / oc mange Folck med dig. 10 Saa sagde den HErre HErre: Det skal skee paa den Dag / skulle der komme Handel op i dit Hierte / oc du skalt tæncke en ond Tancke / oc sige / 11 Jeg vil fare op i Landet / der som der ere Bondebyer / Jeg vil komme (ofver dem) som ere stille / som boe tryggeligen / de som boe alle uden Muure / oc hafve hvercken Stenger eller Porte / 12 Ad røfve Rof / oc ad bytte Bytte / ad djn Haand skal komme igien ofver de forstyrrede (Stæder) som ere bygte / oc ofver det Folck / som er sancket fra Hedningene / som brugte Næring : oc Kiøb / som boe høyt udi landet. 13 Scheba / oc Dedan / oc Kiøbmænd af Tharsis / oc alle Veldig / som der ere / skulle sige til dig / Mon du est kommen / ad røfve Rof / Mon du hafve sanckit djn hoob til / ad tage Fæ oc Gods / ad røfve stoort Rof. 14 Derfor spaa / Du Menniskis Søn / oc sjg til Gog / Saa sagde den HErre HErre: Mon du icke skalt vide det / paa den Dag / naar mit Folck Jsrael boor tryggelig / 15 Oc komme fra djn sted / af de sider mod Norden / du7 oc mange Folck med dig / som ride alle paa Heste / en stoor hoob / oc en mæctig Hær. 16 Oc du skalt drage op / ofver mig Folck Jsrael / som en Sky / ad skiule Landet / Du skalt være i den sidste Tjd / Men Jeg vil lade dig komme i mit Land / paa det ad hedningene skulle kiende mig / naar Jeg helliggiør mig i dig for deres Øyne / O Gog.
17Saa sagde den HErre HErre; Mon du være den / som jeg talede om i gamle Dage / ved mine Tienere / Propheterne i Jsrael / som spaade i de Aares Dage / ad Jeg vilde lade dig komme ofver dem. 18 Oc det skal skee paa den Tjd / naar Gog kommer ofver Jsraels Land / siger den HErre HErre / skal mjn Vrede opdrage i mjn Grumhed. 19 Oc Jeg hafver talt (Saadant) i mjn Njdkierhed / i mjn Vredis Jld / ad paa den Tjd skal visselig vorde en stoor befvelse i Jsraels Land / 20 Oc der skulle befve for mit Ansict / Fiskene i hafvet / oc Fuglene under Himmelen / oc Diurene paa marcken / oc alt det krybende som kryber paa Jorden / oc hver Mand / som er paa JOrden / oc Biergene skulle omkstes / oc høye Taarne falde / oc alle Muure falde til Jorden. 21 Oc Jeg vil kalde et Sverd ofver hannem / paa alle mine Bierge / siger den HErre Herre / den eenes Sverd skal være imod den andens. 22 Oc Jeg vil gaa i Rætte med Hannem / med Pestilenze oc med blood / oc en skyldende regn / oc stoore hagelsteene : Jld oc Svofvel vil Jeg lade regne ofver hannem oc ofver hans Hær / oc ofver de mange Folck / som (skulle være) med hannem. 23 Saa vil Jeg da giøre mig herlig / oc bevjse mig hellig / oc lade mig blifve bekiendt / for mange Hedningers Øyne / Oc de skulle vide / ad Jeg er HErren.

XXXIX. Capitel.
OC du Menniskis Søn / spaa mod Gog / oc sjg: Saa sade den HErre HErre : See / Jeg (vil) til dig Gog / du øfverste fyrste for mesech oc Thubal. 2 Oc see / Jeg vil føre dig om igien / oc nep lade den slette part blifve til ofvers af dig / oc Jeg vil føre dig op fra de sider mod Norden / oc lade dig komme ofver Jsraels Bierge. 3 Oc Jeg vil lade slaa djn Boe af djn venstre haand / oc jeg vil lade bortkaste dine Pjle af djn høyre haand. 4 Paa Jsraels Bierge skalt du falde / du / oc all djn Hær / oc Folck / (som skulle være) med dig. Jeg vil gifve Fugleflock / ja alle slags Fugle / oc Diur paa Marcken / dig ad æde. 5 Du skalt falde paa marcken / Thi Jeg / Jeg hafver talet det / siger den HErre HErre. 6 Oc Jeg vil kaste Jld paa Magog / oc ofver dem / som boe tryggeligen paa Øerne / Oc de skulle vide / ad Jeg er HErren. 7 Oc Jeg vil kundgiøre it hellige Nafn / midt iblant mit Folck Jsrael / oc jeg vil icke længre vanhellige mit hellige Nafn. Oc Hedningene skulle vide / ad Jeg er HErren / den Hellige i Jsrael. 8 See / det kommer / oc det er skeet / siger den HErre HErre / det er den Dag / som Jeg hafver talet om. 9 Oc Borgerne i Jsraels Stæder / skulle gaae ud oc giøre Jld / oc opbrænde vaaben / oc Skiolde / oc smaa Skiolde / Buer / oc Pjle / oc Haandstanger / oc lange Spiude / oc de skulle giøre Jld der med i siu Aar / 10 Oc de skulle icke bære Ved af marcken / oc ey hugge af Skovene / Thi de skulle opholde Jlden med Vaaben. Oc de skulle røfve dem / af hvilcke de ere røfvede / oc plyndre dem / som dem plyndrede / siger den HErre HErre. 11 Oc det skal skee / paa den Dag vil Jeg gifve Gog der en Sted / til begrafvelse i Jsrael / som er / Dalen / der mand gaar mod Østen til Hafvet / saa / ad den skal komme dem til som gaae der fræm / ad holde for Næse / oc der skulle de gjorde Gog / oc all hans mangfoldighed / oc de skulle kalde den / Gogs hoobis dal. 12 Oc de af Jsraels huus skulle jorde dem / til ad reense Landet i siu Maaneder. 13 Ja alt Folcket i Landet skulle jorde dem / oc det skal vorde dem til et Nafn / paa den Dag Jeg vil æris / siger den HErre HErre. 14 Oc de skulle stedze frastille Folcket / som skulle gaae omkring i Landet / de som gaae omkring (ad begrafve) de ofverblefne i Landet / ad reense det / efter siu Maneder ere ude / skulle de randsage. 15 Oc de som gaae omkring i landet / skulle gaae omkring / oc seer (nogen) et Menniskis been / da skal hand oprette et Tegn der hos / indtil de som begrafve / begrafve det i Gogs Hoobis dal. 16 Oc der skal ocsaa en Stad kaldis / Hamona / saa skulle de reense Landet. 17 Oc du Menniskis Søn / Saa sagde den HErre HErre / sjg til alle slags Fugle / oc alle Diur paa Marcken / forsamler eder oc kommer / sancker eder allevegne fra / til mit Slactoffer / som Jeg slacter for eder / et stoort Slactoffer / paa Jsraels Bierge / oc j skulle æde Kiød / oc dricke Blood. 18 J skulle æde de Stærckes Kiød / oc j skulle dricke Fyrsters Blood paa Jorden / Vædres / Lammes / oc Buckes / Øxnes / Byffels af Basan / ja dem allesammen. 19 Oc j skulle æde det feede / ad mættes / oc dricke Blood / til Druckenskab / af m8t Slactoffer / som Jeg slacter for eder. 20 Oc mætter eder ved mit Bord / af heste oc reysnere / Stercke / oc allehonde Krigsmænd / siger den HErre HErre. 21  Oc Jeg vil føre mjn Herlighed iblant Hedningene / oc alle Hedninge skulle see mjn Dom / som Jeg hafver giort / oc mjn Haand / som Jeg hafver lagt paa dem. 22 Oc de af jsraels huus skulle vide / ad Jeg er HErren deres Gud / Fra den Dag / oc der efter. 23 Oc Hedningene skulle vide / ad de af Jsraels huus ere bortførde / for deres Misgierning / derfor ad de hafve forlat mig. Hvorfor Jeg hafver skiult mit Ansict for dem / oc hafver skiult mit Ansict for dem / oc hafver gifvit dem i deres Fienders haand / ad de ere alle faldne ved Sverdet. 24 Efter deres ureenhed oc efter deres ofvertrædelse / giorde Jeg mod dem / oc Jeg skiulte mit Ansict for dem.
25 Derfor saa sagde den HErre HErre / Nu vil Jeg vende Jacobs Fængsel / oc forbarme mig ofver det Gandske Jsrael huus / oc være njdkier for mit hellige Nafn. 26 Oc de skulle bære deres Forsmædelse / oc all deres onde Forseelse / med hvilcken de hafve ilde forseet sig imod mig / der de boede tryggeligen i deres land / oc ingen var som forfærdede (dem.) 27 Naar jeg fører dem tilbage fra Folckene / oc sancker dem igien af deres Fienders land / oc naar Jeg blifver helliggiort iblant dem / for mange Hedningenes Øyne: 28 Da skulle de vide / ad Jeg er HErren deres Gud / i det Jeg fører dem fangne til hedningene / od sancker dem igien til deres land / oc Jeg vil icke meere lade der (nogen) af dem. 29 Jeg vil oc icke meere skiule mit Ansict for dem / Thi Jeg hafver udgudit mjn Aand / ofver Jsraels huus / siger den HErre HErre.

XL. Capitel.
J Det femte oc tivende Aar / efter vi var henførde / i Aarets begyndelse / paa den tiende Dag i Maaneden / (det er) det fiortende Aar / efter ad Staden blef slagen / paa den selfsamme Dag var EHrrens Haand ofver mig / oc førde mig djd / 2 Ja i Guds Siuner førde hand mig til jsraels Land. Oc hand nedsætte mig paa et gandske høyt Bierg / oc der paa var det som en bygd Satad fra Synden. 3 Der hand førde mig djd see / da (var der) en Mand / hans skickelse var som Kaabber til ad see / oc der var en Linnet Snoor i hans haand / oc en Kiep ad maale med / oc hand stood i Porten. 4 Oc manden talte til mig / Du Menniskis Søn / see nøye / oc hør flitteligen til / oc merck vel paa alt det som jeg vil vise dig / Thi du est derfor hjdført / ad det skal visis dig / forkynd jsraels huus / alt det du ser.
5 Oc see / (der gick) en Muur uden om huuset tring omkring / oc Mandens Haand var den Maalekiep / sex Arme lang / saa hver var en almindelig Aln / oc en Haandsbred / oc hand malte Bygningens breedhed en Kiel / oc høyhed een Kiep. 6 Oc hand gick til porten / som var vend mod Østen / oc gick op ad Trapperne der hos / oc maalte Døørtræet paa Porte / een Kiep breed / oc det andet Dørtræ een Kiep breed. 7 Oc hand maalte (hver) Kammer een Kiep lang oc een Kiep breed / oc fem Alne imedlem Kamrene / Oc hand maalte oc Dørtræet inden til Hos Porten / op til Vaabenhuuset / een Kiep. 8 Oc hand maalte Vaabenhuus inden til hos Porten / een Kiep / 9 Oc han maalte det (andet) Vaabenhuus hos Porten / otte Alne / oc udstandendis Ofverslag der paa / to Alne / Oc Vaabenhuuset for Porten / Var inden til. 10 Oc Kamrene hos Porten mod Østen / vare tre paa hver side / de tre hafde een maade / oc der var een maade paa Ofverslagen paa baade sider. 11 Oc hand maalte Dørrens vjshed i Porten / tj Alne / oc Portens Længe / tretten Alne. 12 Oc (der var) rum for hos Kamrene / een Alne paa (denne) oc een paa den anden side / Oc hvert Kammer var sex Alne / paa hver side. 13 Siden maalte hans Porten / fra et Kammers Tag indtil /een anden Kammers) Tag / fem oc tive Alne breed / der var Dør mod Dør. 14 Oc hand giorde Ofverslage / tredsindstive Alne / oc (det) mod Forgaarden Ofverslag hos Porten trint omkring. 15 Oc fra OFverporten / som mand gaar ind / indtil Ofver-Vaabenhuuset / til den inderste port / (maalte hand) halferdisinds tive Alne. 16 Oc der vare smalle Vinver paa Kamre oc for deres Ofverslag / inden Porten trint oc / oc lige saaaa i Vaabenhuusene / oc der vare Vindver tring omkring / inden til / oc hos hvert Ofverslag (vare) Palmer.
17 Oc hand lidde mig til den yderste Forgaard / Oc see / der vare Herberger / oc et Gulf lagt i Forgaarden trint omkring / tredive Herberger paa Gulfvet. 18 Oc der var et Gulf hos Portene / langs ad mod Portene / (der var ) det nederste Gulf. 19 Oc hand maalte breedenf ra den første deel af den nederste port / for den inderste Gaard / uden til / hundrede Alne / mod Østen oc mod Norden. 20 Anlangendis Porten / som var vend mod Norden / hos den yderste Forgaard / maalte hand dens længde oc dens breede. 21 Oc dens Kammerer / tre (Kammere) paa hver side / oc Ofverslag der hos / oc Vaabenhuus der hos / var efter den første portis maade / halfierdiesindstive Alne var længden der paa / oc fem oc tive Alne breeden. 22 Oc dens Vindve oc Vaabenhuus / oc Palmer / vare efter Portens maade / som var ud mod Østen / Oc mand gick op med siu Trapper der til / oc Vaabenhuuset der for var for dem. 23 Oc den port hos den inderste Forgaard / var mod den Port mod Norden oc mod Østen / Oc hand maalte fra den eene Port til den anden / hundrede Alne. 24 Oc hand lod mig fare paa Veyen mod Synden / Oc see / der var en Port paa Veyen mod Synden / oc hand maalte dens Ofverslag oc dens Vaabenhuus efterdisse maader / 25 Oc der vare Vindver paa oc Vaabenhuus hos / trint omkring / lige som de (andre) Vindver / haltrediesindst tive Alne lang / oc fem oc  tive Alne breed. 26 Oc der vare siu Trapper op til / oc Vaabenhuus der for for dem / oc der vare Palmer der paa / een paa hver side paa Ofverslaget der hos. 27 Oc (hand maalte ) Porte hos den inderste Forgaard / mod Synden / oc hand maalte fra den eene Port til den anden / mod Synden / hundrede Alne.
28 Oc hans ljdde mig til den inderste Forgaard / til den Port mod Synden / oc Ofverslagne der hos / efter disse maader : oc kamrene der hos / oc Vaabenhuus der hos / efter disse maader / oc der vare Vindver paa / oc Vaabenhuus der for trint omkring / haltrediesinds tive Alne lang / oc fem oc tive Alne breed. 30 Oc der vare Vaabenhuuse runt omkring / fem oc tive Alne lang / oc fem Alne breed / 31 Oc Vaabenhuusene der for vare mod den yderste Forgaard / oc der vare Palmer paa Ofverslagene der paa / oc opgangen der til (vare) otte Trapper. 32 Oc hand lidde mig til den inderste Forgaard / mod Østen / oc maalte den Port / efter disse maader / 33 Oc Kamrene der udi / oc Ofverslaget der paa / oc Vaabenhuuset der for efter disse maader / oc der vare Vinver paa / oc paa Vaabenhuuset der for tring omkring / halftrediesinds tive Alne lang / oc fem oc tive Alne breed. 34 Oc der vare Vaabenhuuse for mod den yderste Forgaard / oc vare Palmer paa Ofverslagne der hos / paa baade sider / oc opgangen der til (vare) otte Trapper. 35 Oc hand lidde mig til den Port mod Norden / oc hand maalte den efter disse maader / 36 Dens Kamre / dens Ofverslag oc Vaabenhuus der for / oc vare der Vindver paa trint omkring / halftrediesinds tive Alne lang / oc fem oc tive Alne bred. 37 Oc dens Ofverslage vare mod den yderste Forgaard / oc der vare Palmer paa dens Ofverslage / paa begge sider / oc opgangen der til (vare) otte Trapper. 38 Dens Kammer oc dens Dør vare ved de Ofverslage i Portene / der skulde de toe Brændofferet. 39 Oc i Vaabenhuuset for Porten / stoode to Bord paa hver side / ad slacte paa dem / Brændoffer / oc oc Syndoffer oc Skyldoffer. 40 Oc paa siden uden til / der som mand gaar op til Portens Dør mod Norden / stoode to Bord / oc paa den anden side som (var) til Portens Vaabenhuus / to Bord. 41 (Saa stoode) fire Bord / paa hver side ved siden af Porten / (der er) otte Bord / paa den skulde de slacte. 42 Oc der vare fire Bord til Brændoffert / af udhuggen Steen / Halfanden Alne lange / oc halfanden Alne breede / oc een Alen høye / paa den skulde de slacte / Oc de skulde nedlegge Redskabet / med hvilcket de skulde slacte Brændoffer oc (andet) Offer / paa dem. 43 Oc der vare Kroge een Haandbreed beridde i Huuset / trint omkring / oc paa Bordene (skulde legges ) Kiødet / som skulde fræmbæris (til Offer.)
44 Oc der uden for den inderste Port vare Hebrerer til Sangerne / i den inderste Forgaard / som var hos siden af den Nørre Port / oc de vare ud mod Synden / der var eet til siden af Porten mod Østen / ud mod Norden. 45 Oc hans talde til mig / Det herberge som er ud mod Synden / hør Præsterne til / som vare flittig paa Huuset. 46 Men det Herberge som er ud mod Norden / hør Præsterne til / som vare flittig paa Altert. De er Zadochs Børn / som komme fræm af Levi Børn for HErren / ad tiene hannem. 47 Oc hand maalte Gaarden / som var hundrede Alne lang / oc hundrede Alne breed / firekant / Oc (der stood ) Alteret lige for Huuset.
48 Oc hand lidde mig ind iVaabenhuuset for huuset / oc maalte (hver) Ofverslag for Vaabenhuuset / paa hver side fem Alne breed / oc Porten paa hver side var tre Alne breed. 49 (Men) Vaabenhuuset var tive Alne langt / oc ellefve Alne breedt / oc hafde Trapper / som mand gick op ad til det / Oc der stoode Piller hos Ofverslagene / een paa hver side.

XLI. Capitel.
OC hand lidde mig ind i Templen oc maalte Ofverslagene / sex Alne breed paa hver side / efter Pauluunens breede. 2 Oc Porten vr tj Alne breed / Men Væggene paa hver side hos Porten / vare hver fem Alne breede. Oc hand maalte længden der i / fyrretive Alne / oc breeden tive Alne. 3 Oc hand gick inden til / oc maalte Dørrens Overslag / to Alne / oc Dørren sex Alne / oc hand maalte længden der af tive Alne / oc breeden tive Alne / ræt for Templen. Oc hand sagde til mig / Dette er det Allerhelligste.
5 Oc hand maalte Væggene paa Huuset sex Alne / oc breeden paa Kammeret / fire ALne / trint omkring huuset aldeelis. 6 Oc Kamrene / ja hvert Kammer mod det andet / var tre oc tredive fiæd / oc de vare ved Væggen / som var i huuset ved siderne runt omkring / ad de vare hæfdede / oc vare dog icke hæftede i Væggen paa huuset. 7 Oc hvert var altjd bredere / oc gick stedze ofven der omkring ved siderne / Thi huuset var omgifvet stedze ofven omkring / runt om huuset / derfor var Huuset vjd ofven til / oc saa gick mand op fra det næderste til det øfverste / ved det middelste / 8 Oc jeg saa huusens høyhed trint omkring / ja Grundvollen til Kamrene / med fuld Maal / vare sex alne til ende. 9 Breeden paa Væggen som var uden for hvert Kammer / var fem Alne / ligesom den ledige plaz under de næderste Kammerer som vare til huuset. 10 Oc der var tive Alne vjdt imedlem Herbergerne / stedze rum omkring huuset / 11 Oc der vare Døre til hvert Kammer / paa det som var der ledigt / een Dør mod Norden / oc een Dør mod Synden / oc den ledige Sted var fem Alne vjd / rund omkring. 12 Oc bygningen som var mod det Afdeelte i Hiørnet mod Vesten / var halfierdsinds tive Alne / oc Bygningens Væg var fem Alne vjd rund omkring / oc længden der paa helfemtesinds tive Alne. 13 Oc hand maalte Huuset / hundrede Alne i længden / oc det afdeelt oc Bygningen oc Væggene der til / hundrede Alne lang. 14 Oc vjden for paa huuset / oc det afdeelte mod Østen / (var) hundrede Alne. 15 Oc hand maalte længden paa Bygningen / for det afdeelte som var der bag til / oc Gangene der til pa begge sider / hundrede Alne / oc den inderste Tempel oc Vaabenhuusene i Gaarden / 16 Dørtærsler / oc Vindver som vare snefre / oc Gange trint omkring for de tre / mod Dørtræet / som var panelet trint omkring : Oc fra JOden indtil Vindverne / oc Vindverne vare panelede. 17 (Oc) hand maalte fra ofven for Porten / oc ind til det inderste Huus / oc der uden for oc paa hver Væg trint omkring / inden til oc uden til / efter fornæfnte Maal. 18 Oc den var giort med Cherubim oc Palmer / een Palme imedlem hver to Cherub / oc hver Cherub hafde to Ansicter. 19 Oc der var paa den eene side som et Menniskis Ansict hos hver Palme / oc paa den anden side / som en ung Løve Hofved hos hver Palme / som var giort paa alt Huuset trint omkring / 20 Fra Jorden indtil ofven for Dørren / vare giorde Cherubim oc Palmer / oc paa Væggene af templen. 21 Hver Dørpost i Templen var Firekant / oc naar mand saa mod Helligdommen / var den ad see til som naar mand saa den anden. 22 Træ-Alteret var tre Alne høyt / oc to Alne langt / oc det hafde sine Hiørner / oc sin længde oc sine sider af Træ / oc hand talte til mig / Dette er Bordet / som (skal staa) for HErrens Ansict. 23 Oc der vare tvende Døre for Templen oc for Helligdommen/ 24 Oc end tvende Dørre for samme Dørre / ja tvende Dørre som kunde slaaes sammen / tvende Dørre for den eene / oc tvende Dørre for den anden. 25 Oc der vare giorde Cherubim oc Palmer paa dem / paa Dørrene for Templen / lige som der vare giorde paa Væggene. Oc der var en Træbielcke for mod Vaabenhuuset uden til / 26 Oc der vare snefre Vindver / oc Palmer her oc der paa siderne paa Vaabenhuuset / oc i Kamrene i Huuset oc paa Bielckerne.

XLII. Capitel.
OC hand ledde mig ud til den yderste Gaard ræt mod Norden / oc hand førde mig indtil det Herberge / som var mod det afdeelte / som var mod Bygningen / mod Norden / 2 Til den Plaz som var hundrede Alne lang / hos Dørren mod Norden / oc haftrediesinds tive Alne breed. 3 Mod de tive Alne som (vare) i den inderste Gaard / oc mod Gulfvet / som var i den yderste Gaarde: (var) gang mod gang / tre Loft høye. 4 Oc for Herbergerne vare Spazeregange / tj Alne breed / inden til / hos en Gang som var een Alen / oc deres Dørre vare mod Norden. 5 Oc de øfverste Herberge vare snæfrere / Thi de toge til Gangene af dem / meere end af de næderste / oc af de middelste i Bygningen. 6 Thi de vare tre Loft høye / oc de hafde icke IPillere  som Pillere i Gaardene / derfor var det snæfver end de næderste oc de middelste fra Jorden. 7 Oc der var en Væg / som var afdeelt uden til mod Herbergerne / hos Veyen til den yderste Gaard for Herbergerne / længden der paa / halftrediesindstive Alne. 8 Thi langden paa Herbergerne som vare i den yderste Gaard / vare halftredisids tive Alne / oc see / for Templen vare hundrede Alne / 9 Oc neden for (vare) disse Kamre. Jndgangen var af Østen / der som hand gick i dem / fra den yderste Gaard. 10 Paa breeden paa Forgaardens Væg mod Østen / ræt mod det af deelte / oc mod Bygningen / (vare) Kamre / 11 Oc der var Vey til dem / saa Kamrene vare ad ansee / som de der vare mod Norden / eftersom de vare lange / saa vare de breede / oc alle deres udgange vare efter deres maade / oc efter deres Dørre. 12 Oc efter som der vare Dørre paa de Kamre som vare mod Synden / var der en Dør for an paa Veyen / paa Veyen siger JEg / hos den skønne Muur / paa Veyen mod Østen / der som mand gaar til dem.
13 Oc hand sagde til mig / de Kamre mod Norden / oc de Kamre mod Synden / som er mod det af deelte / Disse ere Helligdommens kamre / der som Præsterne skulle æde / som ere nær hos HErren / de skulle æde / som ere nær hos HErren / de Allerhelligste Ting. Der skulle de nedlegge de Allerhelligste Ting / Madoffer / oc Syndoffer oc Skyldoffer / thi det er den hellige Sted. 14 Naar Præsterne gaae der ind / daa skulle de icke gaae ud igien af Helligdommen / i den yderste Gaard / Men der skulle de nedlegge deres Klæder / i hvilcke de hafve tient / Thi de ere en hellig Ting / Oc de skulle iføre sig andre Klæder / oc komme fræm til det som Folckene høre til.
15 Oc hand fuldendede ad maal det inderste Huus / oc hand lidde mig til Portens Vey som var mod Østen / oc maalte den omkring. 16 Hand maalte den side mod Østen / med den Maalekiep / fem hundrede Kieppe / med den maalekiep omkring / 17 Hand malte den side mod Norden / fem hundrede Kieppe / med Maalekiep omkring. 18 Hand maalte den side mod Synden / frmhundrede Kieppe / med den Maalekiæp. 19 Hand gick om til den side mod Vesten / hand maalte fem hundrede Kieppe med den maalekiep. 30 Paa de fire sider maalte hand den / der var Muur trint omkring / fem hundrede (Alne) i længden / oc femhundrede i breeden / ad giøre skilsmis medlem det Hellige (oc) Vanhellige.

XLIII. Capitel.
OC hand lidde mig til Porten / den Port siger jeg / som var mod Østen / 2 Oc see / Jsraels Guds Herlighed kom fra Østen / oc hans Lud var som stoore Vandes Liud. Oc Jorden blev lius af hans Herlighed / 3 Oc den Siun var som den Siun jeg hafde seeit / ja som den Siun jeg hafde seeit / den tjd jeg kom / ad fordærfve Staden / Oc de Siune (vare) som den Siun / hvilcken jeg saa hos den Flood Chebar. Oc jeg falt paa mit Ansict / 4 Oc HErrens Herlighed kom til Huuset igennem Porten / som var ud mod Østen. 5 Oc en Aand opløfte mig / oc førde mig i den inderste gaard / oc see / HErrens Herlighed opfylte Huuset.
6 Oc jeg hørde en Tale til mig ud af huuset / oc der var en Mand som stood hos mig / 7 Oc sagde til mig / Du Menniskis søn / (Denne) er mjn Tronis Sted / oc som jeg vil boo iblant Jsraels Børn ævindeligen. Oc de af Jsraels huus skulle icke meere besmitte mit hellige Nafn / de eller deres Konger / med deres hoorerj / oc med deres Kongers døde Kroppe i deres Høye / 8 J det de sætte deres Dørtærskel hs mjn Dørtærskel / oc deres Dørposte hos mjn Dørposte / ad der er icke uden Væggen imedlem mig oc dem / Oc de hafde besmittet mit hellige Nafn / med deres Vederstyggeligheder / som de hafve giort / oc Jeg hafver fortærit dem i mjn vrede. 9 (Men) nu skulle de kaste deres hoorerj / oc deres Kongers Kroppe / langt bort fra mig / Oc Jeg vil boo iblant dem ævindeligen.
10 Du Menniskis Søn / Forkynd Jsraels Huus om dette Huus / ad de skamme dem for deres Misgierninger / oc lad dem maale et Eftersiun (der af.) 11 Oc naar de skamme dem for alt det som de hafve giort / Saa lær dem Huusets skickelse oc ordning der udi / oc udgangen der af oc indgangen der til / oc alle skickelser der i / oc alle skick der i / ja alle skickelser der i / oc alle Love der paa / oc skrif det for deres Øyne / oc de skulle holde alle skickelser der i / oc alle skick der til / oc giøre der efter.
12 Denne er Huusets Lov / Høyest paa Bierget / saa vjt som det er begrebet runt omkring / skal der være det Allerhelligste / see denne er huusens Lov. 13 Oc disse ere Alterets Maal / ved Aln / saa en Aln er en Aln oc et Haandbreed / oc Fooden (der paa) er en Aln høy / oc en Aln breed / oc Randen der ved paa bredden der paa / en Spande trint omkring / oc det er Altets Ofverdeel. 14 Oc fra Fooden paa Jorden / indtil det næderste Afsæt / er to Alne høyt / oc een Alen bree. Men fra det samme lidle Afsæt / indtil det stoore Afsæt / er fire Alne høyt / oc een Alen breed / 15 Oc Harel fire Alne / oc fra Ariel oc ofven til ere fire Horn / 16 Oc Ariel var tolf Alne lang / oc tolf Alne breed / det var firekant i sine fire Kanter. 17 Oc hvert Afsæt var fiorten Alne i længden / med fiorten Alne i breden i sine fire Kanter / Oc Randen omkring det / var en half Aln / oc Fooden der til var een Aln trint omkring / oc Trapperne der til vare mod Østen.
18 Oc hand sagde til mig / Du Menniskis Søn / Saa sagde den HErre HErre / Disse ere Alterets skick / paa den Dag det giøris / ad mand skal legge Brændoffer der paa / oc stencke Blood der paa. 19 Oc du skalt gifve Præsterne / Leviterne / som ere af Zadochs Sæd / som komme nær til mig / siger den HErre HErre / ad tiene mig / en ung Oxe til Syndoffer. 20 Oc du skalt tage af dens Blood / oc stryge paa de fire Horn der af / oc paa Randen trint omkring / oc du skalt reense det oc forsoone det. 21 Oc du skalt tage Syndofferets Oxe / oc mand skal opbrænde den der / som det er forordnet i Huuset / uden for Helligdommen. 22 Men om anden Dagen skalt du offre en Geedebuck / som er fuldkommen / til Syndoffer / oc de skulle reense Alteret / lige som de reensede (det) med Oxen. 23 Naar du hafver fuldkommit ad reense det / skalt du offre en ung Oxe fuldkommen / oc en Væder af Hiorten fuldkommen / 24 Oc du skalt lade dem komme fræm for HErrens Ansict. Oc Præsterne skulle kaste Salt paa dem / oc en Buck til Syndoffer hver dag / oc en ung Oxe oc en Væder af Hiorden / fuldkomne skuklle de offre (dem/) 26 J de siu Dage skulle j forsoone Alteret / oc reense det / oc opfylde hver sine HÆnder. 27 Oc naar de hafve endet de Dage / skal det skee paa den ottende Dag / oc der efter / ad Præsterne skulle giøre eders Brændoffer oc eders Tackoffer paa Altert / oc Jeg vil hafve lyst til eder / siger den HErre HErre.

XLIV. Capitel.
Oc hand ledde mig om igen til den yderste Helligdommens Port / som er mod Østen / oc den var luckt. 2 Oc HErren sagde til mig / denne Port skal være luckt / den skal icke opladis / oc der skal ingen Mand gaa igiennem den / Thi HErren Jsraels Gud er gaait der igiennem / oc den skal være tilluckt. 3 Hvad Fyrsten er anlangendis / den som er Fyrste / hand skal blifve i den ad æde Brød for HErrens Ansict / hand skal gaa ind ad Veyen til Portens Vaabenhuus / oc gaa ud ad samme Vey derfor.
4 Oc hand ldde mig til Portens Vey / mod Norden for Huuset / oc jeg saa / oc see HErrens Herlighed fyldte HErrens Huus / oc jeg falt paa mit Ansict. 5 Oc HErren sagde til mig / Du Menniskis Søn / merck flittig / oc see vel til / oc hør nøye / alt det som Jeg taler med dig / om alle HErrens Skicke / oc om alle Love der til / oc merck flittig / hvorledis mand skal gaa ind i Huuset / i alle Helligdommens udgange. 6 Oc sjg til den gienstidige / til Jsraels huus / Saa sagde den HErre HErre / J af Jsraels Huus / giøre formeget der af / med alle eders Vederstyggeligheder. 7 J det indlede fremmede Folck med FOrhuud i Hierte / oc Forhuud i Kiødet / ad de skulle være i mjn Helligdom / ad vanhelige mit Huus / naar j offre mit Brød / det feede oc Blood. Oc j bryde mjn Pact / med alle eders Vederstyggeligheder / 8 Oc j hulde icke det som dkulde holdis i mjn Helligdom / Men satte dem som skulde holde det Jeg vilde have huldet i mjn Helligdom / eder (self til villie.) 9 Saa sagde den HErre HErre / Jngen Fremmed som hafver Forhuud i hiertet / oc Forhuud i Kiødet / skal komme i mjn Helligdom / af alle de Fremmede som ere iblant Jsraels Børn.
10 Men Levitterne / som er vigede langt fra mig / som i det Jsrael foor vild ere forvildede fra mig / efter deres skarns Afguder / de skulle (vel) bære deres misgierning / 11 Dog skulle de tiene ud i mjn Helligdom / i Huusenes Portes Embede / oc tiene i huuset / de skulle slacte Brændoffer oc andet Offer / for Folcket / oc de skulle staae for deres Ansict / ad tiene dem. 12 Fordi / ad de tiente dem for deres skarns Afguder / oc vare Jsraels huus til Misgiernings forargelse / derfor hafver Jeg opløft mjn Haand ofvre dem / siger den Herre HErre / oc det skulle bære deres Misgierning. 13 Oc de skulle icke komme nær til mig / ad giøre PræsteEmbedet for mig / eller ad komme nær til nogen af mine hellige Ting / hos det Allerhelligste / Men de skulle bære deres Skam oc deres Vederstyggeligheder som de hafve girt. 14 Oc jeg hafver giort dem til ade tage vare paa Huusets Vartæct / til all Tieniste der i / oc til alt det som skal skee der udi.
15 Men Præsterne / Leviterne / Zadochs Børn / som varede paa mjn Helligdoms Vartæct / der Jsraels børn foore vild fra mig /de skulle fræmkomme til mig / ad tiene mig / oc staae for mit Ansict / ad offre mig Fredme oc Blood / siger den HErre HErre. 16 De skulle gae ind i mjn Helleigdom / oc de skulle gae fræm til mit Blod ad tiene mig / oc vaare paa mjn Vartæct. 17 Oc det skal skee / naar de gaae ind ad den inderste Gaards Porte / skulle de føre dem i LInnede Klæder / oc der skal intet uldet komme paa dem / naar de tiene i den inderste Gaards Porte oc her inden for. 18 Der skulle være linnede Hatte paa deres Hofveder / oc der skulle være linnede Næderklæder om deres Lænder / de skulle icke binde op om sig iSveed. 19 Oc naar de gaae ud til den yderste Gaard / til den yderste Gaard / siger Jeg / til Folcket da skulle de føre sig af deres Klæder / i hvilcke de tiente dem i Helligdommen Kammer / oc iføe sig andre Klæder / oc de skulle icke helliggiøre FOlcket i deres Klæder. 20 Oc de skulle icke rage deres hofved/ oc de skulle icke heller lade Haaret voxe langt / De skulle jo undskære deres Hofveder.21 Oc der skulle ingen af Præsterne dricke Vjn / naar de gaae i den inderste Gaard. 22 Oc de skulle icke tage sig en Encke eller uskuden til Hustruer / Men Jomfruer / af Jsraels Huusis Sæd / eller den Encke / som er en encke efter en Præst / mue de tage. 23 Oc de skulle lære mit Folck / (ad giøre skilsmisse) imedlem det Hellige oc uhellige / oc kiende dem / (ad giøre forskæl) Medlem det BGesmittede oc Reene. 24 Oc udi Sagen skulle de staae ad dømme / de skulle dømme den med mine Domme / oc de skulle holde mine Love oc mine Sicke / paa alle mine bestemte Høytider / oc hellige mine Sabbather. 25 Oc der skal ingen gaae ind til noget død Menniske / ad besmitte sig / Men for Fader oc vor Moder / oc for Søn oc for Datter / for Broder oc for Syster / som icke hafve haft Mand / mue de besmitte sig. 26 Oc efter hand er reenset / da skulle de tælle hannem siu Dage. 27 Oc paa den dag hand gaar ind til Helligdommen / i den inderste Gaard / ad tiene i Helligdommen / skal hand offre sit Syndoffer / siger den HErre Herre. 28 Oc det skal være dem til en Arfvedeel / Jeg er deres Arf / Oc j skulle icke gifv dem Eyedom i Jsrael / Jeg er deres Eyedom. 29 Madoffer / oc Syndofer / oc Skyldoffer / dem skulle de æde / oc alt det som er forbandet i Jsrael / det skal være deres. 30 Oc aldeelis alle første Fructer / oc aldeelis all Opløftelse af alle eders Opløftelser / det skal høre Prædsterne til. Oc det første af eders Dey skulle j gifve Prsæten / ad hand skal giøre Velsignelse ofver dit Huus. 31 (Men) intet Adzel oc refvet / af Fugl eller af Diur / skulle Præsterne æde.

XLV. Capitel.
OC naar j uddeele Landet til Arf ved Lod / saa skulle j opløfte en Løftelse / en Hellighed for HErren / af Landet / længden skal være fem oc tive tusinde (Kieppe) lang / oc breeden tj tusinde / Den Plan skal være hellig / saa lang som den ræcker trint omkring. 2 Der af skulle være til Helligdommen / fem hundrede (Kieppe) med fem hundrede udi fire Kanter / trint omkring / oc der til et frjt rum trint omkring / halftrediesins tive (Alne.) 3 Oc fra det Maal / skalt du maale i længden / fem oc tive tusinde / oc breeden tj tusinde / oc der udi skal Helligdommen være / ja det Allerhelligste. 4 Det Hellige af Landet / det skal høre Præstere til / som tiene i Helligdommen / som gaae fræm ad tiene HErren / oc skal være dem rum til huuse / oc Helligdom til Helligdommen. 5 Oc der skal være fem oc tive tusinde i længden / oc tj tusinde i breede / oc det skal Leviterne til som tiene i huuset / dem til Eyedom / (til) tive (rad) Kammere. 6 Oc j skulle giøre Stadens Eyedom / fem tusinde i breeden / oc fem oc tive tusinde i længden / imod Helligdommens Oløtelse / det skal høre all Jsraels huus til. 7 Oc j skulle gifve Fyrsten paa baade sider hos Hellidommens Opløftelse / oc hos Stadens Eyedom / for Helligdommens Opløftelse / oc for Stadens Eyedom fra det Vestre Hiørne mod Vesten: 8 Oc fra det Østre Hiørne mod Østen / oc længden skl ære imod een af Portene / fra Grenze mod Vestnn til Grenze mod Østen / det skalvære hennem i Landet til en Eyedom i Jsrael. Oc mine Fyrster skulle icke meere berøfve mit Folck / men de skulle gifve Jsraels huus Landet efter deres Stammer.
9 aa sagde den HErre HErre / J Jsraels Fyrster / hfve giort det ock / holder op af Vold oc Fortrædelighed / oc giører Ræt oc Retfærdighed / tager eders Besværinger fra mit Folck / siger den HErre HErre. 10 J skulle hafve ræt Væct / oc ræt Bath /oc ræt Maade. 11 Epha oc Bath skulle være eens Maal / ad Bath skal holde en tiende deel af en Homer / oc Epha en tiende deel af en homer / (thi) mand skal maale dem efter en Homer. 12 Oc en Seckel skal tive Eera / en Mina skal være der tve Seckle / fem oc tive Seckle / femten Selcle.
13 Dette skal være Løft Offeret / som j skulle opløfte (som er) den siette deel af en Epha / af en Homer hvede / oc j skulle tage ensiette deel af en Epha / af en Homer Byg. 14 Oc det skal være skick (ad tage) af Olie / en Bath Olie / den tiende deel af en Bath af en Chor / en HOmer er tj Bather /thi tj Bather ere en Homer. 15 Oc et Lam af Hiorden er to hundrede / af Jsraels Græsgang / til Madoffer / oc til Brændoffer / oc til Tackoffer / til ad giøre forsoonig for dem / siger den HErre HErre.16 Alle Folck i Landet de de skulle være forplictige til dette Løftoffer / for Fyrsten i Jsrael 17 Oc det efterfølgende skal være paalagt Fyrsten / ad offre til Brændoffer / oc Madoffer / oc Drickoffer / i HØytjderne / oc i Nymaanederne oc paa Sabbatherne / i alle Jsraels Huusis høye Høytjder / Hand skal giøre Syndofferet / oc Madofferet / oc Brændofferet oc Tackofferet / ad giøre Forsooning for Jsraels Huus. 18 Saa sagde den HErre HErre : J den første (Maaned) paa den første (Dag) i Maaneden / skal du tage en ung Oxe / som er fuldkommen / oc reense Helligdommen. 19 Oc Præsten skal tage af Syndofferets Blood / oc stencke paa huusets Dørsporte / oc paa de fire Hiørne paa Alterets Afsæt / oc paa den inderste Gaards Portis Stolpe. 20 Oc saa skalt du giøre / paa den sivende Dag i Maaneden / om nogen hafde farit vild eller forseeit sig / oc j skulle forsoone Huuset. 21 J den første (Maaned) paa den fiortende Dag i Maaneden / skulle j holde Paasken / det er siu Dages Høytjd / der skal ædis usuret Brød. 22 Oc paa den samme Dag skal Fyrsten offre for sig / oc for alt Folcket i Landet / en Oxe til Syndoffer. 23 Men paa de siu Høytjdens dage / skal hand giøre HErren et Brædnoffer / som ere siu Øxne oc siu Vædre / som ere fuldkomne / hver Dag af de siu Dage / oc en Gedebuck til Syndoffer hver dag. 24 Oc hand skal offre Madoffer / en Epha til hver Stuud / oc en Epha til hver Væder / oc en Hin Olie til hver Epha. 25 Oc i den sivende (Maaned) paa den femtende Dag i Maaneden / paa Høytjden / skal hand offre lige saa siu Dage / som Syndofferet / ocsaa Brændofferet / oc som Madofferet / saa oc Olie.

XLVI. Capittel.
SAa sagde den HErre HErre / Den inderste Gaards Port / som er ud mod Østen / skal være luckt de sex Arbeyds Dage / Men paa Sabbathsens Dag skal den opladis / oc paa (Nymaanedens) Dag skal opladis. 2 Oc Fyrsten skal gaa ad veyen til Portens Vaabenhuus der ude / oc blifve staaendis hos Portens Stolpe. Oc Præsterne skulle offre hans Brændoffer oc hans tackoffer / oc hand skal tilbede paa Dørtersklen i Porten / oc gaa ud / oc Porten skal icke luckis / indtil Aften. 3 Oc Folcket af Landet skal tilbede i den samme Portis Dør /paa Sabatherne oc Nymaaneder / for HErrens Ansict. 4 Oc det er Brændofferet / som Fyrsten skal offre for HErren / paa Sabathens Dag / sex Lam fuldkomne / oc en Væder fuldkommen / 5 Oc Madoffer en Epha til hver Væder. Madoffer til Lammene / saa meget som hand kan gifve / oc en Hin Olie til hver Epha. 6 Men paa Nymaanedens Dag / skal der være en ung Oxe (af de) fuldkomne (oc der skulle være sex Lam oc en Væder / de skulle være fuldkommere. 7 Oc hand skal offre Madoffer / en Epha til Oxen oc en Epha til Væderen / oc til Lammene / saa som hans Haand kand tage / oc af Olie en Hin / til hver Epha. 8 Oc naar Fyrsten gaar ind / skal hand gaa ind ad Portens Vaabenhusis Vey / oc gaa ud til Veyen der til. 9 Oc naar Folcket i Landet / gaar ind for HErrens Ansict / i de bestemte Høytjder / da skal den som gaaar ind ad Veyen til Proten mod Norden ad tilbede / gaa ud ad Portens Vey mod Synden. Oc den som gaar ind ad Portens vey mod Synden / skal gaa ud ad Portens Vey mod Norden. Mand skal icke gaa tilbage ad Portens Vey / der som mand gick ind ad / Men de skulle gaae ud / hver lige for sig / 10 Oc Fyrsten iblant dem / skal gaa ind / naar de gaae ind / oc naar de gaae ud / skulle de gaae ud (tilhobe.) 11 Men paa hellige dagene / oc de bestemte Høytider / skal der være Madoffer / en Epha til hver Oxe / oc en Epha til hver Væder / oc til Lammene / efter som hans haand kand gifve / oc af Olie en Hin til hver Epha. 12 Oc naar Fyrsten vil giøre et frjvilligt Brændoffer eller Tackoffer / frjvilligen for HErren / saa skal mand oplade hannem Porten som er mod Østen / oc hand skal giøre sit Brændoffer oc sine Tackoffre / saa skal hand giøre paa Sabbathens dag / oc hand skal gaa ud / oc mand skal ucke Porten / efter hand er udgangen. 13 Oc du skalt giøre Brændoffer / et Aar gammelt Lam fuldkommen / daglig for HErren / hver Morgen skalt du giøre det. 14 Oc du skalt giøre Madoffer der hos hver Morgen / en siette deel af en Epha / oc en trediedeel af en Hin Olie / ad elte Simle med / (den er) et Madoffer for HErren / stedze til en ævig Skick. 15 Oc de skulle offre Lammet / oc Madofferet / oc Olien / hver Morgen / stedze til Brændoffer.
16 Saa sagde den HErre HErre / Naaar Fyrsten gifver nogen af sine Sønner en Gafve af sin Arf / den samme skulle hans Sønner beholde / det er deres Eyedom til Arf. 17 Men naar hand gifver een af sine Svenne Gafve af sin Arf / da skal det høre hannem til / indtil Frjhedens Aar / oc komme til Fyrsten igien / Dog hans Arf (som hand hafver gifvit) sine Sønner / skal høre dem til. 18 Oc Fyrsten skal icke tage af Folckets Arfvedeel / ad bedrøfve dem noget fra deres Eyedom. Af sin Eyedom skal han gifve sine Sønner Arf / paa det de skulle icke adspredes som ere mit Folck / hver fra sin Eyedom.
19 Oc hand lidde mig i Jndgangen / som er hos Portens side / til Helligdommens Kammer / til Præsterne som ere ud mod Norden / oc see / der var rum ved siderne mod Vesten. 20 Oc hand sagde til mig / Denne er Steden / der som Præsterne skulle kaage Skyldoffer oc Syndoffer / som de skulle bage Madoffer / ad de skulle icke bære det ud i den inderste Gaard / ad helliggiøre Folcket. 21 Oc hand udlidde mig til den yderste Gaard / oc førde mig hen ofver til de fire Hiørner i Gaarden / oc see / der var en Gaard i hvert Hiørne i Gaarden / 22 J de fire Hiørner i Gaarden / vare gardene ræt indluckte / firretive Alne i længden oc tredive Alne i bredden / de fire hiørner ved een maade . 23 Oc det var smuckt luckt trint omkring dem / for de fire / oc der vare Køckene giorde under de luckelser / der omkring. 24 Oc hand sagde til mig / Disse ere Kockenes huus / der som Huusets tiener skulle kaage Folckenes Slactoffer.

XLVII. Capitel.
OC hand lidde mig igen til Huusets Dør / oc see / der fløde Vandud under huusets Dørtærskel / mod Østen / Thi for paa huuset var mod Østen. Oc Vandene løbe ned der under fra huusets høyre side fra Synden / ved Alteret. 2 Oc hand lidde mig ud ad Porten mod Norden / oc førde mig omkring uden om / til den yderste Port / som var ud mod Østen / oc see / der opspranck Vand ud af den høyre side. 3 Der Manden gick ud mod Østen / oc hafde en Maalesnoor i sin haand / oc hand maalte tusinde Alne / oc lidde mig ofver Vandene / Vand som ginge til Ancklene. 4 Oc h and maalte tusinde Alne / oc førde mig igiennem Vandene / Vand som til Knæ. Oc hand maalte tusinde / oc lod mig gaa igennem Vand / til Lenderne. 5 Oc hand maalte tusinde / (oc der var) en Bæck / hvilcken jeg icke kunde gaa ofver / Thi Vandene vare blefne saa høye / ad de vare Vand ad svømme i / en Bæck som mand icke kunde gaa ofver. 6 Oc hand sagde til mig / Hafver du jo seeit det / du Menniskis søn. Oc hand førde mig / oc lidde mig tilbage hos Bæckens brædde / i det hand førde mig tilbage / 7 Oc see / der stoode gandske mange Træer hos brædene paa Bæcken / paa baade sider. 8 Oc hand sagde til mig / Disse Vand gaae ud iGalilæam mod Østen / oc flyde ned ofver den slette marck / oc skulle gaae i Hafvet / naar de ere udgangne til Hafvet / Oc Vandene skulle læges / 9 Oc det skal skee / ad all lefvendes Siæl / som kryber / hvor som hen hver af de tvende Floder kommer / skal lefve / oc der skal vorde saare meget Fisk / Thi disse Vand er komne jdj / oc de skulle læges. Oc alt det hvor Strømmen kommer hen / skal lefve. 10 Oc det skal skee / der skulle staae Fiskere paa det samme / Fra Eneddi oc indtil EnEglaim / de skulle udstræcke Fiske garn. Der skal være deres fisk efter sit flaug / som Fisk i det stoore Haf / saare megen. 11 Der skulle være Dyndepurre der hos / oc Grafver der hos / oc de skulle icke læges / de skulle gifves til Salt. 12 Oc hos Strømmen / hos bræddene der paa / paa baade sider / skulle opvoxe allehonde fructbare Træer / der skal icke falde et Blad af noget / oc Fructen der paa / skal icke raadne / hvert skal gifve ny Fruct / i sine Maaneder / thi 2 Vand der til ere udgangne af HElligdommen / oc Fructen der af skal vorde til Spjse / oc Bladene der paa til Lægedom.
13 Saa sagde den HErre HErre / Dette er Landemercket / efter hvilcket j skulle skifte Landet / for de tolf Jsraels Sammer / (saa) Joseph skal hafve tvende deele. 14 Oc j skulle tage det til Arf / den eene som det anden / ofver hvilcket jeg hafver opløft mjn Haand / ad gifve eders Fædre det : Oc dette Land skal falde eder til Arf. 15 Oc dette er Landemercket mod det Nørrehiørne / fra det stoore Haf / den Vey fra Hethlon / ad komme til Zedath / 16 hannath / Berotha / Sibriamm / som er medlem Damasci landemercke oc Hamaths Landemercke / Hagar Tichon / som naaer til Haurans Landemercke. 17 Oc der skal være Landemercket / fra Hafvet / HazarEnon / Damasci Landemercke / oc Norden mod Norden / oc Hamaths landemercke / oc (saa hafve i) det Nørre hiørne. 18 Men det Øster hiørne skulle j maale fra / imedlem Hauran oc Damasco / oc fra imedlem Gilead oc Jsraels Land / hos Jordanen / fra Landemercket indtil Hafvet mod Østen. Oc (saa hafve j) det Øster hiørne. 19 (j skulle maale) det Syndre hiørne mod Synden / fra Thamar / indtil Trættevandet i Cades / til en Bæck til det stoore Haf. Oc (saa hafve j) det Syndre hiørne mod Synden. 20 Oc det Vestre hiørne / er fra det stoore Haf fra Landemercket / indtil derimod / som mand gaar til Hamath. Det er det Vestre hiørne.
21 Oc j skulle dele dette Land for eder / for Jsraels Stammer. 22 Oc det skal skee / ad j skulle lade det falde eder til Arf / oc de Fremmede / som ere fremmede hos eder / som hafve aulet Børn hos eder / oc de skulle være eder som en Jndfød iblant Jsraels Børn / de skulle falde i Act med eder / iblant Jsraels Stammer. Oc det skal skee / i hvilcken Stamme der findis en Fremmed / der skulle j gifve hannem Arf / siger den HErre HErre.

XLVIII. Capitel.
Oc disse ere nafnene pa Stammerne : fra enden mod Norden / til siden mod Hethlons Vey / som mand kommer til Hamat / HazarEnon / Damaset Landemercke mod Norden / tiil Hemaths side / oc (disse Stycker) skulle være for h annem / fra det østre hiørne til det Vestre / for Dan een (Deel) 2 Oc hos Dans Landemercke / fra det Østre hiørne til det Vestre hiørne / (skal være) Assers een Deel. 3 Oc hos Assers Landemercke / fra det Østre hiørne oc til det Vestre hiørne / Nephathali een deel. 4 Oc hos Nephthalt Landemercke / fra det Østre hiørne til det Vestre hiørne / Manasse een Deel. 5 Oc hos Manasse landemercke / fra det østre hiørne til det Vestre hiørne /Ephraims een Deel 6 Oc hos Ephraims Landemerdke / fra det Østre hiøne til det Vestre hiørne / Rubens een Deel 7 Oc hos Rubens landemercke / fra det Østre hiørne til det Vestre hiørne / Juda een del. 8 Oc hos Judæ landemercke / fra det Østre hiørne til det Vestre hiørne / skal være en Opløftelse / som j skulle opløfte / fem oc tive tusinde i bredden / oc i længden som een af parterne / fra det Østre hiørne til det Vestre hiørne / oc Helligdommen skal være der midt udi. 9 Det er den Opløftelse som j skulle opløfte for HErren / i længden / fem oc tive tusinde (Kippe/) oc i breeden tj tusinde. 10 Oc der udi skulle Præsterne hafve Helligdoms Opoløftelse / mod Norden / fem oc tive tusinde (Kippe/) Oc mod Vesten i breeden tjtusinde / oc mod Vesten i breeden tj tusinde / oc mod Østen i breeden tj tusinde / oc mod Synden i længden fem oc tive tusinde : Oc HErrens Helligdom skal være midt der udi. 11 Dette skal være for Præsterne / for hver som er helliggiort / af Sadochs Børn foore vild / saa som Levitterne foore vild. 12 Oc det skal være dem til Opløftelse af Jorden opløftelse / det Allerhelligste / hos Leviternes Landemercke. 13 Men Leviterne (skulle oc hafve) hos Præsternes Landemercke / fem oc tiv tusinde (Kieppe) i længden / oc tj tusinde i breeden / (Thi) all længden skal være fem oc tive tusinde (Kieppe/) oc breeden tj tusinde. 14 O de skulle intet selge der af / oc ingen skal bortskrifve (noget der af/) ey heller lade komme Landsens første (Grøde) anden steds hen / Thi det er en hellig Ting for HErren. 15 Men de fem tusinde ofverblefne (Kieppe) i breden / imod de fem oc tive tusinde / det skal være uhelligt / til Staden / til ad boo der udi / oc til Forstaden / oc Staden skal være midt der udi.
16 Oc disse skulle være dens Maal / den Nørre side fire tusinde oc fem hundrede (Kieppe/) oc den Syndre side / fem hundrede oc fire tusinde / oc fra denØstre side / fem hundrede oc fire tusinde / oc den Vestre side / fem hundrede oc fire tusinde. 17 Oc der skal være en Forstand mod Norden / hundrede oc halfierdisindstive (Kieppe/) oc mod Synden / to hundrede oc halftrediesindst tive / oc mod Østen tu hundrede oc halftrdiesinds tive / oc mod Vesten tu hundrede oc halftredisindst tive. 18 Men i det ofverblefne i længden / imod Helligdommens Opløftelse / er tj tusinde (Kieppe) mod Østen oc mod Vesten / oc det skal være imod Heligdommens Opløftelse / oc Afgrøden der af skal være Brød for Stadens Tienere / 19 Oc der skal være Stadstienren / hannem skulle de tiene af alle Jsraels Stammer. 20 Den gandske Opløftelse er fem oc tive tusinde (Kieppe/) med fem oc tive tusinde (Kippe) den fierde part skulle j opløfte / ad være en hellig Opløftelse / til Stadens Eyedom. 21 Men det som er til ofvers / skal høre Fyrsten til paa baade sider / til en hellig Opløftelse / oc til Stadens Eyedom / for de fem oc tive tusinde Opløftelsis (Kieppe/) til det Østre Landemercke / oc mod Vesten for de fem oc tive tusinde hos Landemercket mod Vesten / imod Fyrstens parter / oc det skal være en hellig Opløftelse / oc Huusets Helligdom der midt udi. 22 Oc der skal være (noget) af Leviternes Eyedom / oc af Stadens Eyedom / midt i det som hør Fyrsten til / imedlem Juda Landemercke / oc BenJamins Landemercke / skal (noget) være Fyrstens. 23 Oc det andet skal høre Stammerne til / fra det Østre hiørne til det Vestre hiørne / skal være BenJamins Deel een. 24 Oc hos BenJamins Landemercke / fra det Østre hiørne til det Vestre hiørne / Simeons een. 25 Oc Simeons Landemercke / fra det Østre hiørne til det Vestre hiørne / Jsaschars een. 26 Oc hos Jsraels Landemercke / fra det Østre hiørne til det Vestre hiørne / Sebulons een. 27 O hos Sebulons Landemercke / fra det Østre hiørne til det Vestre hiørne / Gads een. 28 Oc hos Gads Landemerdcke skal være det som er mod det Syndre hiørne mod Synden / oc Landemercket skal være fra Hamar indtil Trættevandet i Cades / (som er) en Arfvedeel hos det stoore Haf. 29 Dette er Landet / som j skulle lade falde Jsraels Stammer til Arf / oc disse er deres Deele / siger den HErre HErre.
30 Oc disse ere Stadens udgangne fra det Nørre hiørne / fem hundrede oc fire tusinde (Kieppe) i Maalen. 31 Oc Stadens Porte (skulle kaldes) efter Jsraels stammers Nafne / tre Porte mod Norden / Rubens Port een / Juda Port een / Levi Port een. 32 Oc mod det Østre hiørne / fire tusinde oc fem hundrede (kieppe/) oc tre Porte / (som er) Josephs Port een / BenJamins Port een / Dans Port een. 33 Oc mod det Syndre hiørne / fire tusinde oc fem hundrede (Kieppe) i Maalet / oc tre Porte / Simeons Port een / Jsaschars Port een / Sebulons Port een. 24 Mod det Vestre Hiørne / fire tusinde oc fem hundrede (kieppe/) Jtim / deres tre Porte / Gads Port een / Assars Port een / Naphtahli Port een. 35 Der omkrng (skulle være) atten tusinde (Kieppe/) oc Stadens nafn (skal være) fra den dag / HERREN sammesteds.
Ende paa Ezechiels Bog.

Daniels Bog.
I. Capitel.
I Det tredie Joachims Juda Kongis Aar / kom Nabuchdonofor / Kongen af Babuylon / for Jerusalem / oc bestoldede den. 2Oc HErren gaf Jojakim / Juda Konge / i hans Haand / oc nogle Kar af Guds Huus / oc dem slod hand føre til Sinear Land / i sin Guds Huus / oc førde Karene ind i sin Guds Skattekamre. 3 Oc Kongen sagde til Aspenas sin øfverste Kammerjuncker / Ad hand skulle lade komme af Jsraels Børn / oc af Kongelig Slect aóc af Fyrsterne / 4 Unge Drenge / som var ingen brøst paa / Men deylige / oc forstandige / i all Vjsdom / oc velkyndige oc meget forstandige / oc som vare duelige til ad staae i Kongens gaard / oc ad hand skulde lære dem Caldæiske Skrift oc Tungemaal. 5 Oc Kongen Skickede dem hvad de skulde dagligen hafve af Kongens mad / som hand aad / oc af den Vjn / som hand drack / oc ad hand skulle opføde dem i tre Aar / oc naar de vare ude / skulde de staae for Kongens Ansict. 6 Oc der vare iblant dem af Juda Børn / Daniel / Hanania / Misael oc Asaia. 7 Oc den ypperste Kammerjuncker gaf dem Nafne / oc kaldede Daniel Balthazar / oc Hanania Sidrach / oc Misael Misach / oc Asaria AbedNego.
8 Men Daniel sætte sig for i sit Hierte / ad hand vilde icke besmitte sig med den Mad som Kongen aad / oc med den Vjn / som hand drack : Derfor begærde hand af den ypperste Kammersvend / ad hand motte icke besmitte sig. 9 Oc Gud gaf Daniel det / ad hand fant Miskundhed oc barmhiertighed for den ypperste Kammersvends Ansict : 10 Oc den ypperste Kammersvend sagde til Daniel / Jeg frycter for mjn Herre /Kongen / som hafver beskicket eders Mad oc eders Dricke / hvorfor skulde hand see / ad eders Ansicte saae værre ud end Drengens som ere ved lige huld med eder / oc j skulle komme mig i Ljfs Fare hos Kongen. 11 Da sagde Daniel Melzar / hvilcken den ypperste Kammersvend hafde gifvit befaling ofver Daniel / Hanania / Misael / og Asaria / 12 Forsøg dog dine Tienere udi tj Dage / oc lad dem gifve os af Seed / ad æde / oc Vand / ad dricke / 13 Oc lad vor Skickele saa beseis for dig / oc de Drenges / som æde af den Mad / Kongen æder / som æde af den Mad / Kongen æder / som du seer da / saa giør med dine Tienere. 14 Oc hand lydde dem i dette stycke / oc forsøgte dem i tj Dage. 15 Oc efter tj Dage vare ude / siuntis deres Skickelse deyligere oc feedere paa Kiødet / end alle Drengene / som aaade Kongens Mad. 16 Da tog Melzar deres beskickede Mad / oc deres Vjn de skulde dricke / bort / oc gaf dem Seed.
17 Men disse Drenge / som vare disse fire / dem (siger jeg) gaf Gud kyndighed oc Forstand i alle Skrift oc vjsdom / men hand lod Daniel forstaa sig paa allehonde Siun oc Drømme. 18 Oc der Dagene / vare ude / efter hvilcke Kongen hafde befalit / hand skulde lade dem komme fræm / da indledde den ypperste Kammersvend dem for Nabochodonofor. 19 Oc Kongen talde med dem / oc der blef ingen funden iblant dem alle / som Daniel / Hanannia  / MIsael oc Asaria / oc de stood for Kongens Ansict. 20 Oc der blef aallehonde handlet om Forstands Vjsdom / som Kongen spurde af dem / oc hand fant dem tj gange ad ofvergaae alle de Spaamænd / oc Stjernekjgere / som vare i hans gandske Rige. 21 Oc Daniel blef indtil det første Kong Cyri Aar.

II. Capitel.
OC i det andet Aar i Nabuchodonofors Kongelige Regiering / drømte Nabuchodonofor Drømme / oc hans Aand forfærdede sig nogle sinde / oc hans Søfn blef brut hfor hannem. 2 Da sagde Kongen / ad de skulle lade kalde Spaamændene / oc Stiernekjgerne / oc Troldkarlene oc Caldæerne / ad forkynde Konge sine Drømme. Oc de komme oc stood for Kongen. 3 Oc Kongen sagde til dem / Jeg drømte jo en Drøm / oc mjn Aand forfærdee sig nogle gange / ad jeg kunde vide Drømmen. 4 Da sagde Chaldæerne til Kongen paa Syrisk / Kongen lefve længe / Sjg dine Tienere Drømmen / oc vi ville sige utydningen. 5 Kongen svarede oc sagde til Chaldæerne / Den er borte for mig / see / der som j icke kundgiorde mig den drøm / oc udtydningen der paa / da skulde j blifve hugne i stycker / oc eders huuse skulle blifve til en Møgdiunge. 6 Men see / der som j kundgiøre Drømmen oc udtydningen der paa / da skulle j bekomme Skenck oc Gafver / oc stor Ære af mig / derfor kundgiører mig Drømmen oc udtydnignen der paa. 7 De svarede anden gang / oc sagde / Kongen sige sine Tienere Drømmen / oc vi ville kundgiøre udtydningen der paa. 8 Kongen svarede / oc sagde / Sandeligen jeg formercker / ad j forhale tjden / efterdi j see ad den er gaaet mig af glemme / 9 Der som j icke kundgiøre mig Drømmen / saa er denne ene Dom ofver eder / som j der hafve taget eder for / ad sige løgnacitig oc fordærfvelig Tale for mig / indtil Tjden er for ofver / derfor siger mig Drømmen / saa kand jeg vide / ad j kunde sige mig udtydningen der paa. 10 Da svarede Chaldæerne for Kongen / oc sagde / der  er intet Menniske paa Jorden / som kand kundgiøre det / som Kongen taler / saa er der aldeelis ingen saa stoor oc mæctig en Konge / som udkræfver saadan ting af nogen Spaamand / eller Stiernekjger / eller Chaldæer. 11 Thi den TIng som Kongen begærer / er forsvaar / der er oc ingen / som den kand kundgiøre for Kongen / begærer / er forsvaar / der er oc ingen / som den kand kundgiøre for Kongen / undertagne Guderne / som icke boe hos Menniskene. 12 Da blef Kongen grum oc meget vred / oc befalede / ad mand skulle ødelegge alle Vjse i babylon. 13 Oc der udgick en Dom / oc de Vjse blefve ihielslagne / oc mand leete efter Daniel oc hans Medbrødre / ad de skull eihielslaaes.
14 Da lod Daniel et andet Raad oc meening komme for Arioch / den Øverste for Kongens Dravantere / som var uddragen ad ihielslaa de Vjse i Babylon. 15 Oc hand begynte / oc sagde til Arioch / Kongens mæctige Mand / Hvorfor kommer saa hastig en Dom fra Kongen? Saa gaf Arioch Daniel det tilkiende. 16 Oc Daniel gick ind / oc begærede af Kongen ad hand vilde gifve hannem Tjd til / at hand kunde sige Kongen udtydelsen. 17 Da skyndede Daniel sig til sit huus / oc kundgiorde hanania / Misael oc Asarta / sine Medbrøde den handel / 18 Ad de skulde søge brmhiertighed af Gud i Himmelen / ofver dette hemmelige / ad de skulde icke ødelegge Daniel oc hans Medbrødre / med de andre Vjse i Babylon. 19 Da blef det hemmelig aabenbaret for Daniel i en Nattesiun. Da velsignede Daniel Gud i Himmelen / 20 Daniel begynte / oc sagde / ad Guds nafn skulde være velignet fra ævighed oc til ævig tjd / Thi Vjsdom oc Styrcke er hans. 21 Thi hans omskifter Tjender oc Leiligheder / hand afsætter Konger oc opsætter Konger / hand gifver de Vjse Vjsdom / oc de Velforstandige Forstand. 22 Hand aabenbarer de dybe oc skiulte Ting hand ved hvad der er i mørcket / oc der er stedze lius hos hannem. 23 Jeg lofver oc prjser dig mine Fædres Gud / ad du hafver gifvit mig vjsdom oc Styrcke / oc hafver nu aabenbrit mig / det som vi bade af dig / som er / du hafver aabenbarit os Kongens handel.
24 Saa gick Daniel til Arioch / som hafde befaling af Kongen / ad omkomme de Vjse af Babylon / hand gick hen / oc sagde saa til hannem / Omkom icke de Vjse af Babylon / leed mig op til Kongen / oc jeg vil sige Kongen udtydelsen. 25 Da lidde Arioch daniel hastelig op for Kongen / oc sagde saa til hannem / Jeg hafver funden en Karl af de bortførde af Juda / som kand sige Kongen udtydelsen. 26 Kongen svarede oc sagde til Daniel / som mand kaldede Balthazar / Mon du kand kundgiøre mig den Drøm / som jeg saa / oc udtydelsen der paa? 27 Daniel svarede for Kongen / oc sagde / Det hemmelige som Kongen udkræfver / kunde icke de Vjse / Stiernekjgere / Spaamænd / Sandsigere / gifve Kongen tilkiende. 28 Men der er en Gud i Himmelen / som aabenbarer hemmelige Ting / hand hafver kundgiort Kong Nabuchodonofor / hvad det er som skee skal i fræmtjden / Djn Drøm oc Siuner i det Hofved / paa djn Seng / ere disse. 29 Du Konge dine tancker opstigede paa djn Seng / hvad der skulle skee her efter / oc den som aabenbarer hemmelige Ting / gaf dig tilkiende / hvad der skal skee. 30 Oc ad jeg skal sige det / Da er dette hemmelige mig aabenbaret / Icke af den Vjsdom / som er i mig / fræm for alle de der lefve / men for den sags skyld / ad mand skulde kundgiøre Kongen udtydningen / oc du kunde vjde dit hiertis tancker. 31  Du Konge saaft (noget/) oc see / der stood et stoort Billede / Billedet var stoort / (oc skinnet der af var herligt) for dig/ oc der var forfærdeligt til ad see. 32 Det samme Billedis Hofved var af got Guld / Brystet der paa oc Armene der paa / vare af Sølf / Bugen der paa oc Lenderne der paa / vare af Kaabber. 33 Beenene der paa vare af jern / Anlangendis Fødderne der paa / de vare een deel af jern / oc en deel af leer. 34 Du saast dette / indtil ad der blef en Steen af huggen / foruden Hænder / den sloo Billedet paa sine Fødder / af jern oc Leer / oc sønderknusede dem. 35 Da blef Jernet / Leeret / Kaaberet / Sølfvet oc Guldet / knusede tilsammen / oc blefve lige som Afn paa en Lov om Sommeren / oc et Væjr førde dem bort / ad mand kunde ingen steds finde dem. Men den Steen sloo Billedet / blef til et stoort Bierg / oc opfylte all Jorden. 36 Det er Drømmen / oc udtydningen der paa ville vi sige for Kongen. 37 Du Konge est en Konge ofver Konger / Thi Gud af Himmelen hafver gifvit dig Kongeriget / Mact / oc Styrcke / oc Ære / 38 Oc alle steds som Folcket boe paa / hafver hand gifvit i djn haand / Diurene paa Marcken / oc Fuglene under Himmelen / oc sat dig til Herre ofver alle disse / 39 Du est self det Guldhofvet : Oc efter dig skal opkomme et andet Kongerige / ringere end dit. Oc det tredie Kongerige skal være et andet af Kobber / som skal regære ofver all jorden. 30 Oc det fjerde Rige skal være hart som jern / efter som jern sønderknuser oc sønderslaar allting / ja som jern der sønderbryder alle disse Ting / skal det oc sønderbryde oc sønderslaa. 41 Men ad du saast Fødderne oc Tæerne / een deel af Pottemagers Leer / oc een deel af jer / er / ad det skal vorde et adskildt Kongerige / Dog skal derblifve noget af jernens styrcke der udi / som du saast ad jernet var blandet med leeret. 42 Oc ad Tæerne paa Fødderne / ere een deel af Jern oc een delle af Leer / (er ad) det skal være i nogle maade et stærckt Krige / oc i nogle maade et strøbeligt. 43 Oc du saast ad jernet blef blandet med Leer / (er ad) de skulle vel blande sig / ad vorde som til et Menniskis Seed / oc dog icke ad de skulle blifve faste / det eene med det andet / lige som Jern icke blandis med Leer. 44 Men i de Kongers Tjder / skal Gud af Himmelen oprette et Kongerige / som icke skal ødeleggis ævindelig / Oc det Kongerige skal icke komme til et andet Folck. Det skal sønderknuse oc endelig ødelegge alle disse Kongeriger / men det skal blifve ved ævindeligen. 45 Som du saast ad der blev afhuggen af et Bierg en Steen foruden Hænder / oc knusede Jernet / Kaabberet / Leeret / Sølfvet oc Guldet / (Saa) hafver den stoore Gud gifvit Kongen tilkiende / hvad der skal skee her efter / oc denne er den sande Drøm / oc udtydelsen der paa er vis.
46 Da falt Kong Nabuchodnofor paa sit Ansict oc tilbad / for Daniel / oc befalede / ad mand skulle udgyde for hannem Madoffer oc Røgelse. 47 Kongen svarede Daniel / oc sagde / Sandt er det / ad eders Gud / er en Gud ofver Guder / oc en HErre ofver Konger / som aabenbarer hemmelige Ting / efterdi du kunde aabenbare dette hemmeligt. 48 Da ophøyede Kongen Daniel / oc satta hannem til ad være en mæctig Mand ofver alt Babylons Land / oc ad være den ypperste Regentere ofver alle Vjse i Babylon. 49 Oc Daniel bad af Kongen / oc hand satte ofver Befalinger / i Babylons Land / Sidrach / Mesach / oc AbedNego: Men Daniel blef i Kongens Gaard.

III. Capitel.
Kong Nabuchodonofor lod giøre et Billede af Guld / tresindstive Alne var Høyelsen der paa / oc sex Alne var breeden der paa / hand lod sætte det paa Dura Marck / i Babylons Land. 2 Oc Konge Nabuchodnofor sende hen / ad samle Fyrsterne / Forstanderne oc Hertugerne / Laugmændene / Rentemesterne / de Lofkiøne / Fogederne / oc alle de mæctige Mænd i Landet / ad de skulle komme tilsammen / ad indvje Billedet / som Kong Nabuchodonofor hafde ladit opsætte. 3 Da samledes Fyrsterne / HErrerne / oc Hertugerne / Laugmændene / Rentemesterne / de Lovkiønne / Fogederne / oc alle de mæctige Mænd i Landet / ad indvje Billedet / som Kong Nabuchodonofor hafde ladit opsætte. Oc de stoode for Billedet / som Nabuchodonofor hafde ladit opsætte. 4 Oc Herolden raabte veldelig : Lader det være eder sagt / J Folck / j Almue / oc Tungemaal / 5 Paa den tjd j høre basuunernes / Pibers / Harpernes / Gjernes / Psalternes oc Trompernes liud / oc allehonde Sang / da skulle j falde ned / oc tilbede Guld-Billedet / som Kong Nabuchodonofor hafver ladit opsætte. 6 Oc hvo som icke nedfalder oc tilbeder / hand skal samme Time kastis midt i en gloende brændendis Oon. 7 Derfor den tjd alle Folckene hørde basuunernes / Psalternes Liud / oc alle honde Sang / da skulde alle Folckene / Almue oc Tungemaal / ned / oc tilbade samme Guld-Billede / som Nabuchodonofor / Kongen / hafde ladit opsætte.
8 Derfor paa samme tjd ginge de Chaldæiske Mænd fræm / oc klagede hart paa Jøderne / 9 Begynte / oc sagde til Kong Nabuchodonofor : Kongen lefve længe. 10 Du Konge lodst et Bud udgaa / ad hvert Menniske / som hørde Basuunernes / Pibernes / Harpernes / Gjernes / Psalternes oc Trompernes liud / oc allehonde Sang / Skulde falde ned oc tilbede Guld-Billedet. 11 Oc hvo som icke nedfalt oc tilbag / hand skulde kastis midt i en gloende brændendis Oon. 12 (Nu) ere der Jødiske Mænd / som du hafver sat til Embezmænd i babylons Land / Sidracvh / Masach / oc Abed-Nego / De Mænd actede icke / O Konge / dit Bud : de ære icke dine Guder / oc tilbede icke det Guld Billede / som du ahfver ladit opsætte. 13 Da befalede Nabuchodonofor / med grumhed oc Vrede / ad mand skulde fræmføre Sidrach / Mesach / oc AbedNego / Da blefve de Mænd fræmførde for kongen. 14 Nabuchodonofor begynte / oc sagde til dem: Er det oplagt Raad / Sidrach / Mesach oc AbedNego? Ad J icke ville tilbede det Guld-Billede / som jeg hafver ladit opsætte? 15 Nu vel / dersom j ere rede / ad / paa den tjd j høre basuunernes / Pibernes /( Harpernes / Gjernes / Psalternes / oc Trompernes Liud / oc allehonde Sang / j da falde ned / oc tilbede det Billede / som jeg lod giøre / (er det got:) Men dersom j icke tilbede / da skulle j samme stund kastes midt i en gloende brændendis Oon / oc hvo er den Gud / som skal frje eder af mine Hænder? 16 Sidrach / Mesach oc AbedNego svarede / oc sagde til Kongen / Nabchodonofor: Vi acte icke ad svare dig der paa. 17 Skulde icke vor Gud / som vi ære / være mæctig nock ad frje os? Hand kand / O Konge / redde os af den gloende brændendis Oon / oc af djn haand. 18 Men (vil hand icke/) da skal det dog være dig vitterlig / O Konge / ad vi ville icke tiene dine Guder / ey heller tilbede det Guld-Billede / som du hafver ladit opsætte. 19 Da blev Nabuchodonofor fuld af vrede / oc hans Ansictis skickelse blev omskift /  imoc Sidrach / Masach / oc AbedNegro / hand talde oc sagde / ad mand skulle giøre Oonen end siu gange heedere / end mand ellers pleyede ad heede den. 20 Oc de beste krigsmænd / som vare i hans Hær / befalede hand / ad de skulle binde Sidrach / Masach oc AbedNego / ad kaste dem i den gloende brændendis Oon. 21 Da bunde de disse Mænd i deres Kiortle / deres Nederklæder / oc deres Huer / oc (andre) deres Klæder / oc indkaste dem midt i den gloende brændendis Oon / 22 Da / for den Sags skyuld / ad Kongens ord var heftigt / oc Oonen var heedet ofver maade / dræbte den Jlds Lue de samme Mænd / som hafde indkast Sicrach / Mesach oc AbedNego. 23 Men de tre Mænd /( Sidrach / Mesach oc AbedNego / skulde ned mit i den gloende brændendis Oon / som de vare bundne.
24 Da forfærdedis Kong Nabuchodonofor saare / oc stood hasteligen op / talte oc sagde til sine Raadsherrer / Lode vi icke kaste tre Mænd bundne mit i Jlden? De svarede / oc sagde til Kongen / Jo Konge. 25 Hand svarede oc sagde / See / Jeg seer fire mnæd lse / som gaae midt i Jlden / oc der er intet fortæret paa dem / oc den fierdis Skickelse er lige som en Guds Søn. 26 Da traadde Nabuchodonofor fræm / til den gloende brændendis Oons Mund / talde oc sagde : Sidrach / Mesach oc AbedNego / j den høyeste Guds Tienere / gaar ud oc kommer hjd. Da ginge Sidrach Mesach oc AbedNego ud af Jlden. 27 Oc der samledes Fyrsterne / Herrerne / oc Hertugerne / oc Kongens Raadsherrer / som besaae disse Mænd / ad Jlden hafde ingen mact faait ofver deres Legomer / oc eet haar paa deres Hofved var icke sveget / oc deres Kiortle vare icke forandrede : Ja der var intet brændt ad lucte paa dem.
28 Nabuchodonofor begynte / oc sagde / Lofvet være deres Gud / Sidrach / Mesachs oc AbedNegos / som udsende sin Engel / oc redde sine Tienere / som haabede paa hannem / oc icke hulde Kongens Bud / Men gafve deres legomer hen / ad de vild eicke tiene eller tilbede nogen Gud / u7den deres Gud. 29 Oc det er befaliet af mig / ad alle Folck / almue oc Tungemaal / som bespotter deres Gud / det er / Sidrachs / Mesachs oc AbedNegros / skal hugges i stycker / oc dets Huus skal blifve til en Møgdiunge. For den Sags skyld / ad der er ingen anden Gud / der kand udfrj / som hand 30 Da giorde Kongen / Sidrach / Mesach oc AbedNego / herlige i Babylons Land.

IV. Capitel.
KOng Nabuchodnofor / Alle Folck / Almue oc Tungemaal / som boe paa den gandske Jord / megen Fred være med eder. 2 Det siunis mig got ad (jeg skal) forkynde de Tegn oc underlige Ting / som den høyeste Gud hafver giort mod mig. 3 Efter som hans Tegn er stoor / oc eftersom hans underlige Gierninger ere mæctige / hans Rige er et ævigt Rige / oc hans HErredømme varer stedze oc altjd. 4 Jeg Nabuchodonofor / som jeg var rolig i mit Huus / oc var vel til freds i mit Pallaz / 5 Da saa jeg en Drøm / oc den forfærdede mig / oc de Tancker som jeg hafde paa mjn Seeng / oc de Siune / som vare i mit Hofvet / forfærdede mig. 6 Derfor blef der befalit af mig / ad mand skulde lade opkomme for mig alle de Vjse af Babylon / ad de skulde kundgiøre mig / hvad den Drøm betydde. 7 Da indkomme Spaamændene / Stiernekjgerne / Caldæerne oc Sandsagerne / oc jeg sagde Drømmen for dem / Men de kunde icke sige mig udtydningen der paa. 8 Men paa det sidste kom Daniel for mig (som kaldis Balthazar/ efter mjn Guds nafn) oc i hvilcken er de hellige Guders Aand / oc jeg sagde Drømmen for hannem / (sigendis:) 9 Balthazar / du Øfverste iblant Spaamændene / efterdi jeg veed / ad de hellige Guders Aand er i dig / oc der er intet hemmeligt / som er vanskeligt for dig / sjg mig mjn Drøms Siuner / som jeg saa / oc udtydningen der paa. 10 Disse ere de Siuner / som vare i mit Hofvet paa mjn Seng / 11 Jeg saa / oc see / Der var et Træ midt i landet / oc det var meget høyt / Træet var stoort oc stærckt / oc Høyheden der paa racte til Himmelen / oc mand kunde see det indtil Jordens ende. 12 Greenene der paa vare deylige / oc der var megen Fruct pa / oc der var Føde for alle der paa / derunder var Skugge for Diurene paa Marcken / oc i Greenene der paa / boede Himmelens Fugle / oc oc alt Kiød a der af. 13 Jeg saa (fræmdeelis) i Siunerne i mit Hofved paa mjn Seng / oc see / en Væctere / det er en Hellig / foor ned af Himmelen / 14 Som raabte veldeligen / oc sagde saa / Hugger Træet om oc hugger Greenene der af / rifver Løfvene der af / oc bortspreer Fructen der af / ad Diuerne (som ligge) der under / kunde fare bort / oc Fuglene fra Greenene der paa. 15 Dog lader Stubben med dens Rødder i Jorden. Oc hand (skal gaa) i Græs paa Marcken / i Lencker af Jern oc Kaabber. Oc han skal vædis med Himmelens Dug / oc hans deel skal være med Diuerne i Urterne paa Jorden. 16 Hans Hierte skal omstiftis som det icke var et Menniskis / oc et Beestis Hierte skal gifvis hannem / oc siu Tjder skulle omgaae ofver hannem. 17 Denne Sag er i Væcternes Raad / oc denne Begiering i de Helliges Tale / ad de som lefve / kunde kiende / ad den Høyeste hafver mact ofver Menniskenes Kongerige / oc gifver det den hand vil / oc kand opreise den Ringe iblant Folcket til det. 18 Denne Drøm saa jeg Kong Nabuchodonofor / men du Balthazar sjg udtydningen der paa / efterdisaa alle de Vjse i Kongerige / kunde icke forkynde mig udtydningen / Men du kandt det / Thi de hellige Guders Aand er i dig.
19 Da blef Daniel / hvis nafn er Balthazar / sare forfærdit / ved en Tjme / oc hans Tancker forfærdede hannem. (Men) Kongen talde oc sagde / Balthazar /( Lad denne Drøm oc dens udtrydelse icke forfærde dig. Balthazar svarede oc sagde / Mjn Herre / denne Drøm vederfare dine Fiender / oc dens udtrydelse dine Modstandere. 20 Det Træ / som du hafver seit / som var stoort oc sterckt / oc hvis høyhed racte til Himmelen / oc som saes ofver all jorden / 21 Oc hvor paa vare deylige Greene / oc megen Fruct / oc Føde for alle / hvor under Diurene paa Marcken Boede / oc i hvis Greene himmelens Fugle bygde / 22 Det est du self / Konge / som est blefven saa stoor oc sterck / oc djn Mact er blefven stoor / oc rackte til Himmel / oc djn Velde er til Jordens ende. 23  Men ad Kongen saa en Væctere / det er / en Hellig / fare ned af Himmelen / oc sige / Hugger Træet om / oc fordærfver det / dog lader Stubben med sin Rood i Jorden : Oc hand skal ga i Græsset paa Marcken / udi Lencker af Jern oc Kaaber / oc vædis af Himmelens Dug / oc hans deel skal være med Diurene paa Marcken / indtil siu Tjder gaaee om ofver hannem: 24 Denne er udtydelsen / O Konge oc dette de Høyestis Raad / som gaar ofver mjn Herre Kongen. 25 Mand skal støde dig ud fra Folck / ad du skalt blifve oc boo hos Diurene paa Marcken. Oc mand skal lade dig æde Græd / som Fæ / oc være dig med Himmelens Dug / oc diu Tjder skulle gaae om ofver dig / indtil du hafver kiendt / ad den høyeste hafver Mact i Menniskenes Kongerige / oc gifver det den hand vil. 26 Men ad der sagdis / mand skulle lade Stubben af Træet blifve med sine Rødder / (er ad) dit Kongerige skal blifve dig til beste / nar du hafver kient / ad Himlene ere mæctige: 27 Derfor / O Konge / lad mit Raad behage dig / oc giør dig løs af dine Synder / ved Retfærdighed / oc fra dine Misgierninger / ved Barmhiertighed mod de Ælendige / See / sa skal djn Fred forlængis.
28 Alt dette kom ofver Nabuchodonofor. 29 Thi der tolf Maaneder vare ude / der hand gick paa det Kongelige Slot i Babylon / 30 Begynte Kongen / oc sagde / Mon denne icke være den storre Babylon / som jeg hafver bygt til et Kongelig huus / ved mjn stercke Mact / oc til mjn Herligheds ære. 31 Som Ordet var endnu i Kongens Mund / falt der en Røst af Himmelen (saaledis:) Det vare dig sagt Kong (saaledis: ) Det være dig sat Kong Nabuchodonofor / Kongeriget er borte fra dig/ 32 Oc mand skal udstøde dig fra Folck / oc du skalt boo hos Diurene paa Marcken / mand skal lade dig æde Græs / som Øxen / oc siu Tjder skulle omgaae ofver dig / indtil du kand kiende / ad den Høyeste hafver Mact i Menniskenes Kongerige / oc kand gifve det hvem hand vil. 33 J samme stund blef det Ord fuldkommit ofver Nabuchodnofor / oc hand blef udstøt fra Folck / oc hand ad Græs som Øxen / som Ørnenes (feyre/) oc hans Negle / som Fugles (kløer.)
34 Men der de dage vare ude / opløfte jeg Nabuchodonofor mine Øyne til Himmelen / oc mjn Forstand kom til mig igien / oc jeg velsignede den Høyeste / oc lofvede oc prjsede den / som lefver ævindelig / Thi hans Mact er en ævig Mact / oc hans Rige varer stedze oc altjd / 35 Oc alle som boe paa Jorden / ere som intet ad regne / oc efter sin Villie / giør hand med Himmelens Hær / oc dem som boe paa Jorden / oc der er ingen som kand forhindre hans Haand / oc sige til hannem / Hvad giorde du? 36 Paa den tjd kom mjn Forstand til mig igien / oc mjn Kongelige Ære / oc mjn Herlighed oc mjn Skickelse kom til mig igien / oc mine raad oc mine Fyrster søge mig / oc jeg blef stadfæst ofver mit kongerige / oc jeg fick end større Herlighed. 37 Saa jeg Nabuchodonofor / lofver oc ophøyer / oc ærer nu Himmelens Konge / Thi all hans Gierning er Sandhed / oc hans Stjer ere Ræt / oc hans kand ydmyge dem / som fare fræm i Hofmodighed.

V. Capitel.
KOng Balthazar giorde sine tusinde veldige høfvezmænd et stoort Giestebud / oc drack sig drucken for de Tusinde. 2 Der Balthazar nu var drucken / bad hand /  ad mand skulle bære freæm de Kar af Guld oc Sølf / som hans fader Nabuchodonofor hafde tagit af templet / sm var i Jerusalem / ad Kongen oc hans Veldige / hans Hustruer / oc hans Medhustruer kunde dricke der af. 3 Saa blefve Guld- Karrene indbaarne / som de hafde taget af Templet / af Guds Huus / som var i Jerusalem / oc de drucke af dem / Kongen oc hans Veldige / hans Hustruer oc hans Medhustruer. 4 Ja de drucke Vjn / oc Sølf/ Kaabber / Jern / Træ oc Steen.
5 Paa den samme Tjme ginge der Fingre fræm / (lige som) af et Menniskis Haand / oc skrefve tvert ofver fra Liusestagen / paa det dynneckede paa Væggen / i den Kongelige Saal / oc Kongen saa et Haandblad / som skref. 6 Da skifte Kongen sin skinnende Farve / oc hans tancker forfærdede hannem / ad hans Lenders Sceener blefve svage / oc hans Knæer støtte sig mod hver andre. 7 Ja Kongen raabte veldig / ad mand skulde lade ophente Stiernekjgerne / Chaldæerne oc Sandsagerne: (Oc) Kongen begynte / oc sagde til de Vjse i babylon / Hvilcket Menniske der læser denne Skrift / oc kand sige mig hvad den betyder / hand skal blifve klædt med Purpur / oc bære en Guldkiæde paa sin Hals / oc være den tredie Mæctige i Riget. 8 Da blefve alle KONgens Vjse hente op / men de kunde hvercken læse skriften eller gifve Kongen dens utydelse tilkiende. 9 Da blef Kong Balthazar meget forfærdit / oc hans skinnende Farfve blef forvendt (paa hannem/) oc hans Veldige blefve tvislraadige.
10 Da gick Dronningen op i Salen / for saadan Kongens oc hans veldiges Sags skyld / (oc) Dronningen begynte oc sagde / Kongen lefve længe / lad dine tancker icke forfærde dig / oc skift icke djn skinnende Farfve. 11 Her er en Mand i dit Kongerige / i hvilcken de hellige Guders Aand er / oc i djn Faders tjd / blef der Opliuselse / oc Kloghed oc Vjsdom funden i hannem / lige som Gudernes vjsdom er / oc djn fader Kong Nabuchodonofor / sætte hannem ofver Spaamændene / Stiernekjgerne / Chaldæerne / Sandsagerne / Ja djn Fader / O Konge / giorde det / 12 Fordi der var en ofverflødig Aand / oc Kloghed oc Forstand / ad udtyde Drømme / oc ad kundgiøre mørcke Ting / oc ad løse vanskelige Spørsmaal / funden i hannem / i Daniel (siger jeg/) hvilcken Kongen kalde Balthazar. Saa lad nu Daniel kaldis / oc hand skal kundgiøre udtydningen. 13 Da blef Daniel opført for Kongen. (Oc) Kongen begyndte / oc sagde til Daniel / Est du den Daniel / som er a de udførde af Juda / hvilcken Kongen / mjn Fader / lod føre fra Juda? 14 Jeg hafver hørt om dig / ad Gudernes Aand er i dig / oc ad Opliuselse / oc forstand / oc ofverflødig Vjsdom / ere fundne i dig. 15 Nu vare der ophente for mig de Vjse / Stiernekjgere / som skulde læse denne Skrift / oc gifve mig tilkiende / hvad den betyder / oc de kunde icke sige mig / hvad saadant betyder. 16 Men jeg hørde sige om dig / ad du kand vist udtyde oc løse vanskelige Ting / See / fandt du nu læse denne Skrift / oc gifve mig tilkiende / hvad den betyder / da skalt du blifve klædt med Purpur oc bære en Guldkæde paa djn Hals / oc være den tredie Mæctige i Kongeriget.
17 Da betynte Daniel / oc sagde til Kongen / Beholt self djn gafve / oc gif en anden djn Skænck / Jeg vil alligevel læse Skriften for Kongen / oc gifve hannem udtydningen tilkiende. 18 Du Konge / den Høyste Gud gaf djn fader Nabuchodono for Kongeriget / oc Mact oc Ære / oc Herlighed. 19 Oc for den macts skyld / som hand hafde gifvit hannem / Gruede oc fryctede alle Folck / Almue oc Tungemaal for hans Ansict. Hand ihielsloo hvem han vilde / oc hvand lod lefve hvem hand vilde / hand ophøyede hvem hand vilde / oc hand nedtryckte hvem han vilde. 20 Oc der hans Hierte blef ophøyit / oc hans Aand blef stjf til Hofmodighed / blef hand nedstøt af sin Kongelige Stool / oc mand tog Ære fra hannem. 21 Oc hand blef udstøt fra Folck / oc hans Hierte blef lige som Diures / oc hand boode hos vilde Diur / mand lod hannem æde Græs som Øxne / oc hans Legome blef vaad af Himmelens Dug / indtil hand kiende / ad den høyeste Gud er mæctig i menniskens Kongerige / oc kand sættte ofver det hvem hand vil. 22 Oc du Balthazar / hans Søn / hafver icke ydmygit dit Hierte / alligevel ad du vidste dette altsammen / 23 Men du hafver ophøyit dig ofver Gud i Himmelen / oc mand fræmbaar hans Huusis kar for dig / oc Du / oc dine Veldige / dine Hustruer / oc dine Medhustruer / drucke Vjn af dem / oc du lofvede Afguder af Sølf / oc Steen / som icke see / oc ey høre / oc ey forstaae / Men den Gud / i hves Haand djn Aande er / oc hos hvilcken alle dine Veye ere / hafver du icke ærit. 24 Saa er da dette haandblad sendt fra hans Ansict / oc denne Skrift er optegnet. 25 Denne er Skriften / som er optegnet / Mene / Mene / Tekel / Upharsin. 26 Denne er udtydningen der paa: Mene / Tællet hafver Gud dit Kongerige / oc endet det. 27 Tekel / du est veyet i Veyskaler / oc fundit for læt. 28 Peres / Adskildt er dit Kongerige / oc det er gifvit de Meder oc Perser.
29 Da befalede Balthazar (det/) oc de klædde Daniel med Purpur / oc (der hængdis) en Guldkæde om hans Hals / oc de forkyndede om hannem / ad hans skulde være den tredie Mæctige i Kongeriget. 30 (Men) paa den samme Nat / blef Balthazar / Chaldæernes Konge / ihielslagen.

VI. Capitel.
OC Darius den Meder indtog Riget der hand var nu to oc tresinds tive Aar (gammel:) 2 Det siuntis Dario got / oc hand sætte ofver Kongeriget Lands-Fogeder / hundrede oc tive / 3 Oc som skulde være ofver dem / i det gandske Rige / Tre Fyrster / (af hvilcke den eene var Daniel/) hvilcke Landsfogederne skulle giøre Regnskab / ad Kongen icke skulde lide skade. 4 Da ofvergick Daniel Fyrsterne oc Landsfogederne / Thi der var en ypperslig Aand i hannem / oc Kongen tænckte ad sætte hannem ofver det gandske Rige.
5 Da søgte Fyrsterne oc landsfogederne efter / ad finde Aarsag mod Daniel / Riget anlangendis. Men de kunde ingen Sag eller ond Gierning finde / fordi hand var trofast / oc ingen skyld eller ond Gierning kunde findis i hannem. 6 Da sagde samme Mænd / Vi finde dog ingen Sag mod denne Daniel / uden vi kunde finde (den ) mod hannem i hns Guds Lov. 7 Da komme samme Fyrster oc landsfogeder i hobetal til Kongen / oc sagde saa til hannem / Kong Darius lefve længe. 8 Alle Rigens Fyrster / Herrer / oc Landsfogeder / Raadsherrer oc Høfvezmænd / hafve raadslaget / ad mand skal lade udgaa en Kongelig Befaling / oc skicke et strengt Bud / Ad hver som beder en Bøn af nogen Gud eller Menniske i tredive Dage / hand skal kastis i Løvekulen. 9 Derfor / O konge / skalt du stadfæste samme Bud / oc lade besatte det Skriftlig / Ad det skal icke forandris / efter de Meders oc Persers Lov / som icke maa ofvertrædis.
10 Hvorfor Kong Darius lod forsætte den Skrift oc Befaling. 11 Der nu Daniel fick ad vide / ad det var Skriftlig befattet / gick hand op i sit Huus / (oc hafde aabne Vindver i sit Sommerhuus mod Jerusalem /) oc hand knælede tre gange hver Dag paa sine Knæ / oc bad / oc bekiende for Gud / i alle maade / som hand giorde tilforn. 12 Da komme disse Mænd i hobetal / oc funde Daniel / som bad / oc formanede for sin Gud. 13 Da ginge de fræm / oc sagde for Kongen / om Kongens Bud: Hafver du icke ladit befatte et Bud / ad hvert Menniske som beder (noget) af nogen Gud eller Menniske / i tredive Dage / uden af dig Konge / hand skulde kastis i Løvekulen? Kongen svarede oc sagde / Det er sandt / efter de Meders oc Persers lov / som icke maa ofvertrædis. 14 Da svarede de oc sagde for Kongen / Daniel / som er af de udførde af Juda / hafver icke actit dig Konge eller dit Bud / som du hafver ladit befatte : Men hand giør sin Bøn tre gange om dagen. 15 Der Kongen da hørde det / blef hand meget bedrøfvit derfor / oc hafde omsorrig for Daniel / ad frj hannem / oc indtil Solen gick ned / giorde hand sig umage / ad redde hannem. 16 Da komme de Mænd i hobetal til Kongen / oc sagde til hannem: Du skalt vide konge / Ad det er Meders oc Persers Ræt / ad all Bud oc befaling / som Kongen hafver befalit / maa icke forandris. 17 Da befalede Kongen / oc de hente Daniel / oc kaste hannem i Løvekulen: (Men) Kongen begynte / oc sagde til Daniel / Djn Gud / som du tiener med jdelig fljd / hand skal udfrj dig. 18 Oc der blef hent en Steen / oc blef lagt ofver Munden af Kulen / oc Kongen beseglede den med sin ring / oc med sine Veldiges RInge / ad hans Villie mod Daniel skulle icke forandris.
19 Da gick Kongen bort til sit Slot / oc aad intet den nat / oc lod ingen Spil bære for sig / oc hand kunde icke sofve. 20 Da stood Kongen op om Morgenen / i dagningen / oc gick hasteligen til Løvekulen. 21 Oc der hans kom til Kulen til daniel / taabte hand med sørgelig Røst / Ja Kongen begynte oc sagde til Daniel / Daniel du lefvende Guds Tienere / Mon djn Gud / som du hafver tient med jdelig fljd / kunde udfrj dig fra Løverdne? 22 Da talte Daniel med Kongen / Kongen lefve længe: 23 Mjn Gud sende sin Engel / oc holt Løvernes mund til hobe / ad (de kunde) icke skde mig / Thi der er funden uskyldighed i mig for hannem / Saa hafver jeg oc intet ont giort for dig / O Konge. 24 Da blef Kongen gandske glad derfor / oc bad / ad de skulde drage Daniel op af Kulen / oc Daniel blef opdragen af Kulden / oc der blef ingen Skade funden paa hannem / Thi hand troode paa sin Gud.
25 Da befool Kongen / oc der blefve hentet de Mænd / som hafde saa hart forklaget Daniel / oc de blefve kaste i Løvekulen / De / deres Børn oc deres Hustruer / Oc de komme icke til bonden i Kulen / før end Løverne blefve mæctige (ofver dem/) oc sønderknusede alle deres Been. 26 Da lod Kong Darius skrifve til alle Folck / Almue oc Tungemaal / som boede i det gandske Land / Megen Fred vorde eder. 27 Af mig er gifvit Befalnig / ad de udi mit gandske Kongerigis Mæctighed skulle ræddis oc frycte for den Gud som er Daniels / Thi hand er den lefvende Gud / oc som blifver ævindelig / oc hans Kongerige kand icke fordærfvis / oc hans Mact hafver ingen ende. 28 Hand er den som udfrjer oc redder / oc giør Tegen oc underlige Ting / i Himmelen oc paa Jorden / som udfrjde Daniel af Løvernes vold. 29 Oc Daniel hafde lycke i Darij Kongerige / oc udi Cyri den persers Kongerige.

VII. Capitel.
J Det første Balthazars Kongens af Babylons Aar / saa Daniel en Drøm / oc der vare Siuner i hans hofved paa hans Seng / Da skref hand Drømmen / (oc) sagde Hofvetsummen paa de Ting. 2 Dniel begynte oc sagde / Jeg saa i mjn Siun om natten / oc see / fire Væjr under Himmelen / stormede mod hver andre paa det stoore Haf. 3 Oc der opstige fire stoore Diur af Hafvet / det eene anderledis end det andet. 4 Det første som en Løve / oc det hafde Vinger som en Ørn / Jeg saa til / indtil ad Vingerne blefve udrycte af det / oc det blef tagit fra Jorden / oc det stood paa Fødderne / som et Menniske / oc det blef gifvit et menniskis hierte. 5 Oc see / Det andet Diur der efter / var ljgt en Biørn / oc stood paa den eene side / oc det hafde tre Ribbeen i sin Mund / medlem sine Tænder / oc mand sagde saa til det / Stat op / æd meget Kiød. 6 Efter dette saa jeg / oc see / Et andet / ljgt en parder / oc det hafde fire Vinger som en Fugl / paa sin ryg / oc samme Diur hafde fire hofveder /oc det blef gifvet Mct. 7 Efter dette saa jeg i nattesiunerne / oc see / det fierde Diur var græseligt oc forfærdeligt / oc meget stærckt / oc hafde stoore jernTænder / opaad oc sønderknusede / oc nedtraadde det Ofverblefvet med sine Fædder / oc det var anderledis / end alle de Diur som vare for det / oc det hafde tj Horn. 8 Jeg saa nøje paa Hornene / oc see / et andet lidet Horn opstod medlem dem / oc tre af de første Horn blefve afructe for det / Oc see / der vare Øyne / som Menniskenes øyne paa det Horn / oc en Mund / som talede stoore Ting. 9 Dette saa jeg / indtil Stoolene blefve opsætte / oc den gamle sætte sig / hans Klæder vare hvide som Snee / oc Haar paa hans Hofvet som reen uld / hans Stool var som en Jldslue / Hiulene derpaa (som) brendendis ild. 10 Der var en Jldstrøm / som langs udflød oc gick fra hans Ansict / Tusinde gange Tusinde tiente hannem / oc tj tusinde gang tj tusinde stoode for hannem / Rætten blef sat / oc Bøgerne blefve opladne. 11 Jeg saa til midler tjd / for de stoore Tales røst / som Hornet talede / Jeg saa til / indtil det Diur blef ihielslaget / oc dets legome omkom / oc blef kast i Jlden ad brænde. 12 Oc (anlangendis) de andre Diur / borttog mand deres mact / Thi dem var gifvet hvor længe de skulde lefve / indtil Tjd oc Stund. 13 Jeg saa i Siunerne om Natten / oc see / der kom een i Himmelens Skyer / som Menniskens Søn / oc kom fræm indtil den gamle / oc de ledde hannem for hannem. 14 Oc hand gaf hennem mact / oc Ære oc Rige / ad alle Folck / Almue oc Tungemaal skulde tiene hannem / hans Mact er ævig mact / som icke borttagis / oc hans Kongerige som icke forgaa kand. 15 Mjn Aand (maa jeg Daniel bekiende) blef forsvecket i mit Ljf / oc Siunerne i mit Hofvet forfærdede mig.
16 Jeg gick til een af dem som der stoode / oc spurde om noget vist af hannem om alt dette. Oc hand sagde mig det / oc kundgiorde mig udtydningen paa de Ting: 17 Disse stoore Diur / som ere fire / (er ad) fire Konger skulle opstaae af Jorden. 18 Men de Hellige af de høye (Himle) skulleindtage Riget / oc de skulle besidde riget Ævindelig / ja i all ævighed. 19 Da vilde jeg gierne haf noget vist om det fierde Diur / som var anderledis end alle de andre / gandske forfærdeligt / som hafde jernTænder / oc Kaabber-Kløer / som opaad / sønderknusede oc nedtraadde det ofverblefvet med sine Fødder: 20 Oc om de tj Horn som var paa dets Hofved / oc (om) det andet som opkom / oc for hvilcket tre vare affaldne / hvilcket var det Horn / som hafde Øyne / oc en mund som talde stoore Ting / oc hvilcket var til ad see større end de andre hos det. 21 Jeg hafde seeit / ad det smme var saadant et Horn / som førde Krjg imod de Hellige / oc blef dem formæctig / 22 Jndtil den Gamle kom / oc dommen blef gifven de Hellige af de høye (Himle/) oc Tjden kom / ad de Hellige indtoge Riget til Eyedom. 23 Hand sagde saa / Det fierde Diur / skal være det fierde Rige paa Jorden / som skal blifve anderledis end alle Riger / oc det skal opæde all Jorden / oc undertræde den / oc sønderknuse den. 24 Men de tj Horn (betyde ad) af det Rige skulle opstaae tj Konger / oc en anden skal opstaa efter dem / oc hand skal være anderledis end de forige / oc fornædre tre Konger. 25 Oc hand skal tale ord imod den Høyeste / oc ødelegge de hellige af de høye (Himle/) oc hand skal tage sig for / ad omskifte Tiderne oc Loven / oc de skulle gifves i hans haand indtil een bestemte Tjd / oc bestemte Tjder / oc en Deel af en bestemte tjd. 26 Der efter skal Rætten sættis / oc mand skal borttage hans Mact / ad øde oc ad fordærfve (hannem) indtil enden. 27 Men Riget oc Macten /oc Rigernes veldighed / som er under all Himmelen / er gifvit et Folck (som er) de Hellige af de høye (himle) hves Rige er et ævigt Rige / oc alle Macter skulle tiene oc lyde det. 28 Hjd indtil er ende paa denne tale. (Men) jeg Daniel (maa sige) Mine tancker forfærdede mig meget / oc mjn Skickelse blef forandrit paa mig / dog jeg beholt den tale i mit Hierte.

VIII. Capitel.
J det tredie Kong Balthazars Rigis Aar / blef mig en Siun aabenbaret / mig (siger jeg) Daniel / efter den som var mig aabenbaret i begyndelsen. 2 Oc jeg saa i en Siun / (det skeede der jeg saa det / ad jeg var i Susan / Hofvedstaden / som er i det Land Elam/) Jeg saa i en Siun / ad jeg var hos Ulai Flod. 3 Oc jeg opløfte min Øyne / oc saa : oc see / en Væder stood for Floden / oc den hafde to Horn / oc Hornene vare høye / dog et høyre end det andet / oc det høyeste voxte sidste op. 4 Jeg saa / ad samme Væder støtte med hornene mod Vesten / oc Norden / oc Synden / oc der kunde intet Diur staa for den / der var ey heller nogen sok kunde frj fra dens Vold / oc den giorde efter sin villie / oc blef stoor. 5 Oc jeg actede (der paa/) Oc see / en Gedebuck kom fra vesten ofver all Jorden / oc den rørde icke ved Jorden / oc samme Gedebuck hafde et skønt Horn til at see imedlem sine Øyne. 6 Oc den kom til Væderen / som hafde de to Horn / som jeg sa staa for Floden / oc løb til den i sin veldige Vrede. 7 Oc jeg saa den / der den rørde ved Væderen / oc blef grum ofver den / oc slog Væderen / oc sønderbrød baade dens Horn / Oc der vr ingen Styrcke i Væderen / ad staa for den / oc den kaste den ned paa Jorden / oc traadde den ned / oc der var ingen som kunde redde Væderen af dens Vold. 8 Oc Gedebucken blef gandske stoor / oc der den var blefven stærck / da sønderbrast det stoore horn / oc opvoxte fire skønne derfor / mod de fire Himmelens Væjr. 9 Oc af eet af dem udkom et lidt Horn / oc det voxte herligen / mod Synden oc mod Østen / oc mod det herlige Land. 10 Oc det opvoxte indtil Himmelens Hær / oc det kaste til Jorden af Hæren / oc af Stiernerne / oc nedtraadde dem. 11 Ja det voxte / indtil Hærens Fyrste / oc det stedsvarende Offer blef borttagit af det / oc hans Helligdoms Bolig blev nedslagen. 12 Oc Hæren blef gifven formedelst det stedsvarende Offer / i Ofvertrædelse / Oc det nedkaste Sandhed til Jorden / oc giorde det / oc det lyckedes vel. 13 Der efter hørde jg en Hellig tale / oc en anden Hellig sagde til den der talede: Hvor længe skal denne Siun vare om det daglige Offer / oc (om) den Ofvertrædelse / som giør øde / ad baade Helligdommen oc Hæren skal gifvis ad nedtraades? 14 Oc hand sagde til mig / Jndtil to tusinde oc tre hundrede Aften oc Morgen / da skal Helilgdommen retfærdiggiøres.
15 Oc det skeede / der jeg Daniel saa samme Siun / da søgte jeg efter ad forstaa den / Oc see / der stood for mig som en Mand til ad see. 16 Oc jeg hørde et Menniskis trøst imedlem Ulai / oc hand raabte oc sagde / Gabriel / Lad hannem forstaa denne Siun. 17 Oc hand kom djd som jeg stood / oc der hand kom / blef jeg forfærdet / oc falt paa mit Ansict. Oc hand sagde til mig / Gif act paa du Menniskis Søn  / thi denne Siun hør til endens Tjd. 18 Oc der hand talde med mig / falt jeg i en dyb Søfn paa mit Ansict til Jorden. da rørde hand ved mig / oc kom mig til ad staa / der som jeg stood. 19 Oc hand sagde / See / jeg vil kundgiøre dig / hvad der skal skee i den sidste Vrede / Thi Enden hafver sin beskickede Tjd. 20 Den Væder som du saast / der hafde de to horn / ere de Konge af Meden oc Persen. 21 Oc den lodne Buck det er Kongen af Græckenland. Oc det stoore Horn som var imedlem dens Øyne / er den første Konge. 22 Oc ad det brast / oc fire opstoode derfor / (er ad) fire Kongeriger skulle opstaae af det Folck / men icke med hans Styrcke. 23 Oc sidst i deres Rige / nar Ofvertræderne hafver fuldkommet (Ofvertrædelserne) skal opstaa en ublu Konge / oc som skal forstaa dybe Ting. 24 Oc hans mact skal bekræftis / Men icke ved hans (egen) mact / hand skal underligen ødelegge / oc faa lycke der til / oc giøre det. Oc hand skal ødelegge de Stercke oc de Helliges Folck / 25 Oc det skal skee / ad efter hans Klogskab / skal svig lyckis for hannem / oc hand skal ophøye sig i sit Hierte / oc fordærfve mange ved sin Lycksalighed / oc hand skal staa imod Fyrsternes Fyrste / Men hand skal sønderslaais ved ingen Haand. 26 Oc den Siun om Aften oc Morgen / som er sagt / er Sandhed self : Men tilluck du Siunen / thi den hør til mange Dage. 27 Oc jeg Daniel blef svag / oc laa nogle Dage siug. Siden stood jeg op / oc bestillede Kongens ærinde / oc jeg var saare forfærdet ofver den Siun / men der var ingen som merckte (det.)

IX. Capitel.
J Det første Darij Assueri Søns Aar / af de Meders Sæd / som var sat til Konge ofver de Chaldæers Rige / 2 J det første Aar der hand regærede / forstod jeg Daniel i Bøgerne Aarets tal / om hvilcke HErrens Ord var skeet til Jeremiam Prophete / ad Jerusalems ødeleggelse skulde fuldkommis / halffierdesindstive Aar. 3 Oc jeg vende mit Ansict til den Herre Gud / ad søge (hannem ved) Bøn oc Formaninger / med Faste / oc Sæck oc Aske. 4 Oc jeg bad til Herre mjn Gud  oc jeg bekiende oc sagde: Ah HErre Gud / du stoore oc forfærdelige / (hand er den som holder Pact oc Miskundhd med dem som elske hannem / oc holde hans Bud.) 5 Vi hafve syndet oc giort uræt / oc hafve været ugudelge / oc været gienstridige / oc vi ere bortvigede fra dine Bud oc fra djn Ræt. 6 Oc vi lydde icke dine Tienere Propheterne / som talede i dit Nafn / til vore Konger / vore Fyrster / oc vore Fædre / oc til alt Folcket udi Landet. 7 HErre / dig hør Retfærdighed til / Men os vor Ansictis Blusel / som paa denne Dag / (det er) hver i Juda / oc som boe i Jerusalem / oc alle Jsrael / de nærværende oc de langt borte / i alle Land / djd som du hafver fordrefvit dem / for deres Misgierningers skyld / med hvilcke de hafve mishandlet mod dig. 8 (Ja) HErre / os hør vort Ansictis Blusel til / vore Konger / vore Fyrster / oc vore Fædre / Thi vi hafve syndet imod dig / 9 HErren vor Gud hør Miskundhed oc Forladelse til. Thi vi hafve været gienstridige mod hannem / 10 Oc icke lydde paa HErrens vor Guds Røst / ad vandre i hans Love / som hand lod gifve for os / ved sine Tienere Propheterne. 11 Men all Jsrael hafver ofvertrædet djn Lov / oc bortviget / ad icke lyde djn Røst. Derfor er udøst ofver os den Forbandelse oc den Eed / som er skrefven i Mose Guds Tieneris Lov / Thi vi hafver syndet imod hannem. 12 Oc hand hafver holdet sine Ord / som hand talede ofver os / oc ofver vore Dommere / som dømte os / ad lade stoor ulycke komme ofver os / saadan som icke er skeet under alle hImmelen / sa som der er skeet i Jerusalem. 13 Saa som skrefvt er i Mose Lov / er alt det Onde kommit ofver os. Oc vi hafve icke tilbedet HErrens vor Guds Ansict / ad omvende os fra vore Misgierninger / oc ad forstaa djn Sandhed. 14 Derfor hafver HErren været vacker med det Onde / oc hafver ladit det komme ofver os. Thi Herren vor Gud er retfærdig i alle sine Gierninger / som hand giorde / efterdi vi lydde icke hans Røst. 15 Oc nu Herre vor Gud / du som udførde dit Folck af Ægypti Land med en stærck haand / oc giorde dig et nafn / som paa denne Dag / Vi hafver syndet / Vi hafve været ugudelige. 16 Ah HErre / lad nu djn Vrede oc djn Hastighed vendis / efter alle djn Retfærdighed / fra djn Stads Jerusalem / dit helilge Bierg : Thi for vore Synders skyld / oc for vore Forfædres misgierningers skyld / er Jerusalem oc dit Folck blefvet til forsmædelse / for alle dem som ere tring omkring os. 17 Oc nu vor Gud / hør paa djn Tieneris Bøn / oc hans Formanelser / oc  lad dit Ansict liuse ofver djn Helligdom / som er ødelagt / for HErrens skyld. 18 Bøy dine Ørne / mjn Gud / oc hør / oplad dine Øyne / oc see vore ødeleggelser / oc Staden som er kaldet efter dit nafn: Thi vi lade vore Bøn icke falde for dit Ansict / for vor retfærdigheds skyld / Men for djn stoore Barmhiertigheds skyld. 19 Herren / hør / Herre vær naadig / Herre gif act paa / oc giør det / Tøf icke / for djn egen skyld / mjn Gud / Thi djn Stad / oc dit Folck / ere kaldede efter dit Nafn.
20 Der jeg endnu talede oc bad / oc bekiende mjn Synd / oc mit Folckis Jsraels Synd / oc lod mjn Formaning falde for Herren mjn Gud / for mjn Guds hellige Bierg / 21 Ja der jeg endnu talde i Bønnen / da kom den Mand gabriel / hvilcken jeg hafde seeit i mjn første Siun / hastelig fluendis / oc rørde ved mig / om Aftenen / mod Offert tjd. 22 Oc hand undervjste mig / oc talde med mig / oc sagde / Daniel / nu er jeg kommen / ad undervjse dig med Forstand. 23 J begyndelsen paa dine Formaninger / dugick et ord / oc jeg er kommen / ad kundgiøre dig det / Thi du est saare ynskelig / Oc merck paa Ordet / oc merck paa Siunen. 24 (Der ere) halfierdesindstive Uger bestemt ofver dit Folck / oc ofver djn hellige Stad / ad fuldende Ofvertrædelsen / oc besegle synderne oc forsoone misgierningerne / oc lad fræmkomme en ævig Retfærdighed / oc ad besegle Siunen oc Propheterne / oc ad falde det Allerhelligeste. 25 Vjd nu / oc forstaa : fra den tjd befaligen udgaar / ad lade (dem) komme igien / oc ad bygge Jerusalem igien / indtil Christum den Fyrste / ere siu Uger / oc tresinds tive oc to Uger / i hvilcke der skal opbyggis igien / Gader oc det nedereskrefvet / oc (det) i knappe Tjder. 26 Men efter de tresindstive oc to Uger / skal Christus udryddis / dog hand er uden skyld. (Oc en Fyrstes Folck som skal komme / skal fordærfve Staden oc Helligdommen / oc Enden der paa skal skee med Floden / oc der ere ødeleggelser besluttede indtil Krjgens ende.) 27 Oc saa skal hand bekræfte en Pact med mange i den sidste Uge / oc midt i Byen skal hand lade Offer oc Madoffer opholde / oc hos vederstyggelige Krjgshærs Vinger (skal staa) den som ødelegger / oc den (Straf) som er bestemt / den skal flyde ofver (hver) som ødeleggis.

X. Capitel
J Det tredie Cyri Kongens Aar af persen / blef nogetn aabenbaret for Daniel / hyvis nafn kaldris Balthazar / oc det er Sandhed / oc en stoor Strjd / oc hand haf act paa det / oc hand forstood sig paa Siunen. 2 J de samme Dage var jeg Daniel bedrøfvet i tre samfelde uger / 3 Jeg aad ingen nydelig Mad / oc der kom icke Kiød eller Vjn i mjn Mund / oc jeg blef jo icke salvet / indtil de tre Uger blefve fuldkomne. 4 Oc det skeede paa den fierde oc tivende Dag i den første Maaned / da jeg var hos  den stoore Flod / det er Hidekel. 5 Ad jeg opløfte mine Øyne /oc sa : Oc see / Der flood en Mand i linnede Klæder / oc hans Lender vare opbundne med kostelig Guld af Uphas. 6 Hans Legome var som en Turkos / oc hans Ansict som et Liunet til ad see / oc hans Øyne / som gloende Blus / oc hans Arme oc hans Fødder / som Glanz af poleret Kaabber / oc hans Ords Røst (var) som et Bulders Røst. 7 Oc jeg Daniel saa samme Siun alleene / men de Mænd / som vare hos mig / saae icke den Siun / Thi der falt en stoor Forfærdelse paa dem / oc de flydde i skiul. 8 Oc jeg blef der efter alleene / oc saa denne stoore Siun / men der blef ingen mact i mig / oc mjn Styrcke blef forvendt i mig / saa den blef fordærfvet / oc jeg hafde ingen Mact meere. 9 Oc jeg hørde hans Ords Røst / (Oc som jeg hørde Hans Ords Røst / Da falt jeg i en dyb Søfn / paa mit Ansict / oc mit Ansict var mod Jorden.
10 Oc see / en Haand rørde ved mig / oc hialp mig op paa mine Knæ / oc paa mine flade Hænder/) 11 Oc hand sagde til mig / Du kiere Daniel / Gif act paa de Ord / som jeg taler til dig / stat ræt op / thi jeg er nu sendt til dig. Oc der hand talde dette Ord med mig / da stood jeg op / oc befvede. 12 Oc hand sagde til mig / Fryct icke Daniel / Thi ad fra den første Dag / der du gafst dit hierte ad forstaa / oc ad ydmyge dig for djn Gud / ere dine Ord hørde / oc jeg er kommen for dine Ords skyld. 13 (Men Persiæ Kongeriges Fyrste stood mod mig een oc tive Dage / Oc see / Michael / een af de ypperste Fyrster / kom mig til hielp / derfor blef jeg der hos Kongerne i Persien.) 14 Ja jeg er kommen / ad undervjse dig / hvad der skal skee dit Folck her efter : Thi her ere endnu Siuner (for haanden) for de Dage.
15 Oc der hand talde med mig / efter disse Ord / sloo jeg mit Ansict ned til Jorden / oc taugde stille. 16 Oc see / een som et Menniskis Sønners Lignelse / rørde ved mine Læber. Oc jeg oplod mjn Mund / oc talde / oc sagde til den som stood mod mig / Mjn HErre / mine Jndvolle ere vendte i mig med smerte / for denne Siun / oc jeg hafver icke mact meere. 17 Oc hvorledis kand denne mjn HErris Tienere tale med denne mjn Herre / thi jeg er fra nu af saa faren / ad der er ingen Kraft i mig / oc mjn Aande er icke meere i mig? 18 Oc hand blef ved oc rørde ved mig / hand som lignede et Menniske / oc styrckede mig / 19 Oc sagde / Fryct icke / du kiere Mand / Fred være med dig / vær trøstig / oc vær trøstig. Oc der hand talde med mig / da blef jeg styrcket / oc sagde / Mjn HErre tal / thi du hafver styrckit mig. 20 Oc hand sagde / Mon du veedst / hvorfor jeg er kommen til dig? Dog nu vil jeg vende om igien / ad strjde mod Fyrsten i Persen / Thi der jeg drog ud / See / da kom Græckelands Fyrste. 21 Dog vil jeg gifve dig tilkiende / hvad der er i Skriften antaegnet / som visseligen skal skee / thi der er icke een som styrcker sig med mig der til / uden Michael eders Fyrste.

XI. Capitel
OC som jeg (var tilstede) i det første Darij de Meders Aar / (skeede det) ad jeg stood ad styrcke oc ad bekræfte hannem. 2 Oc nu vil jeg gifve dig tilkiende / hvad visseligen skal skee: See / der skull endnu tre Konger staae i Persen / oc den fierde skal faa støre Rjgdom end alle (de andre/) da skal hand opvæcke alle mod de Kongerige i Græckenland. 3 Der efter skal der staa en modig Konge / oc herske med stoor Herredom / oc giøre efter sin Villie. 4 Oc naar hand hafver standit / skal hans rige sønderbrydis / oc stillis i de fire Himmelens Væjr / oc icke paa hans efterkommere / ey heller efter hans herredom / med hvilcken hand herskede / Thi hans rige skal slet opryckis / oc blifve andre end dem til deel.
5 Oc Kongen mod Synden / som er een af hans Fyrster / skal bekræftis / ja hand skal bekræftis ofver hannem / oc herske / hans Herredom skal blifve en stoor Herredom. 6 Oc naar nogle Aar ere ude / skulle de samles / oc komme til Kongen af Norden / ad giøre oprictig Handel / men hun skal icke beholde Armens Mact / hvorfor han oc hans Sød skal icke blifve bestandig / men hun skal ofverantvordit / sampt dem som førde hende fræm / oc den hende aulede / oc den hende styrckede nogle tjder. 7 Dog skal der staa een af en Green af hendis Rødder i hans sted  oc hand skal komme til Hæren / oc komme ind i Kongens Fæstning af Norden / oc giøre det med dem oc bekræftis. 8 Oc deres Guder / med deres Afugderiske Fyrster / med deres kostelige Tøy / af Sølf oc Guld / skal hand bortføre i Fængsel til Ægypten / oc hand skal blifve bestandig nogle Aar for Kongen mod Norden. 9 Oc Kongen af Synden skal komme i Kongeriget / oc vende til sit Land igien. 10 Oc hans Sønner skulle komme sammen / oc samle een hob af mange Hær / oc een (af dennem) skal vist komme / oc fare fræm som en Flood / oc trænge igiennem oc komme tilbage igien / oc indtil hans Befæstning. 11 Oc Kongen af Synden skal blifve saare vred / oc drage ud / oc strjde mod hannem / mod Kongen af Norden / oc hand skal opføre en stoor hoob / oc den (anden) hoob skal gfvis i hans Haand / 12 Naar nu den hoob blifver bortført / skal hand ophøye sit Hierte / oc hand skal nedslaa tj tusinde / dog icke bekræftis. 13 Oc Kongen af Norden skal komme tilbage / oc omføre en større hoo / end den forrige / oc efter nogle Aar Tjder ere ude / skal hand vist komme med en stoor Hær / oc med Meget Gods. 14 Oc i de Tjder skulle mange opstaae mod kKongen af Synden / oc de Adspredere af dit Folck skulle udtages / ad Siunens kal blifve ved / dog de skulle falde. 15 Oc Kongena af Norden skal komme / oc opkaste en Vold / oc indtage en befæstet Stad / oc Armene af Synden skulle icke kunde bestaae / icke heller hans beste Folck / oc der skal ingen Mact være ad bestaa med. 16 Oc naar hand kommer / skal hand giøre mod hannem efter sin villie / oc ingen skal bestaa for hans Ansict. Hand skal oc staa i det herlige Land / oc ad fordærfve skal være i hans Haand. 17 Oc hand skal vende sit Ansict til / ad komme med alt sit Kongerigis Mact / oc hand skal gifve billig Middel (til Fred) for / oc hand skal giøre det / Thi hand skal gifve hannem en skøn ung Konge / ad fordærfve hende / thi hun skal icke blifve bestandig / oc icke hold emed hannem : 18 Der efter skal hand vende sit Ansict mod Øerne / oc indtage mange / Men en myndig Herre skal lade hans Forsmædelse ophøre for hannem / saa hand skal lade hand Forsmædelse komme ofver hennem self. 19 Oc hand skal vende sit Ansict til sit Lands Befæstninger / oc støde sig / oc falde / oc icke findis. 20 Oc der skal een opstaa i hans sted / som skal ofverskicke en Plagere / med Kongelig værdig / Men inden faa Dage / skal hand sønderbrydis / Dog icke for Haanden  / oc ey udi Strjd.
21 Siden skal der opstaa i hans sted en foractet / hvilcken de skulle icke gifve Kongelig værdighed / Men hand skal komme med stilhed / oc gribe Riget an med smiger. 22 Oc da skulle de Arme som bortskyllede / (lige som en skyllende Flod) bortskyllis for hans Ansict / oc sønderbrydes / end ocsaa Pactens Fyrste. 23 Oc efter hand hafver florligt sig med hannem / skal hand giøre svig / oc fare op / oc bekræfte sig med ringe Folck. 24 Hand skal komme til det som er trygt / oc de feede Stæder i Landet / oc giøre det / som hans Fædre oc hans Forfædre icke giorde / hand skal adsprede for dem / Bytte / rof  oc Gods / oc hand skal staa meget efter de faste Stæder / oc det til en Tjd. 25 Oc hand skal opvæcke sin mact / oc sit Hierte / mod Kongen af Synden / med en stoor Strjdshær. da skal Kongen af Synden samlis med hannem / til Strjd / med en stoor oc saare mæctig Strjdshær / Men hand skal icke bestaa / Thi de skulle hafve stoore Anslag imod hannem. 26 Oc de som æde hans Brød / skulle sønderknuse hannem / oc hans hær skal bortskyllis / oc der skulle falde mange slagne. 27 Oc begge Kongernes Hierte skulle være / ad giøre (hver andre) Skade / oc de skulle tale falskt / ofver eet Bord / oc det skal icke lyckis / Thi Enden er endnu (beskicket) til en visse Tjd. 28 Oc hand skal drage til sit land igien med stoort Guds / oc hans Hierte skal være imod den hellige Pact / oc hand skal giøre det / oc komme til sit Land igien. 29 Hand skal komme igien til den bestemte Tjd / oc komme mod Synden / Oc det skal icke skee / hvercken som tilforn / eller som der efter. 30 Thi Chitims Skib skulle komme imod hannem / oc hand skal stødis oc vende sig / oc blifve vred paa den hellige Pact / oc hand skal giøre det / oc hand skal vende om / oc gifve act paa dem / som forlade den hellige Pact. 31 Oc der skulle opstaae Arme af hannem / oc vanhellige Kraftens Helligdom / oc de skulle borttage det stedsevarende Offer / oc sætte en vederstyggelighed som ødelegger. 32 Oc dem som giøre mod Pact / skal hand komme til ad skrymte ved smiger. Men Folcket / som kiende deres Gud / skulle styrcke sig / oc giiøre det. 33 Oc Lærerne iblant Folcket skulle lære mange / oc de skulle falde ved Sverd oc ved Jld / i Fængsel oc i rof / mange dag. 34 Oc naar de falde / skulle de blifve hiulpne med en liden Hielp / oc mange skulle føye sig til dem med smiger. 35 Oc nogle af Lærerne skulle falde / ad prøfve (de andre) ved dem / oc ad reense oc klare / indti endens Tjd / Thi det hør endnu til den bestemte Tjd. 36 Oc Kongen skal giøre efter sin Villie / oc hand skal ophøye sig oc giøre sig stoor ofver en hver Gud / oc hand skal tale underlig imod (de stærcke) Guders (stærcke ) Gud / oc hand skal faa Lycke / indtil Vreden er fuldendet / Thi det er besluttet / det er giort. 37 Oc hand skal icke acte sine Fædres Gud / ey heller yndelige Qvinder / eller nogen Gud / Thi hand skal giøre sig stoor ofver alting. 38 Oc den Gud Maozim skal hand giøre Ære paa sin Sted / oc den Gud som hans Forfødre icke kiende / skal hand giøre Ære / med Gud oc med Sølf / oc den dyrebare Steene / oc med kostelige Ting. 39 Oc hand skal giøre Maozims Befæstninger hos (denne) fremmed Gud / hvem hand kiender / skal hand giøre stoor Ære / oc hand skal giøre dem til HErrer ofver mange / oc udskifte Landet til Løn. 40 Oc paa endens Tjd / skal Kongena f Synden stødis med hannem / Oc Kongen af Norden skal falde hasteligen ofver hannem // med Vogne oc med Reysnere / oc med mange Skig / oc hand skal komme i Landene / oc ofverskylle / oc fare igiennem. 41 Oc hand skal komme i det herlige Land / oc mange skylle falde. Men disse skulle undkomme fra hans haand / Edom oc Moab / oc det første af Ammons Børn. 42 Oc hand skal sende sin mact i landene / Oc Ægypti Land skal icke undgaa / 43 Oc hand skal faa herredom / ofver Liggendefæ af Gudl oc Sølf / oc ofver alle dyrebare Ting / i Ægypten oc Libien / oc Morlænderne skulle gaae med hannem. 44 Men der skulle Tidender af Østen oc af Norden forfærde hannem / oc hand skal uddrage med stoor Vrede / til ad udslette oc til ad ihielslaa mange. 45 Oc hand skal hefte sit Pallazis Pauluuner imedlem Hafvet / paa det herlige Helligheds Bierg / oc hand skal komme til sin ende / oc ingen skal hielpe hannem.

XII. Capitel.
OC paa den Tjd skal Michael / den stoore Fyrste / Opstaa / som staar for dit Folckis Børn / Oc der skal være saadan en Bedrøfvelsis tjd / som aldrig hafver værit / fra den Tjd ad Folck blef til / indtil den Tjd. Oc paa den Tjd skal dit Folck undkomme / hver som findis sktrfven i Bogen. 2 Oc mange af dem som sofve iJordens Støf / skulle opvogne / somme til ævige Ljf / oc somme til Skam (oc) til ævig Skændzel: 3 Men de som undervjse (andre/) skulelskinne som den udstrackte Befæstnings skin / Oc de / som hafve retfærdiggiort mange / som Stierne / ævindelig oc altjd. 4 Oc d Daniel tilluck Ordene / oc besegl Bogen / indtil Endens Tjd / da skulle mange flittelig randsage efter den / oc Forstand skal blifve mangfoldig.
5 Oc jeg Daniel saa / Oc see / der stoode to andre / den eene hos denne bræd af Floden /( den anden hos den anden bræd af Floden. 6 Oc (begge) sagde til den i de linnede Klæder / som stood ofven hos Flodens Vand / Naar skkulle disse underlige Ting faa ende? 7 Oc jeg hørde Manden i de linnede Klæder / som stood ofven hos Flodens Vand / Oc hand opløfte sin høyre Haand / oc sin venstre Haand mod Himlene / oc soor ved den som lefver ævindeligen / Ad efter den bestemte Tjd / ja bestemte Tjder / oc en half / oc naar hand hafver fuldendit ad adsprede det hellige Folckis Haand / skulle alle disse Ting fuldendes. 8 Det hørde jeg / Men forstood det icke / oc jeg sagde / HErre / Hvad skal det sidte af disse være? 9 Oc hand sagde / Gack Daniel / Thi Ordene ere tilluckte oc beseglede indtil Endens tjd. 10 Mange skulle reense sig / oc klare sig oc prøfve sig / dog de ugudelige skulle handle ugudeligen / oc ingen af de ugudelige skal forstaa det / Men de som undervjse (andre/) skulle forstaae det. 11 Oc fra den Tjd / det stedsevarende (Offer) blifver borttagetn / oc til mand sætter den Verderstyggelighed som ødelegger / skulle være tusinde / to hundrede oc halffemtesindstive dage. 12 Salig er den / som bjer der efter / oc kand naa til de tusinde / Tre hundrede / fem oc tredive Dage. 13 Men du (Daniel) Gack bort til enten / Thi du skalt hvile / oc skaat djn deel / paa Dagenes Ende.
Ende paa Daniels Bog.

Oseæ Bog.
I. Capitel.
HErrens ord / som skeede til Oseam Beeri Søn / i Ufiæ / Jotham / Achas / Ezechia Juda Kongers tjd / oc Jeroboams Joas Søns / Jsraels Kongis (Tjd.) 2 Det første HErren talede ved Oseam / Da sagde HErren til Oseam / Gack / tag dig en Hoorkone oc Hoore Børn / Thi Landet mon drifve stoort Hoorerj/ (i) det det vender sig fra HErren. 3 Oc hand gick oc tog Gomer Diblaims Datter / oc hun undfangede / oc fødde hannem en Søn. 4 Oc HErren sagde til hannem / Kald hand nafn Jesreel / Thi det er endnu et lidet / oc Jeg vil hiemsøge Bloodskyld i Jesreel / ofver Jehu Huus / oc Jeg vil lade ophøre Jsraels Huusis Kongerige. 5 Oc det skal skee paa den Tjd / ad Jeg vil sønderbryde Jsraels Bue / i Jsraels Dal. 6 Oc hun undgangede atter / oc fødde en Datter / oc hand sagde til hannem / Kald hendis Nafn Loryhama / Thi Jeg vil icke meere være barmhiertig ofver Jsraels Huus / men Jeg vil vist bortføre dem. 7 Dog vil Jeg forbarme mig ofver Juda Huus / oc frelse dem / ved HErren deres Gud / Oc jeg vil icke frelse dem ved Bue / eller ved Sverd / eller ved Strjd / ved Heste / ved Reysnere. 8 Oc hun afvante Loryhama / oc han undsagede / oc fødde en Søn. 9 Oc hand sagde / Kald hans nafn Loami / Thi J ere icke mit Folck / oc Jeg vil icke være eders.
10 Dog skal Jesraels Børns tall være / som Sand hos Hafvet / som icke kand maalis oc ey tællis. Oc det skal skee paa den sted / der som mand motte sige til dem / J ere icke mit Folck / der skal mand sige til dem / J ere dem lefvene Guds Børn. 11 Oc Juda Børn oc Jsraels Børn skulle samles tilljge / oc sætte sig eet Hofvet / oc drage op af Landet / Thi Jsraels Dag (skal blifve) stoor.

II. Capitel.
SJger til eders Brødre / Ammi / oc til eders Systre / Ryhama. 2 Gaar i rætte med eders Moder / Gaar i rætte (med hende.) Thi hun er icke mjn Hustru / oc Jeg er icke hendis Mand. Oc lader hende bortlegge sit Skiørlefnet fra sig / oc hendis Horerj fra hendis Bryst / 3 Paa det jeg skal icke / maa skee / drage hende nøgen ud / oc lade hende staa / som den Dag hun blef født / ja sætte hende som ørcken / oc legge hende som et tørt Land / oc lade hende døø af Tørst. 4 Oc icke miskunde mig ofver hendis Børn / Thi de ere Hoorebørn. 5 Thi deres Moder er en Hoore / hun er beskæmmet som fødde dem / Thi hun sagde / Jeg vil løbe efter mine Bolere / som gifve (mig) mit Brød oc mit Vand / mjn Uld oc mit Hør / mjn Olie oc mjn Dricke. 6 Derfor see / Jeg vil tillucke djn Vey med Tiørne / oc gierne et Gierde / oc hun skal icke finde sin Stj. 7 Oc hun skal løbe efter sine Bolere / oc icke gribe dem / oc lede efter dem / oc icke finde : Da skal hun sige / Jeg vil gaa oc komme tilbage til mjn første Mand igien / thi mig led da bedre / end nu. 8 Oc hun icke vidste / ad jeg hafver gifvit hende Kornet / oc Vjnmosten / oc Olien / oc Jeg hafver gifvit hende meget Sølf oc Guld / (som) de brugte Baal (til Ære.) 9 Derfor vil jeg komme gien / oc tage mit Korn (igien) paa sin tjd / oc mjn Vjnmost paa sin bestemte tjd / oc Jeg vil borttage mjn uld oc mit Hør / som hun hafde / ad skiule sin Blusel med. 10 Oc nu vil jeg blote hendis Skam for hendis Boleres Øyne / oc ingen mand skal reddee hende fra mjn haand. 11 Oc Jeg vil lade ophøre alle hendis Glæde / hendis Høytjder / hendis Nymaaneder / oc hendis Sabbather / oc alle hendis hellige Dage. 12 Oc Jeg vil ødelegge hendis Vjnstock oc hendis Figentræ / efterdi hun sagde / Det er mjn Løn / som mine Bolere gafve mig / Oc jeg vil giøre dem til en Skov / oc vilde Diur skulle æde dem. 13 Oc Jeg vil hiemsøge ofver hende Baalims Dage // for hvilcke hun gaf Røgelse / oc prødede sig med sit Stiernespan oc sine Halskiæder / oc gick efter dine Bolere / men forglemte mig / siger Herren.
14 Derfor see / JEg vil locke hende / oc lede hende i Ørcken / oc tale venligen med hende. 15 Oc jeg vil gifve hende deden hendis Vjngaarde / oc Achors Dal / thi ad oplade haabet / oc der skal hun siunge mod mig / som i sin ungdoms Dage / oc som den Dag hun drog op af Ægypti Land. 16 Oc det skal skee paa den Dag / siger HErren / skalt du kalde mig / Min Mand / oc icke meere kalde mig / Min Mand / oc icke meere kalde mig / Min Baal. 17 Thi JEg vil borttage Baalims Nafn af hendis Mund / ad mand skal icke meere tæncke paa deres Nafn. 18 Oc jeg vil giøre dem et Forbund samme tjd / med Diurene paa marcken / oc me Fuglene under Himmelen / oc med Ormene paa Jorden / oc Jeg vil sønderbryde af landet / Bue / oc Sverd / oc Strjd / oc Jeg vil lade dem ligge tryggeligen. 19 Oc Jeg vil trolofve mig dig til ævig Tjd / oc Jeg vil trolofve mig dig / i Retfærdighed oc i Dom / oc i Miskundhed / oc i megen Barmhiertighed / 20 Ja Jeg vil trolofve mig dig i  Troen / oc du skalt kiende HErren. 21 Oc det skal skee / paa den tjd vil Jeg bønhøre / siger Herren / Jeg vil bønhøre Himlene / oc de skulle bønhøre Jorden: 22 Oc Jordens kal bønhøre Kornet / oc VjnMosten oc Olien / oc de skulle bønhøre Jsreel: 23 Oc Jeg vil sae meg hende paa Jorden / oc forbarme mig ofver Loryhama / oc sige til Loammi / Du est mit Folck / Oc den skal sige / Mjn Gud.

III. Capitel.
OC HErren sagde til mig / Gack endnu haf kierlighed til en Qvinde / som en anden h afver kier / oc er en Hoorkone / efter den Kierlighed som Herren ahfver til jsraels Børn / oc de vende dem dog til fremmede Guder / oc hafve Vjn Fade kier. 2 Oc jeg kiøbte mig hende for femte Sølfpendinge / oc en Homer Byg / oc en Letheck Byg. 3 Oc jeg sagde til hende / Blif mig til villie mange dage / bedrif icke Hoor / oc blif icke nogen (andens/) Oc jeg vil ocsaa (bie) efter dig. 4 thi jsraels Børn skulle blifve mange Dage uden Konge / oc uden Fyrste / oc uden Offer / oc uden Støtte / oc uden Lifkiortel eller AfgudsBilelder. 5 Der efter skulel Jsraels Børn omvende dem / oc spørge efter HErren deres Gud / oc David deres Konge / oc komme med Fryct til Herren oc til hans gode den sidste Tjd.

IV. Capitel.
HØrer HErrens Ord / j Jsraels Børn / Thi HErren hafver trætte med dem som boe i landet / Thi der er ey Sandhed / oc ey barmhiertighed / oc ey Guds Kundskab i landet. 2 (Men) Meeneed oc Løg / oc Mord / oc Tyfverj / oc Hoorerj / de børde igiennem / oc der rørde Blodskyld ved Bloodskyld. 3 Derfor skal Landet spørge / oc der skal forsmæcte hver som boor der i / med Diurene paa Marcken / oc med Fuglene under Himmelen / oc end Fiskene i hafvet skulle sanckes. 4 Dog vil ingen trætte / oc ingen skilde den anden / oc dit Folck er som de der trætte med en Præst. 5 derfor skal du støde dig om Dagen / oc en Prophet skal oc støde sig med dig om natten / Oc jeg vil afhugge djn Moder. 6 De som vare mit Folck / ere afhugne / for der er icke Forstand / Thi du hafver forskut Forstand / derfor vil Jeg forskiude dig / ad du skalt icke være præst for mgi: Fordi du hafver forglemt djn Guds lov / derfor vil Jeg ocsaa forglemme dine Børn. 7 Lige som de blefve mangfoldig / saa syndede de imod mig / Jeg vil omskifte deres ære til skændzel. 8 De aade mit Folckis Syndoffer / oc forlængtes i deres Hierte efter deres Misgierning. 9 Derfor lige som Folcket var / saa var præsten / oc Jeg vil hiemsøge deres Veye ofver dem / oc betale dem deres Jdrætte. 10 Oc de skulle æde / men icke blifve mætte / De skyulle bedrifve Hoor / oc icke udbryde (i mangfoldighed/) Fordi / ad de hafve forladt Herren / ad vare (paa hannem.) 11 Hoorerj oc Vjn / oc VjnMost / kand borttage Hiertet. 12 Mit Folck adspørger sit Træ / oc deres Kiep skal forkynde dem det. Thi Horeriis Aand forvildede (dem/) oc de bedrefve hoorerj / saa de icke vilde være under deres Gud. 13 De offrede paa Biergetoppe / oc giøre Røgelse pa Høyene / under Eeger oc Popeltræer / oc Kjntræer / Thi de hafve skøn Skygge : Derfor skulle eders Døttre blifve Horer / oc eders Bruder skulle blifve Hoorkoner. 14 jeg vil icke hiemsøge eders Døttre / nar de blifve til Hoorer / eller eder Bruder / naar de blifve til hoorkoner / Thi de hafve deelt dem med Skøger / oc offrede med Hoorer / oc Folcket som icke forstaar det / skal snuble.
15 Vilt du Jsrael (jo) bedrifve Hoorerj / saa forbryde dog Juda sig icke. Oc gaar icke bort til Gilgal / oc kommer icke op til bethAven / oc sværer icke: Saa sant som HErren lefver. 16 thi Jsrael var uregærlig / som en uregærlig Koo / Nu skal Herren føde dem / som et lam paa rummet. 17 Epharaim hafver slagit sig til Afguder / lad hannem fare. 18 deres stercke Drick giøres / de hafve fast bedrefvet Hoorerj / hendis Herrer hafve lyst (ad sige/) Henter hjd / hvilcket (er) Skam. 19 Væjret hafver bundit hende med sine Vinger / oc de skulle blifve til skamme for deres Offer.

V. Capitel.
HØrer dette j Præster / oc j af Jsraels Huus gifver act paa / oc j af Kongens Huus tager dette til Ørne / Thi Dommen gaar eder an / fordi j vare en Snare for Mizpa / oc et udslaget Garn ofver thabor. 2 De som vare afvigede / sloge mange ihiel / enddog Jeg er den som tucter dem allesammen. 3 Jeg kiender Epharaim vel / oc Jsrael er icke skiult for mig / thi Ehparim hafver nu bedrevist Hoorerj / Jsrael hafver besmittet sig . 4 De skulle icke legge vind paa / ad vende om til deres Gud / Thi der er Hooreriis Aand midt i dem / oc de kiende icke Herren. 5 Oc Jsraels Hofferdighed skal vidne for hans Ansict / oc Jsrael oc Ephraim skulle falde for deres Misgierning / Juda skal ocsaa falde med dem. 6 Da skulle de komme med deres Faar oc deres Øxne / ad adspørge HErren / oc icke sinde / hand hafver vendt sig fra dem. 7 De hafve forseet sig ilde mod Herren / thi de aulede fremmede Børn / nu skal een Maanet æde dem med deres Deele. 8 Blæser i basuuner i Gibea / i Tometer i Rama / støder flux (i) BethAven / bag efter dig BenJamin  (er Fienden.) 9 Epghraim skal blifve øde / paa hans Straffis dag. For Jsraels Stammer hafver Jeg kundgiort ad det er sant. 10 Juda Fyrster ere som de / der flytte Landemercke / Jeg vil udgyde mjn Vrede over dem / som vand. 11 Ephraim lider Vlod / hafver faait Skade med rætte / Thi hand vilde det gierne / hand gick efter Befaling. 12 Oc jeg er som Møll for Ephraim / oc som Røde for Juda Huus. 13 Der Ephraim saa sin Svaghed / co Juda sit Saar / da gick Ephraim til Assyrien / oc sende til Kong Jareb / men hand kunde icke læge eder / oc ey heele eders Saar for eder. 14 Thi Jeg er som en grum Løve for Ehpraim / oc som en ung løve for Juda Huus /( Jeg / Jeg vil sønderrifve / oc Jeg vil gaa / Jeg vil borttage / oc der skal ingen være som frjer.
16 Jeg vil gaa / Jeg vil komme til mjn Sted igien / indtil de kiende deres skyld / oc adspørge mit Ansict : Naar det gaar dem hart / da skulle de aarle søge mig.

VI. Capitel.
KOmmer oc lader os vende til HErren igien: Thi hand hafver sønderrefvit / oc hand skal læge os / Hand hafver slagit / oc hand skal forbinde os. 2 Hand skal giøre os levende efter to Dage / hand skal opreise os paa den tredie Dag / oc vi skulle lefve for hannem. 3 Da skulle vi kiende det / vi skulle søge flux efter / ad kiende HErren / hans udgang er beredet / som Morgenrøden / oc hand skal komme til os som en Regn / som en sildig Regn / der kommer i tjde paa Jorden.
4 Hvad skal Jeg giøre ved dig Ephraim? Hvad skal Jeg giøre ved dig Juda? Thi eders miskundhed er som en Sky om Morgenen / oc som Dug / der far bort aarle. 5 Derfor hug Jeg hart paa ved Propheterne / Jeg ihelslog dem ved mjn Munds Tale / oc dine Domme ere som et Lius der udkommer. 6 Thi Jeg hafver lyst til Miskundhed / oc icke til offer / oc til Guds Kundskab / meere end til Brændoffer. 7 Men de ofvertraadee Pacten / som Adam / der forsaae de sig lide mod mig. 8 Gilead er en Stad for dem som giøre uræt / skiden af Blood. 9 Oc som Røfvere dje efter nogen / saa (giorde) Præsternes Selskab / paa Veyen myrde de / (som det skeede) ved Sichem / Sandelig / de giorde en ugierning. 10 Jeg saa i Jsraels Huus / en gruelig Ting / der er Ephraims Hoorerj / Jsrael hafver bemsmittet sig. 11 Ja oc (du) Juda / hand hafver sat Høst for dig / i det Jeg vender mit Folckis Fængsel.

VII. Capitel.
DEr Jeg lægte Jsrael / da blottede sig Ephraims Misgierning / oc Samariæ Ondskaber / Thi de hafve giort Fasthed : Der er kommen en Tyf ind / en røfvere hafver ofverfaldit der ude / 2 Oc de ville icke sige i deres Hierter / ad jeg hafver ihukommit all deres Ondskab. Nu hafve deres Jdrætte omringet dem / de vare for mit Ansict. 3 Ved deres ondskab glædde de en Konge / oc Fyrster ved deres Løgn. 4 De ere allesammen Hoorkarle / som en BagerOon der heedis af en Bagere / hand skal holde op ad vaage fra hand hafver lagt Dey / indtil den hæfvis. 5 Paa vor Kongis Dag / hafve Fyrsterne giort (hannem) kranck med Lederflasker med Vjn / hand udstrackte sin haand med Spottere. 6 Thi de hafve huldet deres Hierte til / som en BagOon / der de lurede / den som bagede dem / sof den gandske Nat / om Morgenen brænde hand som med gloende Lue. 7 De blefve alle heede / som en BagOon / oc fortærede deres Dommere / alle deres Konger fulde / dog eringen iblant dem / som kalder paa mig. 8 Ephrim blandede sig iblant Folckene / Ephraim var (som) en Kage der er icke vendt. 9 Fremmede aade hans styrcke / oc hand vidste det icke / Oc der udsloge graa Haar paa hannem / oc hand vidste det icke. 10 Jsraels Hofmod vidnede for hans Ansict / Thi de icke vende om til HErren deres Gud / oc ey søgte hannem ved alt dette. 11 Thi Ephraim er lige som en forlocket Due / som er uforstandig / Da raabte paa Ægypten / De ginge til Assyrien.
12 Naar de gaae bort / vil Jeg udbrede mit Garn ofver dem / Jeg vil lade dem nedfare / som Fugle under Himmelen / jeg vil ræfse dem / som det høris i deres Forsamling. 13 Vee dem / Thi de vancke hjd oc djd fra mig / De skulle blifve ødelagde / thi de ere affaldne fra mig / jeg vilde forløse dem / men de talede Løgn imod mig. 14 Oc de raabte icke til mig i deres Hierte / naar de hølede paa deres Senge. For Korn oc Most samlede de dem / de vigede fra mig. 15 Jeg lærde (dem) Jeg bestyrcker deres Arm / Men de tænckte Ont mod mig. 16 De vende dem / (Men) icke til den Høyeste / De vare som en falsk Bue / deres Fyrster skulle falde ved Sverdet / for deres Tunges gallenskab / Denne er deres Spot i Ægypti Land.

VIII. Capitel.
SÆt en Basuun for djn Mund / oc sjg / der kommer een som en Ørn ofver HErrens Huus / Fordi / ad de ofvertraadde mjn Pact / oc ere affaldne / mod mjn Lov / 2 Da skulle de raabe til mig: Mjn Gud / Vi Jsraels kiende dig. 3 Jsrael bortkaste det Gode / Fienden skal forsøge hannem.
4 De giorde Konger / oc (hafde det) icke af mig / De satte en Fyrste / oc jeg vidste det icke / De giorde sig Afguder af deres Sølf / oc deres Guld / ad de skulde udryddes. 5 Djn Kalf Samaria / bortkaste (dig/) mjn vrede er grum ofver dem / Hvor længe skal det vare / de kunde icke (rose sig af) uskyldighed. 6 Thi den som oc af Jsrael / en Konstermand giorde den / oc den er icke Gud / Thi Samaria Kalf skal blifve til smaa Stycker. 7 Thi de saaede Væjr / oc skulle høste Hværvelvind / Straa som staar / skal icke faa Grøde / den skal icke gifve Meel / Om det end gifver / da skulle Fremmede opsluge det. 8 Jsrael er opsluget / nu ere de blefne iblant hedningene / som et kar der ingen hafver ville til. 9 Thi de foore op til Assyrien / (til) en Skov Æsel / som var eene for sig / De af Ephraim betingede Bolere / 10 Ja oc for de sende Skenck til hedningene / vil Jeg nu samle dem / oc de sulle sørge et lidet / for Kongens / ja Fyrsternes Byrde. 11 Thi Ephraim giorde mange Altere / ad synde med / hand hafver Altere til at synde. 12 Jeg forskref hannem synderlige Ting af mjn Lov / (Men) de blefve actede som noget fremmed. 13 For mine Gafvers Offer / slactede  de Kiød oc aade / oc HErren hafde icke lyst der til Nu vil hand komme til Misgierningen ihu / oc himsøge deres Synder / de skulle vende om til Ægypten. 14 Thi Jsrael forglemte dem som hafde giort hannem / oc bygde Kircker / Oc Juda giorde mange faste Stæder / Men jeg vil sende Jld i hans Stæder / oc den skal fortære hans Pallazer.

IX. Capitel.
JSrael du tørft icke glæde dig / ad giøre dig lystig / som Folckene / Thi du hafver giort Hoorerj / (ad vende dig) fra djn Gud / Du hafver lyst til Løn paa alle Kornloer. 2 Loo oc Perse skal icke føde dem / oc Vjnmost skal slaa hende feyl. 3 De skulle icke blifve i HErrens Land / Menephramim skal drage igien til Ægypten /oc de skulle æde ureene Ting i Assyrien / 4 De skulle icke giøre Herren Dricoffer af Vjn / oc De skulle icke behages hannem / Deres slactoffer skulle vorde dem / som de Bedrøfvedes brød / alle som æde det / skulle besmitte sig / thi deres Brød for deres Siel / skal icke komme i HErrens Huus. 5 Hvad ville j giøre paa bestemte Forsamlings Dag / oc paa HErrens Høytjds Dag? 6 Thi see / de ere bortfarne for Ødeleggelse / Ægypten skal samle dem / Moph skal begrafve dem / Der skulle Næller eye deres ynskelige Ting af Sølf / Torn skal (være) i deres Pauluuner.
7 Hiemsøgelsens Dage ere komne / Bedrøfvelsens Dage ere komne / de af Jsrael skulle vide det. Propheten er en daare / en Andelig Mand er gal / for djn stoore Misgierning / oc stoore had. 8 Den som varer paa i Ephraim (er) med mjn Gud / (Men) en Prophete er en Fuglefængeris Snare paa alle hans Veye / oc stoor had i hans Guds Huus. 9 De fordærfvede sig i grund / som i Gibea tjd / hand skal ihukomme deres Misgierning / hiemsøge deres Synder. 10 Jeg fant Jsrael som Vjndruer i Ørcken / Jeg saa eders Fødre / som den første Fruct paa Figentræet / naar de begynder ad drage / Men de ginge til Baalpeior / oc lofvede sig til den skændelige Afgud / oc der vare vederstyggeligheder / efter deres kierlighed. 11 Anlangendis Ephraim / deres Herlighed skal bortflye som en Fugl / At de skulle icke føde / eller bære i lifvet / eller undfange. 12 Thi om de end opføde deres Børn / da vil Jeg dog giøre dem uden Børn / ad der skal icke blifve een Mand tilbage / Thi Vee ocsaa dem / ad Jeg viger fra dem. 13 Ephraim er / saa som jeg saa Tyrum / plantet i en skøn Bolig / Men Ephraim ( maa lauge sig til) ad lade sine Børn komme ud til Manddraberen.
14 HErre / gif dem hvad / skalt du gifve? Gif dem ufructsommeligt Ljf / oc tørre Bryst. 15 All deres Ondskab skeer i Gilgal / der hader Jeg dem for deres jdræts Ondskab / Jeg vil udkaste dem af mit Huus / Jeg vil ingen Kierlighed bevjse dem meere / Alle deres Fyrster ere affaldne. 16 Ephraim er slagen /( deres Rod er tørret / de skulle icke giøre Frct. Oc om de end føde / vil Jeg dog ihielslaa deres kiere Ljfs Fruct. 17 Mjn Gud skal bortkaste dem / thi de hørde hannem icke / oc de skulle gaae vild iblant hedningene.

X. Capitel.
JSrael er et baart Vjntræ / hand skal bære Fruct igien / (Men) saa megen Fruct som hand hafde / saa mange Altere giorde han /( saa meget got som hand fick af sit Land / saa mange gode Støtter giorde de. 2 Deres Hierte adskilde sig / Nu skulle de ødelegges / Hand skal sønderbryde deres Altere / hand skal nedslaa deres Støtter. 3 Thi nu skulle de sige / Vi hafve ingen Konge / Thi vi fryctede icke HErren / oc hvad skulde Kongen kunde giøre os? 4 De talede Ord / i det de soore forgæfvis / der de giorde pact / derfor skal Dommen opvoxe som en ond urt ofver Furre paa Marcken. 5 De som boe i Samaria / skulle befve for Kalfven i BethAven / Thi dens Folck græde ofver den / saa vel som oc dens soorte Brødre / som hafde giort sig lystige ofver den / for dens Æris skyld / thi den er flyt fra dem. 6 Ja den skal self føris til Assyrien / Kong Jareb til en Skenck / Skam skal borttage Ephraim / oc Jsrael skal beskæmmis for sit Raad. 7 Kongen af Samaria er afhuggen / som Skum ofven paa Vandet. 8 Oc de Høye i Aven / (som vare) Jeraels Synd / skulle ødeleggis / der skal opvoxe Torne oc Tidzle paaa deres Altere / Oc de skulle sige til Biergene / Skiuler os / Oc de skule sige til Biergene / Skiuler os / oc til Høyene / falder ofver os.
9 Jsrael / du hafver syndit siden Giberas Tjd / der stoode de : Den Krjg i Gibea / som skeede ofver Ondskabs Børn / kunde icke gribe dem. 10 Jeg hafver lyst der til / oc Jeg vil ræfse dem / som der skulle Folck samles ofver dem / naar jeg skaffer dem for deres tvende Misgierninger. 11 Fordi Ephraim er en Qvje / tilvaant gierne ad tærsker / da foor jeg ofver hendis deylige Hals / Jeg vil ride Ephraim / Juda skal pløye / Jacob skal harfve for sig. 12 Saar eder til Retfærdighed / høster til Miskundheds Maade / pløyer eder paa ny / ny pløyning / Thi det er tjd / ad søge HErren / indtil hand kommer / oc lærer eder Retfærdighed. 13 J pløyede ugudelighed / j høstede uretfærdighed / j aade Løgns Fruct. Thi du forlodst dig paa djn Vey / paa dine Sterckes mangfoldighed / 14 Derfor skal der opkomme et Bulder iblant dit Folck / oc alle dine Fæstninger skulle hver forstyrres / som Salman forstyrrede Beth-Arbeel / paa Strjdens dag / (der) Modern blef slit paa Børnene. 15 Lige saa skal hand vist giøre eder / O Bethel / for Ondskabs / ja eders Ondskabs skyld / Jsraels Konge er slet undergangen ret i Morgenrøden.

XI. Capitel.
Der Jsrael var ung / da hafde jeg hannem kier / oc kaldede min Søn af Ægypten. 2 (Men lige som) de kaldede ad dem / saa ginge de fra dem / de offrede til Baalim / oc gafve Røgelse for Billeder. 3 Jeg dog lærte Ephraim ad gaa / hand tog dem paa sine Arme / oc de kiende det icke / ad jeg hafde lægt dem. 4 Jeg drog dem med Menniskers bond / med Kierligheds Seler / oc var dem som de der opløfte Aaget der var ofver deres Kiefter / oc jeg racte hannem Føde / 5 Hand skal icke omvende sig igien til Ægypti Land. Men Assur hand (skal være) hans Konge / Thi de ville icke omvende dem. 6 Oc Sverdet skal henge ofver hans Stæder / oc skal fortære hans Lemmer / oc opæde dem / for deres Raads skyld. 7 Thi de som vare mit Folck / tvifle om ad vende sig til mig / de kalde dem til den Høyeste / dog skal ingen ophøye sig tilljge.
8 Hvorlunde skal Jeg giøre ved dig Ephraim? Ofverantvorde dig Jsrael? Hvorlunde skal jeg giøre ved dig / som ved Adama / skal jeg sætte dig som Zeboim? Mit Hierte hafver vend sig i mit / mine Fotrydelser ere heftige oprørde tilljge / 9 Jeg vil icke giøre efter mjn Vredis grumhed / Jeg vil icke komme igien / ad fordærfve Ephyraim / Thi jeg er Gud / oc icke et Menniske / helliggiort i dig / oc jeg vil icke komme i Staden. 10 De skulle gaaae efter HErren / Hand skal brøle som en Løve / Men hand skal brøle / børn skulle forfærde komme fra Vesten / 11 De skulle forfærde komme / som en Fugl af Ægypten / oc en Due af Assurs Land / oc jeg vil sætte dem i deres Huus / siger HERREN.

XII. Capitel.
DE af Ephraim hafve omsat mig med Løgn / oc Jsraels Huus med Svig : Men Juda regærer endnu med Gud / oc er trofast med de Hellige. 2 Ephraim føder sig med Væjr / oc løber efter Østenvæjr / hver dag for meere de Løgn oc Skade / oc de skulle giøre Pact med Assyrten / oc Olie skal føris til Ægypten. 3 HErren hafver oc Trætte med Juda / oc hand skal hiemsøge Jacob efter sine Veye / hand skal betale hannem efter sine Jdrætte. 4 Hand holt sin Broders Hæl i Moders Ljf / oc holt sig Fyrstelig med Gud / af all sin Mact. 5 Ja hand holt sig Fyrstelig med en Engel / oc vant / hand græd / oc bad hannem / hand fant hannem i Bethel / oc der talede hand med os. 6 Oc HErren er den Gud Zebaoth / HErren er hans Jhukommelsis tegn. 7 Du derfor omvend dig til din Gud / bevar Barmhiertighed oc ræt / oc haab stedze paa djn Gud.
8 Udi Kiøbmandens Haand ere der falske Veyeskaaler / hand bedrager gierne. 9 Oc Ephraim sagde / Jeg er dog blefven rjg / jeg hafver fundit mig Formue i all min Arbyde / skulde de icke finde i mig Misgierning / som er Synd. 10 Men jeg HErren er djn Gud af Ægypti land / Jeg vil endnu lade dig boo i Pauluunerne / som paa en bestemt Forsamlings dage. 11 Oc Jeg vil tale til Propheterne / oc Jeg vil formeere Siuner / oc vil gifve Lignelser ved Propheterne 12 Sandelig der er Misgierning i Gilead / de ere ickun forfængelige / de offrede Øxen i Gilgal / ja deres Altere ere som Steendiunger hos Fruure paa Marcken. 13 Oc Jacob flydde til Syriæ land / oc Jsrael tiente for en Hustru / ja for en Hustru motte hand vare paa / 14 Men ved en Propheterne lod HErren Jsrael komme op af Ægypten / oc ved en Prophete blef hand bevaret. 15 Ephraim fortørnede hannem bitterligen / derfor skal hand lade hans Blodskyld fare ofver hannem / oc hans Herre skal betale hannem hans forhaanelse.

XIII. Capitel.
DEr Ephraim talede / var der Forskreckelse / hand ophøyede sig i Jsrael / men syndede ved den Baal oc døde / 2 Oc nu syndede de meere / oc giorde sig et støbt Billede af deres Sølf / Afguder / med deres Forstand / det var jdel Konstermænds gierning. De sagde om dem / De Mennisker som offre / skulle kysse Kalfvene.
3 Derfor skulle de være som Morgenskyen / oc som den Dug / som far fræm aarle / som Avn / der bortblæsis af en Loo / oc som Røg af en Skorsten. 4 Jeg er dog HErren djn Gud / fra Ægypti Land af / derfor skulle du icke kiende nogen Gud uden mig / thi der er ingen Frelsere uden mig. 5 Jeg kiende dig i Ørcken udi de tørre Steders Land. 6 Der de blefve fødde / da blefve de mætte / de blefve mætte / oc deres Hierter ophøyede sig / derfor forglemte de mig. 7 Oc jeg var dem som en gammel Løve / som en parder varede jeg paa Veyen. 8 Jeg møtte dem som en Biørn / der ungerne ere tagne fra / oc jeg sønderref deres Bryst / oc der fortærede jeg dem / som en Løve / vilde Diur refve dem. 9 Det hafver fordærfvit dig Jsrael / Thi i mig er det som du kunde hielpis med / 10 Jeg vil være (til stede) hvo er djn Konge? Oc lad ham frelse dig / i alle dine Stæder. Oc dine Dommere? om hvilcke du sagde / Gif mig en Konge oc Fyrster. 11 Jeg gaf dig en Konge i min vrede / oc tog (ham) bort i min grumhed. 12 Ephraime Misgierning er sammenbunden / hans synd er skiult. 13 Smerter skulle komme paa hannem / som pa hende der føder : Hand er icke en klog Søn / thi ellers hafde hand icke blefvit saa længe i Børns Fødsels sted.
14 Jeg vil forløse dem af Helfvedis Vold / Jeg vil gienløse dem fra Døden / Død / Jeg vil være dine Pestilenzer / Helfvede / Jeg vil være din Ødeleggelse : Fortrydelse maa skiule sig for mine Øyne / 15 Thi hand skal voxe iblant Brødrene. (Dog) skal der komme et stoort Østenvæjr / som skal fare op af Ørcken / oc hans Brønd skal tørris / oc hans Kilde skal blifve tør / det samme skal røfve alle kostelige Karres Ligendefæ.

XIV. Capitel
Samaria skal ødeleggis / thi den var gienstridig mod sin Gud. De skulle falde ved Sverdet / deres smaa Børn skulle sønderslides / oc dens fructsommelige Qvinder skulle sønderrifves. 2 Omvend dig Jsrael til Herren djn Gud / Thi du est falden for djn Misgierning. 3 Tager Ord med eder / oc omvender eder til HErren / siger til hannem / Borttag all Misgierning / oc tag (til) gode (med oc) oc vi ville betale dig med vore Læbers Øxne. 4 Assur kand icke frelse os / vi skulle icke ride paa Heste / oc icke meere sige til vore Hænders Gierning / Det er vor Gud / Thi i dig er Barmhiertighed mod den Faderløse.
5 Jeg vil læge deres Frafald / Jeg vil elske dem selfbuden. Thi mjn Vrede er vendt fra det (Folck.) 6 Jeg vil være Jsrael som Dugen / hand skal opvoxe som Lilien / oc hand skal udslaa sine Rødder / som Libanon. 7 Hans Greene skulle udgaae / oc hans Ære skal være som Olietræet / oc hans Luct som den af Libano. 8 De skulle komme igien / ad sidde under hans Skygge / de skulle faae til lifve igien som Korn / oc opvoxe som Vjntræet / hans ihukommelse skal være som Vjn af Libano. 9 Ephraim / Hvad skal jeg længer med de Afguder? Jeg vil bønhøre / oc see til hannem / Jeg (vil være) som et grønt Fyrtræ / djn Fruct er funden (ad være) af mig.
10 Hvo er vjs / oc som kand forstaa disse Ting? Forstandig / som kand vide dette? Thi HErrens Veye ere rætte / oc Retfærdige skulle vandre paa dem / Men Ofvertrædere skulle støde sig paa dem.
Ende paa Oseæ Bog.

Joels Bog.
I Capitel.
HErrens Ord / som skeede til Josel Pethuels Søn. 2 Hører dette j Gamle / oc mercker vel alle Jndbyggere i Landet / om der er saadant skeet i eders Tjd / eller i eders Forfædres Tjd? 3 Fortæller eders Børn der af / oc eders Børn deres Børn / oc deres Børn den anden Slect. 4 (Som er) Hvad som Kaalormen lod ofverblifve / det aad Græshoppen / oc hvad Græshoppen lod ofverblifve / aad Oldenborren / Oc hvad Oldenborrenlod ofverblifve / aade onde Orme. 5 Vaager op j Druckne / oc græder / oc hyler / alle j som dricke Vjn for ny sød Vjn / Thi den er borttagen fra eders Mund. 6 Thi der drager her op i mit Land et mæctigt Folck / saa der er icke tall paa / det hafver Tæncker / som Løvers Tænder / oc det hafver en grum Løves Kindtænder. 7 Det samme ødelagde mit Vjntræ / oc pillede Barcken af mit Figentræ / skalede det slet oc bortkaste det / ad dets Green ere blefne hvide. 8 Hyl som en Jomfru / der hafver bundit en Sæck om sig for sin ungdoms Mand. 9 Madoffer oc Drickoffer ere bort af Herrens Huus / Præsterne / Herrens Tienere / sørge. 10 Marcken er ødelagt / Landet Sørger / Thi Kornet er øde / 11 Vjnmosten er tør / den ferske Olie er fordærfvit. 12 Aggermændene see skammelige ud / Vjngaardsmændene hyle for Hved oc for Byg / Thi Høsten paa marcken er fordærfvet. Vjntræet er forstørret / oc Figentræet er visnet / (der til) Granat Træet / ja Palme Træet / oc EbleTræet / alle Træer paa Marcken ere fortørrede / ja Fryd er borte for Menniskens Børn.
13 Binder op om eder oc holder eder klageligen j Præster / hyler / j AlterTienere / J mjn Guds Tiener e/ gaar ind / legger eder ned om Natten i Secke / Thi Madoffer oc Drickoffer ere borte af eders Guds Huus. 14 Helliggiører en Faste / udraaber et Forbud / Forsamler de Ældste / alle Landsens Jndbyggere / til HErrens eders Guds Huus / oc raaber til HErren / 15 Aha / for den Dag / thi HErrens Dag er nær / oc skal komme som en fordærfvelse fra den Almæctigste. 16 Mon Mad icke være borttagen for vore Øyne / ja Glæde oc Lystighed fra vor Guds huus. 17 Sæd ere raadnede under deres Furrer / Kornhuusene staae øde / KornLaderne ere forfaldne / Thi Kornet er forstørret. 18 Hvor sucker Qveget / Øxenes Hiorde see ynckeligen ud / Thi de hafve ingen Føde / Ja Faarhiordene ere ocsaa ødelagde. 19 HErre jeg vil raabe til dig / Thi en Jld hafver fortærit Engene i Ørcken / oc en Lue hafver optændt alle Træerne paa Aggeren. 20 Ja de vilde Diur monne skrige hver til dig / Thi Vandbæckene ere udtørrede / oc en Jld hafver opbrændt Engene i Ørcken.

II. Capitel.
BLæser i Basuun i Zion / oc støder slux i paa mjn Helligdoms bierg / Der skulle blefve alle Jndbyggere i Landet / Thi HErrens Dag kommer / thi den er nær / 2 En mørck oc dum dag / en dag med Sky oc Taage / som Morgenrøden udbreder sig ofver Biergene / et stoort oc mæctigt Folck / hvis lige hafver icke før værit / oc ey der efter meere skal / saa mange Aar der er Slect efter anden til. 3 En Jld fortærer (alting) for den / oc efter den skal brænde en Lue / Landet er for den / som den have Eden / Men efter den / som en øde Ørcken / oc ingen skal undgaa for dem. 4 Det er til ad see / som mand seer Heste / oc  som Reysnere / saa skulle de rende. 5 De skulle springe paa Biergenes Toppe / som Vogne rumle / som en Lue sprager af en Jld der fortærer Halm / som et mæctigt Folck / der er rustet til Krjg / 6 Folckene skulle saare forfærdes for det / alle Ansicter skulle blifve soorte. 7 De skulle løbe som KÆmper / opstige paa Muuren som Strjdsfolck / de skulle drage hver paa sine Veye / oc icke vende fra deres Stjer. 8 Oc de skulle icke trycke den eene den anden / de skulle gaae hver paa sin Bane / oc de skulle falde ind ofver skarpe Vaaben / men icke saares. 9 De skulle løbe omkring i Staden / løbe paa Muuren / indstige i Huusene / komme ind igennem Vindvene som Tyfve. 10 Landet skelfvede for dem / Himmelen befvede / Sool oc Maande blefve mørcke / oc Stiernerne forhulte deres Skin. 11 Oc HErren lod sin Røst (gaa fræm) for sin Hær / Thi hans hær er saare stoor / thi den er mæctig / som skal udrætte hans Befaling / Thi HErrens Dag er stoor oc meget forfærlig / oc hvo kand taale den?
12 Nu derfor siger HErren / Vender eder om til mig i eders gandske Hierte / oc med Faste / oc med Graad / oc med klage. 13 Oc sønderrifver eders Hierter / oc icke eders Klæder / oc vender eder om til Herren eders Gud / Thi hand er Naadig oc Barmhiertig / Taalmodig / oc meget miskundelig / oc som fortryder det Onde. 14 Hvo veed / hand tør / maa skee / vende om / oc fortryde det / oc lade en Velsignelse efter sig / (til) Madoffer oc Drickoffer for HErren eders Gud.
15 Blæserflux i Basuun udi Zion / helliger en Faste / 16 Udraaber et Forbud / forsamler Folcket. Helliggiører en Meenighed / samler de Gamle / sancker de unge oc djende Børn / en Brudgon gaa ud af sit Kammers / oc en Brud af sit Brudhuus. 17 Præsterne / HErrens Tienere / skulle græde imedlem Forhuuset oc Alteret / oc skulle sige / HErren / spar dit Folck / oc gif icke din Arfvedeel til Skændzel / ad Hedninge skulle herske ofver dem / Hvi skulle de sige iblant Folckene / Hvor er deres Gud?
18 Saa skal HErren være njdkier for sit Land / oc spare sit Folck. 19 Oc HErren skal svare / oc sige til sit Folck / see / Jeg sender eder Kornet / oc Vjnmosten / oc den ny Olie / oc j skulle mættes der med / oc Jeg vil icke meere lade eder blifve til skændzel iblant Hedningene. 20 Oc Jeg vil drifve den af Norden langt bort fra eder / oc bortstøde hannem udi et tørt oc øde Land / hans Ansict bort fra hafvet i Øster / oc hans ende til det yderste Haf / oc hans Stanck skal opfare / oc hans onde Luct skal opfare / thi hans tog isg stoore Ting for ad giøre. 21 Fryct icke du Land / vær lystig oc glad / Thi Herren hafver tagit sig stoore TIng for ad giøre. 22 Frycter icke j diur paa Marcken / Thi Græsgangene i Ørcken ere grønne / thi (hvert) Træ bær sin Fruct / Figentræerne oc Vjntræerne hafve gifvit deres Formue. 23 Oc j Zions Børn værer lystige / oc glæder eder i HErren eders Gud / Thi hand hafver gifvit eder den Retfærdigheds Lærere / oc skal nedsende til eder Regn / ja tjlig Regn oc sildig regn / i den først Maaned. 24 Oc Looene skulle fyldes med Korn / oc Persekarene skulle bruse med Vjnmost oc sterck Olie. 25 Oc Jeg vil gifve eder Arene igien / som Græshoppen / Oldenborren / oc de onde Orme / oc Kaalorme / aade / (som vare mjn stoore Hær / som Jeg hafvde sendt) paa eder. 26 Oc j skulle jo æde oc mættes / oc lofve Herrens eders Guds Nafn / som hafver handlit med eder i underlige maade / oc de som ere mit Folck / skulle icke beskæmmes ævindeligen. 27 Oc j skulle vide / ad jeg er midt i Jsrael / oc ad Jeg er HErren eders Gud / oc ingen meere: Oc de som ere mit Folck / skulle icke beskæmmes ævindelig.

III. Capitel.
OC det skal skee der efter / ad Jeg vil udgyde mjn Aand ofver alt Kiød / Oc eders Sønner oc eders Døttre skulle prophetere / eders Gamle skulle drømme Drømme / eders unge Karle skulle see Siner. 2 Oc end ofver Svenne oc ofver Tienistepiger vil Jeg i de samme Dage udgyde mjn Aand. 3 Oc Jeg vil gifve underlige Tegn i Himmelen oc paa Jorden / (som er) Blood / oc Jld / oc Røgstøtter. 4 Solen skal omvendis til Mørckhed / oc Maanen til Blood / før end Herrens stoore forfærdelige Dag kommer. 5 Oc det skal skee / ad hver som kalder paa HErrens Nafn / skal undkomme. Thi paa Zions Bierg oc i Jerusalem / skal være raad til at undkomme / som HErren hafver sagt / Oc hos de Ofverblefne / som HErren kalder.
6 THi see / i de samme Dage / oc paa den samme Tjd / naar Jeg skal omvende Juda oc Jerusalems fængsel / 7 da vil Jeg samle alle hedningene / oc jeg vil føre dem ned til Josaphats Dal / oc der vil Jeg holde Dom med dem / paa mit Folckis / oc paa Jsraels mjn Arfvedeels vegne / som de hafve spredt iblant Hedningene / oc deelt mit Land / 8 Oc kast Lood om mit Folck / oc gifvit en ung Dreng for Skøgen / oc soldt en ung Pige for Vjn / oc drucke. 9 Oc til med / hvad hafde j med mig ad giøre / j af Thyro oc Zidon / oc alle Philisters Landemercke? Mon j ville ræt betale mig / eller hefne eder paa mig? Knap / siet hastig / vil jeg igiengifve eders betaling paa ders Hofvet. 10 J som hafve taget mit Sølf oc mit guld / oc ført mine deylige Klenodier i eders Kircker. 11 Oc j hafve soldt Juda Børn oc Juda salems Børn til Græckerne / paa det j skulde jo føre dem langt hen fra deres landemercke. 12 See / Jeg opvæcke dem fra den Sted / der som j solde dem hen: Oc jeg vil vende eders betaling paa eders Hofved. 13 Oc Jeg vil selge eders Sønner oc eders Døttre i Juda Børns Haand / oc de skulle selge dem til de Sabæeer / til et Folck langt borte / Thi Herren hafver talet (det.) Helliggiører en Strjd / Opvæcker Kæmperne / Lader alt Krjgsfolcket komme fræm / ja drage op. 15 Staar eders Plovjern til Sverd / oc eders Segle til Glavinde: Den skrøbelige skal sige / Jeg er sterck. 16 Slaaer eder tilhobe / oc samler eder / HErre lad dine Kæmper komme der ned. 17 Hedningene skulle opmaanes / oc fare hen op imod josaphats Dal / thi der vil Jeg sidde ad dømme alle Hedningene / trint omkring. 18 Udkaster Segle / thi Høsten er mood / kommer / farer ned / thi Persen er fuld / Persekarrene løbe ofver / Thi deres ondskab er stoor. 19 (Der skulle være) hoob (hos) hob i den skarpe doms Dal / Thi HErrens Dag er nær i den skarpe Dommis Dal. 20 Sool oc maane blefve mørcke / oc Stierne forhuldte deres Skin. 21 Oc HErren skal brøle af Zion / oc lade høre sin Røst af Jerusalem / oc Himmelen oc Jorden skulle befve. Men HErren skal være sit Folckis forhaabning / oc Jsraels Børns Befæstning. 22 Oc j skulle vide / ad jeg er HErren eders Gud / som boor i Zion / paa mit hellige Bierg / oc Jerusalem skal vorde saare hellig / oc Fremmede skulle icke drage meere igiennem den. 23 Oc det skal skee paa den Tjd skulle Biergene drybbe med Vjnmost / oc Høyene fyode med Melck / oc i alle Bæcke i Juda skulle gaae Vand / Oc der skal udgaa en Kilde af HErrens Huus / oc den skal vande Sittims dal. 24 Ægypten skal blifve øde / oc Edom skal blifve til en øde Ørcken / for den Volds skyld som de giorde Juda Børn / ad de hafve udgydet uskyldigt Blood i deres Land. 25 Men Juda skal blifve ved ævindelig / oc Jerusalem stedze oc altjd. 26 Oc Jeg vil reense deres Blood / (hvilcket) Jeg icke hafver reenset. Oc Herren boor i Zion.
Ende paa Joels Boog.

Amos Bog
I. Capitel
AMos Ord som var iblant Hyrderne af Thekoa / som hand saa ofver Jsrael / i Usia Juda Kongis Tjd / oc i Jeroboams Joas Søns Jsraels Kongis Tjd / to Aar for (Jord) skelfvit. 2 Oc hand sagde / HErren skal brøle af Zion / oc lade høre sin Røst af Jerusalem / oc Hyrdernes skønne Græsgange skulle sørge / oc Charmels Top skal fortørris.
3 Saa sagde HErren / For tre Damasci Ofvertrædelsers skyld / ja for fire / vil Jeg icke omvende den / Fordi de hafve tærsket Gilead med JernTærskevogne / 4 Derfor vil jeg sende en Jld i Hasaels Huus / oc den skal fortære Benhadads Palazer. 5 Oc Jeg vil sønderbryde Stengerne i Damasco / oc oprycke Jndbyggerne af Avens dal / oc den som holder Spjret / af BethEden: Oc folcket af Syrien skulle føres fangne bort til Kir / sagde HErren.
6 Saa sagde hErren / For tre Aza Ofvertrædelser / ja for fire / vil jeg icke omvende den / Fordi / ad de hafve bortstyt dem med en fuldkommen bortflytelse / ad ofvergifve dem tiil Edom. 7 Derfor vil jeg sende en Jld paa Aza Muur / oc den skal fortære dens pallazer. 8 Oc Jeg vil udrydde Jndbyggerne af Asdod / oc den som holder Spjret af Ascalon / oc vende mjn haand mod Ekron / oc de skulle omkomme som ere ofverblefne af philisterne / sagde den HErre HErre.
9 Saa sagde HErren / for tre Tyri Ofvertrædelser / ja for fire / vil jeg icke omvende den / Fordi / de ofverantvordede dem med en fuldkommen henflyttelse til Edom 7 oc icke tænckte paa Brødres Forbund. 10 Derfor vil Jeg sende en jld paa Tyri Muure / oc den skal fortære dens Pallazer.
11 Saa sagde HErren / For tre Edoms Ofvertrædelser / ja for fire / vil jeg icke omvende hannem / Fordi / hand forfulde sin broder med Sverdet / oc hafver fordærfvit sin barmhiertihed / oc hans Bredehafver altjd søndrrefvit / oc hand holt sin ævige Gundvold. 12 derfor vil Jeg sende enJld i Theman / den skal fortære Bozra Pallazer.
13 Saa sagde HErren / For tre Ammons Børns Ofvertrædelser / ja for fire / vil Jeg icke omvende hannem / Fordi / de sønderrefve de Fructsommelige i Gilead / ad giøre deres Landemercke vjdere. 14 Derfor vil Jeg optænde en Jld paa rabbat Muue / oc den skal fortære dens Pallazer / med en Raaber i Krjgs Tid / i Hværsivind oc i Stoms tjd. 15 Oc deres Konge skal gaa i Fængsel / hand oc hans Fyrster tilljge / sagde HErren.

II. Capitel.
SAa sagde HErren / For tre Moabs Ofvertrædelser / ja for fire / vil Jeg icke omvende hannem / Fordi / hand brænde Edoms Kongis Been til Kalck. 2 Derfor vil jeg sende en Jld i Moab / oc den skal fortære Kirioths palazer / oc Moab skal dø i opløb / ved Skrjg / ved Basuuns liud. 3 Oc Jeg vil udrydde Dommeren af den / oc ihielslaa alle dens Fyrster med hannem / sagde Herren.
4 Saa sagde Herren / for tre Juda Ofvertrædelser / ja for fire / vil jeg icke omvende hannem / fordi / de foractede HErrens Lov / oc hulde icke hans Skicke / oc lode deres Løgn forføre dem / hvilcke deres Fædre hafde efterfuldt. 5 Derfor vil Jeg sende en Jld i Juda / oc den skal fortære Palazerne i Jerusalem.
6 Saa sagde HErren / For tre Jsraels Ofvertrædelser / ja for fire / vil Jeg icke omvende hannem / Fordi / de solde den Retfærdige for Pendinge / oc den Fattige for et par Skoo. 7 De som hjge efter / ad Jordens Støf kand komme paa de Fattiges Hofved / oc henvende de Spagfærdiges Vey. Oc en Mand oc hans Fader gnonge til en Pige / ad vanhellige mit hellige Nafn. 8 Oc de lagde sig paa de pantede Klæder hos hvert Altere / oc drucke Vjn / som de finge af dem som blefve straffede i deres Guders Huus. 9 Jeg er imod fordærfvede Amoriterne for dem / hved høyhed var som Cedernes høyhed / oc hand var Sterck som Egene / oc Jeg fordærfvede hans Fruct ofven til / oc hans Rødder under til. 10 Oc jeg førde eder op af Ægypti Land / oc liddde eder i ørcken fyrrtive Aar / ad j skulde eye Amoriternes Land. 11 Oc Jeg opvacte af eders Sønner tilpropheter / oc af eders unge karle til nazaræer / Mon det icke være saa / j Jsraels Børn / siger HErren? 12 Men j skenckte Nazaræerne Vjn / oc gafve befaling ofver Prophepterne / sigendes / J skulle icke spaae. 13 See / Jeg vil trycke sammen under eder / som en Vogn sammentrycktis der er fuld med Neger / 14 Saa ad den Lætte skal icke kunde undfly / oc den Stercke skal intet formaa / oc den Mæctige skal icke kunde redde sit Ljf. 15 Oc Bueskytterne skulle icke bestaae / oc den som fast kand løbe / skal icke undkomme / oc den som rjder paa hest / skal icke redde sit Ljf. 16 Oc den som er Mandeligst iblant de Stercke / skal undfly nøgen paa den Dag / siger HErren.

III. Capitel.
HØrer dette ord somHErren taldeofver eder / j Jsraels børn / ofver all den Slect / som Jeg førde op af Ægypti Land / sigendis : 2 Jeg hafver alleeniste kiendt eder af alle Slecter paa Jorden / derfor vil Jeg hiemsøge ofver eder alle eders Misgierninger. 3 Mon to kunde gae tilsammen / om de icke ere eensmed hver andre? Mon en Løve brøle i Skoven / oc hafver icke Rof? 4 Mon en ung Løve lade sig liude af sin Bolig / uden den haver fangit noget? 5 Mon en Fugl falde i Snaren paa Jorden / oc der var icke sat Snare for den? Mon en Snare fare op fra Jorden / oc hafver dog intet fangit? 6 Blæser mand flux i Basuun i en Stad / oc Folcket ey forfærdes? Mon der kand være en ulycke i en stad / oc Herren hafver icke giort (det?) 7 Sandelig / den Herre HErre skal icke giøre noget / uden hand aabenbarer sin hemmelighed for sine Tienere Propheterne. 8 En Løve brølede / hvo skulde icke frycte? den HErre HErre hafver talet / hvo skulde icke spaa?
9 Lader det høre paa Pallazerne udi Astod / oc paa Pallazerne udi Ægypti Land / oc siger / Forsamler eder paa samariæ Bierge / oc seer mange Fordærfvelser i den / oc de Undertryckte i den. 10 Thi de vidste icke ad giøre ræt / siger HErren / som samle Rof oc Bytte i deres Pallazer.
11 Derfor saa sagde den HErre HErre / Trængsel (skal komme) ja omkring Landet / oc skal lade djn styrcke nedfare fra dig / oc dine Pallazer skulle berøfves. 12 Saa sagde HErren / Lige som Hyrden udrifver to been / eller en ørelep / af Løvens Mund / saa skulle Jsraels Børn udrifves / som boe i Samaria / i et Hiørne i en Seng / oc hos en Sengis Stolpe. 13 Hører oc vidner udi Jacobs Huus / siger den HErre Herre / den Gud Zebaoth. 14 Ad paa den Tjd / naar Jeg vil hiemsøge Jsraels Ofvertrædelse ofver hannem / da vil jeg oc hiemsøge ofver Bethels Altere / oc Alterens Horn skulle afhugges / oc falde til Jorden. 15 Oc Jeg vil slaa Vinterhuuset med Sommerhuuset / oc de Filsbeens huuse skulle undergaae / oc mange Huuse skulle faae ende / siger HErren.

IV. Capitel.
HØrer dette ord / j Basans Køer / som ere saa Samriæ Bierg / som fortrænge de Fattige // sønderslide de Arme / sige til deres Herrer / Bærer hjd / ad vi kunde dricke. 2 Den HErre HErre hafver soorit ved sin hellighed / Ad see / Tjden kommer ofver eder / ad mand skal optage eder med Bodshager / oc eders Efterkommere med Fiskekraage. 3 Oc j skulle gaae ud igiennem Refverne hvert bort for sig / oc j skulle lade bortkaste det som er i Pallazet / siger HErren. 4 Kommer til bethel / oc giører Ofvertrædelse i Gilgal / blifver flux ved ad ofvertræde / oc bærer eders Offer oc Morgenen / eders Tiende i tre Dage. 5 Oc optænder Tackoffer af Surdey / oc udraaber frjvillige Offer / Kundgiører det / Thi j Jsraels Børn ville det gierne faa hafve / siger den HErre HErre. 6 Derfor hafver Jeg ocsaa gifvit eder reene Tænder i alle eders Stæder / oc mangel paa Brød i alle eders Stæder / Dog vende j eder icke ind til mig / siger HErren. 7 Jeg hafver ocsaa opholt Regnen for eder / der ere endnu tre Maaneder til Høsten / oc Jeg vil lade regne ofver een Stad / men ofver en anden Stad vil Jeg icke lade regne / een deel skal faa Regn / oc en anden deel / som det icke skal regne paa / skal være tør. 8 Oc to (eller) tre Stæder skulle komme til en Stad / ad dricke Vand / oc skulle icke faae nock / Dog vende j eder icke ind til mig / siger HErren. 9 Jeg slog eder med Brynde / oc med det fordærfvede Korn / Eders Hafvers / oc eders Vjngaardes / oc eders Figengaards / oc eders Olie gaardes Fructbarhed / aade Orme / dog vende j icke ind til mig igien / siger HErren. 10 Jeg sende Pestilenze iblant eder / som i Ægypten / Jeg ihielslog eders udvalde karle med Sverdet / med eders Heste / som blefve fangne / oc Jeg lod Stanck af eders Leyre gaa op i eders Næste / dog vede j icke ind til mig / siger HErren. 11 Jeg omkaste nogle iblant eder / som Gud omkaste Sodoma oc Gomorra / oc j vare som en Brand der uddragis af en Jld / dog vende j icke ind til mig / siger HErren.
12 Derfor vil Jeg saa giøre ved dig Jsrael / oc efterdi Jeg vil saa giøre mod dig / da bered dig Jsrael / ad møde djn Gud. 13 Thi see / Hand er den / som danner Biergene / oc skaber Væjret / oc kundgiør et Menniske / hvad hans tancker ere. Som giør Morgenrøden / Mørckhed / oc gaar paa Jordens Høyelser / den HErre Gud Zebaoth er hans Nafn.

V. Capitel.
HØrer dette ord / som jeg optager ofver eder / et Klagemaal / ofver eder / j af Jsraels Huus. 2 Jsraels Jomfru er falden / hun skal icke opstaa meere / hun er nedstøt i sit Land / der er ingen som ophielper hende. 3 Thi saa sagde den Herre HErre / Staden af hvilcken udgaae tusinde / skal beholde hundrede igien / oc den / af hvilcken hundrede gaae ud / skal beholde tj igien / for Jsraels Huus 4 Thi saa sagde HErren til Jsraels Huus / Søger mig / oc j skulle lefve. 5 Men søger icke Bethel / oc kommer icke til Gilgal / oc gaar icke ofver til Berseda / Thi Gilgal skal vist bortføris fangen / oc Bethel skal blifve til intet. 6 Søger HErren / oc j skulle lefve / ad hand skal icke adskille Josephs Huus / som Jlden giør / hvilcken fortærer (den/) ad der skal ingen være som kand udskycke (den) for Bethel: 7 De som omvend ræt til Malurt / oc støde Retfærdighed til Jorden. 8 Dens om giør Siustiernen oc Orion / oc omvender Dødsens Skygge til Morgenen / oc giør Dagen ad den blifver mørck som Natten: Den som kalder Vandet af Hafvet / oc udgyder det paa Jorderig / HErren er hans Nafn. 9 Den som vederqveger sig (ved) ødeleggelse ofver en Sterck: Saa ad ødeleggelsen kommer ofver en Festning. 10 De hadede den / som straffede dem i PÅorte / oc hafde vederstyggelighed til dem / som talede fuldkommeligen. 11 Fordi / ad j traadde paa den Fattige /oc toge Korns Byrde fra hannem / J hafve vel bygt Huus af huggen Steen / men j skulle icke boe i dem. J plantede lystige Vjngaarde / men j skulle icke dricke Vjn der af. 12 Thi Jeg kiender eders mange Ofvertrædelser / oc eders stercke Synder / de fortrycke den Retfærdige / tage Forsooning / oc forvende den Fattigis Sag i Porten. 13 Derfor maa den som vilde undervjse (eder) tje paa den Tjd / thi det er en ond Tjd. 
14 Søger Got oc icke Ont / ad j kunde lefve / oc saa skal Gud / den Herre Zeaboth / være med eder / som jeg sagde. 15 Hader Ont / oc elsker Got / oc bestiller Dom i Porten / om HErren den Gud Zebaoth / maa skee / vilde vorde naadig ofver det / som er ofverblefvet af Joseph. 16 Derfor saa sagde HErren / den HErre Gud Zebaoth / Der skal være Veeklage paa alle gader / oc de skulle sige i alle Stæder / Ho / ho / Oc de skulle kalde en Aggermand til ad sørge / oc Veeklage skal være hos dem som vide ad beklage sig. 17 Oc der skal være Veeklage i alle Vjngaarde / Thi Jeg vil fare igiennem dig siger HErren. 18 Vee dem / som begære HErrens Dag / hvor til (tien) den eder? HErrens dag den er Mørckhed oc icke Lius. 19 Lige som naar nogen flyer for Løven / oc Biørnen møder hannem / Oc (som nogen) kommer i Huuset / oc helder sig med sin Hand til Væggen / oc Slangen stinger hannem. 20 Er icke HErrens Dag Mørckhed oc icke Lius / saa oc Taage oc icke Skin i den. 21 Jeg hafver hadet / (ja) forskut eders Høytjder / oc Jeg kand icke lucke eders forbuds Offer. 22 Thi om j end ville offre mig Brændoffer oc eders Madoffer / da hafver JEg icke lyst der til / oc Jeg vil icke see til eders fede Tackoffer. 23 Tag bort fra mig dine Sanges mangfoldighed / Jeg gider icke hørt dine Psalters leeg. 24 Men lad Ræt der hen velte sig som Vandene / oc Retfærdigheden lige som en sterck Bæck. 25 Mon j hafve offret mig Slactoffer oc Madoffer i ørcken fyretive Aar / J af Jsraels Huus? 26 Ja j bare Sichuth eders Konge oc Kiun eders Billeder / eders Guds Stierne / som j giorde eder. 27 Oc Jeg vil lade flytte eder heden paa hjn side Damascon / sagde HErren / Gud Zebaoth er hans Nafn.

VI. Capitel.
VEe de Trygge i Zion / Oc dem som forlade sig paa Samariæ Bierg / De som ere berømte for de Ypperste iblant Fockene / oc til hvilcke de af Jsraels Huus komme. 2 Gaar fræm for Karlne / oc seer / oc gaar der fra til Hamath den stoore / oc drager ned til Philisternes Gath : Mon de være bedre end disse Kongeriger? Mon deres Landemercke være større end eders Landemercke? 3 (J ere) de som meene sig ad være langt fra den onde Dag / oc giøre Rofvis Sæde nær. 4 Som sofve paa Filsbeens Senge / oc æde Lammene af Hiorden / oc Kalfvene af Stolen som de sedis udi. 5 Som giøre Coloraturer / som paa Psaltere / de optæncke sig Jnstrumenter / til Sang / som David. 6 Som dricke Vjn af Skaaler / oc salve sig med den ypperste Olie / men sørge icke for Josephs Skade. 7 Derfor skulle de nu flyttes fræmmerst iblant dem som henflyctes / oc deres Panckete som reckede dem / skal fattis. 8 Den HErre HErre hafver soorit ved sig self / siger HErren den Gud Zebaoth / Jeg hafver vederstyggelighed til Jacobs Hofferdighed / oc hader hans Pallazer / derfor vil Jeg ofverantvorde Staden / oc alt det som er i den.
9 Oc det skal skee / Om der vare ofverblefne tj Folck i et Huus / da skulle de døe. 10 Oc den beste Ven skal tage oc brænde hannem / ad udbære Beenene af Huuset / oc sige til den / som er ved siderne i Huuset / Mon endnu (være fleere) hos dig? Oc hand skal sige / Jngen. Da skal hand sige : (Tii) stie : Thi (der var) icke (muuligt) ad (mand vilde) lade paaminde i HErrens Nafn. 11 Thi see / HErren hafver budit det / oc skal lade slaa det stoore Huus / ad det refner / oc det lidle Huus / ad det sprecker. 12 Mon Heste skulle rende paa Klippen? Mon mand skal pløye (der) med Øxne? Thi j forvendte ræt til Galde / oc Retfærdigheds Fruct til malurt. 13 J som glæde (eder) ved dt / som er intet / som sige / Hafve vi icke taget os Horn med vor Styrcke? 14 Thi see / Jeg opvæcker et Folck ofver eder / j af Jsraels Huus / siger HErren den Gud Zebaoth / Oc de skulle giøre eder Angist / fra der / som mand kommer til hemath / indtil Ørckens Bæck.

VII. Capitel.
SAa vjste mig den HErre HErr / Oc see / Der stood een som giorde Græshopper / i det første der Høstgrøden opkom / Oc see / der var Høstgrøde / efter ad Kongen hafde ladit afslaa. 2 Oc det skeede / ad der den aldeelis hafde afædet Græsset i Landet / ad jeg sagde: Herre HErre / vær dog naadig / Hvorledis skal Jacob opstaa / thi hand er ringe. 3 Da angrede det HErren / Det skal icke skee / sagde HErren. 4 Saa vjste den HErre HErre mig / Oc see / den HErre HErre kaldede / ad hand vilde tviste med Jlden / oc den fortærede en stoor Afgrund / oc den fortærede et stycke (Land.) 5 Oc jeg sagde / Herre HErre / Lad dog af / Hvorledis skal Jacob opstaa? Thi hand er ringe. 6 Saa angrede HErren det / End skal det icke skee / sagde den HErre HErre. 7 Saa vjste hand mig / Oc see / HErren stood paa en Muur / som var maalet med en Blysnoor / oc hand hafde en blysnoor i sin Haand. 8 Oc HErren sagde til mig / Hvad seer du Amos? Oc jeg sagde / En Blysnoor. Da sagde HErren / See / Jeg vil legge en Blysnoor midt iblant mit Folck Jsrael / Jeg vil icke ydermeere fare for ofver det. 9 Mjn Jsraels høyelser skulle ødelegges / oc Jsraels Helligdomme skulle forstyrres / Oc Jeg vil giøre mig rede imod Jeroboams Huus med Sverdet.
10 Da sende Amasia / Præsten i Bethel / til Jeroboam / Jsraels Konge / singendis: Amos giør et hemmeligt Forbund imod dig / inde i Jsraels Huus / Landet kand icke taale alle hans Ord. 11 Thi saa sagde Amos / Jeroboam skal døø ved Sverdet / oc Jsrael skal vist bortflyttis af sit Land. 12 Oc Amasia sagde til Amos / Du  Seere / Gack / fly til Juda Land / oc æd der Brød / oc spaa der. 13 Men du skalt icke ydermeere spaa i Bethel / Thi det er Kongens Helligdom / oc det er et kongeligt Huus. 14 Da svarede Amos / oc sagde til Amasia / Jeg var icke en Prophete / oc jeg var ey en Prophetis Søn / Men jeg var en Fæhyrde / oc een som sanckede vilde Morbær. 15 Men HErren tog mig bag fra Hiorden / oc HErren sagde til mig / gack / spaa for mit Folck Jsrael. 16 Oc hør nu HErrens Ord / Du siger: Du skalt icke spaa imod Jsrael / oc du skalt icke dryppe imod Jsacs huus. 17 Derfor saa sagde HErren / Djn Hustru skal bedrifve hoorerj i Staden / oc dine Sønner oc dine Døttre skulle falde ved Sverdet / oc djn Marck skal deelis med Snoren / oc du skalt døø udi et ureent Land / oc Jsrael skal visselig bortflyttis af sit Land.

VIII. Capitel.
Saa vjste den HErre HErre mig / Oc see / (der stood) en kurf med moed Sommerfruct. 2 Oc hand sagde / Hvad seer du Amos? Oc jeg sagde / En Kurf med moed Sommerfrudt. Da sagde HErren til mig / Enden kommer til mit Folck Jsrael / Jeg vil icke meere gaa det forbj. 3 Men Sangene i Kircken skulle hyle paa den Dag / sagde den HErre HErre. Der sklle være mange døde Legomer / mand skal tiendis kaste dem hen i alle steder.
4 Hører dette / j som opsluge den Fattige / oc staae efter ad ødelegge de Spragfærdige i Landet / 5 Sigendes / Naar vil Nymannen gaa ofver ad vi mue selge Føde / oc Sabbathen / ad vi mue lade op for Korn / oc giøre Epha liden / oc Seckelen stoor / oc ad forvende Veyskaalerne svigeligen? 6 Ad kiøbe den Fattige for Pendinge / oc den Arme for et par Skoo / oc vi mue selge det affaldne af Kornet. 7 HErren hafver foorit ved Jacobs ypperlighed / Jeg vil icke forglemme alle dine Gierninger ævindeligen? 8 Skulde Landet icke befve for dette / oc hver som boer der udi / sørge? Ja det skal altsammen opfare / som hjn hastige Strøm / oc uddrifves oc henskylles / som Ægypti Strøm. 9 Oc det skal skee paa den Dag / siger den HErre Herre / da vil jeg lade Solen nedgaa om Middagen / oc lade landet blifve mørckt paa lius dag. 10 Oc Jeg vil omvende eders Høytjder til Sorg / oc all eders Sang til begrædelse / oc Jeg vil føre Sæcke op ofver alle Lender / oc giøre alle Hofveder skaldede / oc Jeg vil gifve det sorrig / som ofver en eeniste (Søn/) oc det yderste der paa (skal være) som een bitter Dag. 11 See / Tjden kommer / siger den HErre HErre / ad jeg vil sende Hunger i Landet / icke hunger efter Brød / oc ey Tørst efter Vand / Men ad høre Herrens ord. 12 Oc de skulle fare djd oc djd / fra Haf indtil Haf / fra Norden oc indtil Østen / de skulle løbe om / ad søge efter Herrens Ord / oc finde icke. 13 Paa den Tjd skulle de deylige Jomfruer oc unge karle / daane for Tørst / 14 Som svære ved Samariæ skyld / oc sige Saa sant djn Gud lefver (Oc) Dan / Oc saa sant veyen til Berseba løber: Oc de skulle falde / oc icke opstaae meere.

IX. Capitel.
JEg saa HErren staa paa Alteret / Oc hand sagde / Slaa Knappen / ad Stolperne blefve / oc mand skal sønderhugge dem / ja dem alle / paa Hofvedet : Oc det sidste af dem vil Jeg ihielslaa med Sverdet / der skal jo ingen undfly af dem / oc jo ingen undkomme af dem. 2 Om de end grofve dem ned i Helfvede / da skal dog mjn Haand hented dem der fra / Oc om de end opfoore i Himmelen / vil Jeg støde dem der ned. 3 Oc om de end skiulte sig paa Charmels Top / vil Jeg søge dem der ud / oc hente dem / Oc om de skiulte dem for mine Øyne paa Hafsens bond / saa vil Jeg dog der befale Slangen / ad den skal stinge dem. 4 Oc om de ginge end fangne bort for deres Fiender / Saa vil Jeg dog der befale Fiender / Saa vil Jeg dog der befale Sverdet / ad det skal ihielslaa dem / Oc Jeg vil sætte mit Øye ofver dem til Onde / oc icke til god. 5 Thi den HErre / den HErre Zebaoth / naar hand rører ved Jorden / da maa den smelte / oc alle Jndbyggere der udi skulle søge / oc den skal gantske fare op som en Strøm / oc nedsiuncke / som Ægypti Strøm. 6 Hand er den som bygger sin høye Sal i himmelen / oc grundfæster sin Klynge paa Jorden / som kalder ad Vandene i hafvet / oc udgyder dem paa Jorderige / HErren (er) hans Nafn. 7 Mon icke Jsraels børn være mig som Baamænds Børn / siger HErren? Mon Jeg icke hafve opført jsrael af Ægypti Land / oc Philisterne af Chapthor / oc Syrerne af Kir? 8 See / den HErris Herris Øyne see paa det syndige Kongerige / oc jeg il slet fordærfve det af Jorderige / Dog vil Jeg icke plat udslette Jacobs Huus / siger HErren / 9 Thi see / Jeg befaler det / oc Jeg vil lade Jsraels huus fare hjd oc djd iblant alle Hedningene som det farer hjd oc djd i Solden / o der skal icke falde en Steen til Jorden. 10 Alle Syndere af mit Folck / skulle døe ved Sverdet / de som sige / ulycken skal icke naa (hjde) eller komme an for vor skyld.
11 Paa den samme Tjd vil jeg oprette Davids forfaldne Htte igien / oc Jeg vil gierde det som var refvit paa dem / oc opreise igien det som var nedbrut der paa / oc Jeg vil bygge dem / som den var i fordum Tjd. 12 Ad de skulle besidde det ofverblefne af Edom / oc alle Hedningene / som ere kaldede efter mit Nafn / siger HErren / som giør det. 13 See / den Tjd kommer / siger HErren / ad en Plovamnd skal flux naa Hæstmanden / oc den som traader Vjndruer / skal (naa) Sædemanden / oc Biergene skulle dryppe med Most / oc alle Høye skulle stedze smeltes. 14 Oc Jeg vil vende mit Folckis Jsraels Fængsel / oc de skulle opbygge de øde Stæder / oc boe der / oc plante Vjngaarde / oc dricke Vjn af dem / oc giøre Urtegaarde / oc æde Fruct af dem. 15 Oc Jeg vil plante dem i deres Land / oc de skulle icke meere opryckes af deres Land / som Jeg hafver gifvit dem / sagde HErren djn Gud.
Ende paa Amos Bog.

Abdiæ Bog.
I. Capitel.
ABdiæ Siun / Saa sagde den HErre HErre om Edom / (Vi hafve hørt Tidende fra HErren / oc der er sendt et Bud iblant Hedningene / (som sige/) Staar op / oc lader os komme op ofver den til krjg.) 2 See / Jeg hafver giort dig ringe iblant Hendingene / du est meget foractet. 3 Dit hiertis hofmodighed hafver bedragit dig / som boor i en Steenklippis Refver i sin høye Bolig / som siger i sit hierte / Hvo vil støde mig ned til Jorden? 4 Om du end foor saa høyt op / som Ørnen / oc satt djn Rede iblant Stiernerne / da vil Jeg dog støde dig ned der fra / siger HErren. 5 Dersom Tyfve hafve kommet til dig / der som NatteRøfvere komme / (hvorlunde est du udslet!) monne de icke da skulde hafve bortstaalet / det de hafve ladet dem nøye med? Om Vjnhøstere hafde kommet til dig / hafde de icke ladet nogle Qviste efter sig. 6 Hvorlunde ere ( de Ting) udleete som Esau hafde / de Ting ere udsøgte som hand hafde skiult? 7 Alle dine Forbunds Mænd forsende dig til Landemercket / Dine FredsMænd bedroge dig / de blefve dig formæctige: De som æde dit Brød / skulle legge en Bulde under dig / der er ingen forstand i hannem. 8 Mon det icke skal skee paa den Dag / siger HErren / ad Forstand af Esaus bierg? 9 Oc dine Stercke / O Theman skulle frycte saare / paa det ad hver af Esaus Bierg skal udryddis ved Mord / 10 For Vold mod djn Broder Jacob / skal skam skiule dig / oc du skalt udryddis æindelig. 11 Paa den tjd du stoodst tvert ofver / der de Fremmede bortførde hans Hær fangne / oc ulændige ginge ind ad hans Port 7 oc kaste Lood ofver jerusalem / da varst du ocsaa som een af dem. 12 Du skulde da icke ville seeit (djn lyst) paa djn Broders Dag / paa den dag hand blef fremmed: icke heller glæddist ofver Juda Børn / paa den Dag de ødelagdes : icke heller vjt opladt djn Mund paa Trængsels dag. 13 Du skulde icke dragit ind ad mit Folckis Porte / i deres Jammers Tjd / Du skulde end hafve icke seeit (djn lyst) paa deres ulycke / i deres Jammers tjd : eller ladt (djne Hænder) komme paa deres gods / i deres Jammers tjd. 14 Du skulde icke staait paa Veyskællet / ad udrydde dem / som undflydde fra dem : Du skulde icke ofverantvordit de ofverblefne af dem i trængsels tjd. 15 Thi HErrens Dag er nær / ofver alle Hedningene : Lige som du giorde / saa skal dig skee / Djn Betaling skal komme igien paa dit Hofvet. 16 Thi lige som j hafve drucket paa mit hellige Bierg / (saa) skulle alle Hedningene dricke stedze: ja de skulle dricke oc indsiuge / oc de skulle være / som de hafde icke været.
17 Men der skulle end være nogle som skulle undkomme paa Zions bierg / oc der skal vorde en Helligdom: oc de af jacobs Huus skulle besidde deres Ejedom. 18 Oc Jacobs huus skal blifve enJld / oc Josephs huus en Lue / Men Esaus huus til Halm / oc de skulle sætte Jld paa dem oc fortære dem / ad der skal intet ofverblifve for Esaus huus / thi Herren hafver talet det. 19 Oc de skulle arfvelig eye Synden / med Esaus Bierg / oc Dalen med Philisterne / ja de skulle besidde Epharaims marck oc Samaria marck / oc BenJamin (skal eye) Gilead. 20 Oc de (fængelig) henflytte af denne jsraels Børns Hær / (skulle eye det) som (vare før) de Ehananiters indtil Zarphath / oc de (fængslig) henflytte af Jerusalem / det som er i Sepharad / De skulle eye stæder mod Synden. 21 Oc Frelsere skulle opkomme paa Zions Bierg / oc Riget skal høre HErren til.
Ende paa Abdiæ Bog.

Jonæ Bog.
I. Capitel.
OC HErrens Ord skeede tilJonam Amithai Søn / sigendis : 2 giør dig rede / gackk til Ninive den stoore Stad / oc raab ofver den / thi deres Ondskab er opkommen for mit Ansict.
3 Men jonas giorde sig rede ad fly til Tharsis fra Herrens Aasiun / oc hand kom ned mod Japho / oc fant et Skib / som vilde fare til Tharsis / oc hand gaf Færiependige / oc nedstigede der udi / ad fare med dem til Tharsis / fra HErrens Aasiun.
4 Oc HErren lod fort komme til stoort Væjr der paa Hafvet / oc der var et svaar Storm i hafvet / ad mand meente / Skibet skulde sønderslaais. 5 Oc Skibsmændene fryctede / oc raabte hver til sin Gud / oc de udkaste Redskabet / som var udi Skibet / i Hafvet / ad det kunde lættis for dem / Men Jonas var nedstjgit ved siderne i Skibet / oc laa oc sof hart.
6 Da gick Skipperen til hannem / oc sagde til hannem / Hvi sofver du saa hart? Stat op / kald paa djn Gud / om / maa skee / Gud vilde tæncke mildelig paa os / ad vi skulle icke forgaae. 7 Oc de sagde / den eene til den anden / Kommer / oc lader os kaste Lodder / ad vi kunde vide / for hvis skyld det gaar os saa ilde / Oc de kaste Looder / oc Loddet falt paa Jonam. 8 Da sagde de til hannem / Kundgiør os dog / for hvis skyld det gaar os saa ilde? Hvad er djn Bestilling? Oc hveden kommer du? Hvad er dit Land? Oc af hvad Folck est du? 9 Oc hand skagde til dem / jeg er en Ebræper / oc frycter den HErre Gud af Himmelenn / som giorde hafvet oc det Tørre. 10 Da fryctede Folckene saare / Oc de sagde til hannem / Hvi giorde du det? Thi Mændene vidste / ad hand flydde fra Herrens Aasiun / Thi hand hafde kundgiort dem det. 11 Da sagde de til hannem / Hvad skulle vi giøre med dig / ad hafvet kand blifve stille for os? Thi hafvet voxte oc brusede.
12 Oc hand sagde til dem / Tager mig op / oc kaster mig i hafvet / saa blifver Hafvet stille for eder / Thi jeg veed / ad denne stoore Storm er ofver eder for mjn skyld. 13 Oc Folckene arbeydede ad de kunde føre (Skibet) paa det Tørre igien / dog de kunde icke / Thi Hafvet voxte oc brusede ofver dem. 14 Da raabte de til HErren / oc sagde / Ah HErre / Lad os icke omkomme for denne Mands Skiels skyld / oc regn os icke uskyldigt Blood til / Thi du HErre hafver giort / som det dig behagede. 15 Oc de optoge Jonam / oc kaste hannem i Hafvet / da lod Hafvet af / ad regiere saa. 16 Oc Folckene fryctede HErren gandske meget / oc offrede HErren Offer / oc lofvede Løfte.
II. Capitel.
OC HERREN skickede en stoor Fisk / ad den slugede Jonam / Oc Jonas var i fiskens Ljf / Tre Dage oc tre Nætter.
2 Oc Jonas bad til HErren sin Gud / ad Fiskens Ljf / 3 Oc sagde / Jeg raabte til HERren i mjn Nød / oc hand svarede mig / Jeg skreeg af helfvedit Bug / Du bønhørde mjn røst. 4 Thi du hafde kast mig i Dybet / midt i hafvet / oc en Flod gaf sig om mig / alle dine Vofver oc dine Bølger ginge ofver mig. 5 Oc jeg tænckte / Jeg er udkast fra dine Øyne / dog vil jeg endnu see til djn hellige Tempel. 6 Vandene omgafve mig / indtil Sielen / Afgrunden gaf sig om mig / der var Tang vicklet om mit Hofvet. 7 Jeg sanck hen under til biergenes grund / Jorden Stenger vare for mig ævindeligen / Men du HErre mjn Gud / opførde mit Ljf af Fordærfvelse. 8 Der mjn Siel forsmæctede udi mig / da tænckte jeg paa HErren / Oc mjn Bøn kom til dig / i djn hellige Tempel. 9 De som tage vare paa falske forfængelige Ting / skulle forlade deres Miskundhed.
10 Men jeg vil med tacksigelsis Røst offre til dig / Jeg vil betale det jeg hafver lofvit / Salighed hør HErren til.
11 Oc HErren sagde til Fisken / Oc den udspyde Joham til det Tørre.

III. Capitel.
OC HErrens Ords skeede anden gang til joham / sigendis / Giør dig rede / Gack til ninive den stoore Stad / oc raab for den / den Prædicken som Jeg taler til dig.
3 Oc Jonas giorde sig rede / oc gick til Ninive / efter HErrens ord / oc Ninive var en stoor Stad for Gud / tre Dages Reyse. 4 Oc Jonas begynte ad gaa i Staden een Dags reyse / oc raabte oc sagde / Der (ere) endnu fyrrtive Dage / oc Ninive skal omkastis.
5 Da troode Folcket i Ninive paa Gud / oc de lode udraabe en Faste / oc klædde sig med Sæcke / baade stoore smaae blant dem. 6 Der nu den Handel kom for Kongen af Ninive / da flood hand op af sin (Stool / oc aflagde sine herlige Klæder af sig / oc svøbte sig i en Sæck / oc sad i Asken. 7 Oc lod udtaabe oc sige i Ninive / af Kongens oc hans Veldiges betænckning / sigendis / der skal hvercken Menniske eller Diur  / hvercken Øxne eller Faar / smage noegt / de skulle icke fødes /  oc ey dricke Vand. 8 Men de skulle svøbes i Sæcke / baade Mennisker oc Diur / oc raabe til Gud skærckeligen / oc de skulle vende sig hver fra sin onde Vey / oc fra fortrædelighed / som er i deres Hænder. 9 Hvo veed / Gud motte omvende sig / oc fortryde det / oc vende sig fra sin Grumheds Vrede / ad vi skulle ickke forgaae.
10 Oc Gud saa deres Gierninger / ad de vende dem fra deres onde Vey : Oc Gud angrede det Onde / som hand hafde talet ad giøre dem / Oc hand giorde det icke.

IV. Capitel
DEt fortrød jonas gandske meget / oc hand blef heftig vred / 2 Oc bad til HErren / oc sagde / Ah HErre / Er dette icke det / som jeg sagde / der jeg var endnu i mit Land? Derfor vilde jeg før flyde til THarsis / Thi jeg vidste / ad du est en naadig oc barmhiertig Gud / langmodig / oc af stoor Miskundhed / oc fortryder det onde. 3 Oc nu HErre tag dig mit Ljf fra mig / Thi jeg vil heller være død end lefve.
4 Oc HErren sagde / Mon det være vel giort / ad du est vred?
5 Der nu Jonas var udgangen af Staden / oc hafde sat sig Østen hos Staden / oc giort sig der en Hytte / oc sad der under i Skyggen / indtil hand kunde see / hvad der skulde skee i Staden. 6 Da skickede den HErre Gud strax et Kikajn / oc det voxte op ofver Jonas / ad vorde en Skygge ofver hans Hofved / ad frj hannem fra hans Onde / Oc Jonas glædde sig saare meget ved det Kikajon. 7 Men HErren skickede en Orm / der Morgenrøden opgick om Morgenen / oc den stack det kikajon / ad det visnede. 8 Oc det skeede / der Solen var opgangen / skickede Gud et tørt Østenvæjr / oc Solen stack paa Jonæ Hofved / ad hand blef vansmæctig: Da ynskede hand sin Siel ad dø / oc sagde / Jeg vilde heller være død en lefve.
9 Men Gud sagde til Jonam / Mon det være vel giort / ad du est saa vred for det Kikajon? Oc hand sagde / Jeg maa vel være vred / indtil døden. 10 Oc HErren sagde / Dig ynckis ofver det Kikajon / som du hafver icke haft umag for / oc ey kommit det til ad voxe / hvilcket blev til paa en Nat / oc blef fordærfvit paa een Nat / 11 Oc Jeg skulde icke ynckis ofver Ninive den stoore Stad? i hvilcken der ere meere / end tolf gange tj tusinde Mennisker / som icke vide forskel / medlem deres høyre oc deres venstre Haand / oc mange Diur.
Ende paa Jonæ Bog.

Micheæ Bog.
I. Capitel
HErrens ord / som skeede til Michæam den Moraschtiter / i Jothams / Achas / Ezechiæ / Juda Kongers tjd / hvilcke hand saa ofver Samariam oc Jerusalem. 2 Hører alle j Folck / Gif act paa du Land / oc alt det der er udi : Den HErre Gud skal være mod eder til et Vidne / (Ja) HErren af hans hellige Tempel. 3 Thi see / Herren skal gaa ud fra sin sted / oc nedfare oc træde paa Høyene i Landet / 4 Oc Biergene skulle smelte under hannem / oc Dalene skulle refne / som Voxet for Jlden / som vand / der flyder hastig ned ad. 5 Det (er) altsammen for Jacobs Ofvertrædelsis skyld / oc for Jsraels buusis Synder. Hvo er (en begyndelse til) Jacobs Offvertrædelse? Mon den icke (være) Samaria? Oc hvo (til) Juda Høye ? Mon den icke (være) Jerusalem?
6 Derfor vil Jeg giøre Smariam til en Steenhob paa marcken / der ad plante Vjngaarde / oc Jeg vil henkaste dens Steene i Dalen / oc nedbryde den i grund. 7 Oc alle dens udskaarne Afguder skulle sønderslaes / oc alle dens Hooreløn skulle brændes med Jld / oc Jeg vil ødelegge alle dens Afguds Billeder : Thi den samlede (dem) af HooreLøn / oc de skulle blifve til Hooreløn igien. 8 Derfor vil jeg holde mig klagelig / oc hyle / Jeg maa gaa røfvet oc blot : Jeg maa holde Klagemaal som dragerne / oc sørge som Strudsungerne. 9 Thi alle dens Saar ere ulægelige / Thi de ere komne ind til Juda / hand naade indtil mit Folckis Port / indtil Jerusalem. 10 Kundgiører det icke i Gad / græder icke saa saare / Velt dig self i Støf i Ophra huus.
11 Gack hen ofver / du Jndvaanerske i Zaphir / blot med Skam / hun som boode i Zaanan / er icke udgangen: Der er Klage Beth-Haezel / hand skal tage sin stade fra eder. 12 Thi hun som boode i Maroth / sørgede for gode : Thi der nedkom ont fra HErren / til Jerusalems port. 13 Du Jndvaanerske i lachis / spent Veyløberne for Vognen / (denne er Zions Datter en begyndelse til Synden/) Thi jsraels Ofvertrædelser ere fundne i dig. 14 derfor skalt du gifve Skenck til Moreseth i gad : Achsibs huus skal blifve til Løgn for Jsraels Konger. 15 Jeg vil endnu føre en Arfving til dig du Jndvaanerske i Marech / Jsraels herlighed skal komme indtil Adullam. 16 Giør dig skaldet / oc lad klippe dig ofver dine kræselige Børn / Giør dig bredskaldet som Ørnen / thi de ere bortflyttet (i Fængsel) fra dig.

II Capitel.
VEe dem / som optæcnke uræt / oc giøre ont paa deres Leye / naar det blifver liust / om Morgenen / giøre de det / thi det er i deres Hænders mact. 2 Oc de begiærede Agger / oc røfve (dem/) oc huus / oc toge (dem) bort: Oc de ofverveldede hver Mand oc hans huus / ja hver oc hans Arfvedeell. 3 Derfor saa sagde HErren / See / jeg tæncker Ont ofver denne Slect / hvor fra j skulle icke unddrage eders hals / oc icke gaae saa stolteligen / Thi det er en ond Tjd. 4 Paa den Tjd skal mand optage et Sprock ofver eder / oc mand skal klage med en klagelig / Klage / (oc) sige / Vi ere gandske forstyrrede / Hand hafver forvexlit mit Folckis Part : hvorledis tog hand mit bort / ad gifve vore Aggre igien / hand deelede det ad / 5 Derfor skalt du ingen hafve / som skal kaste Reeb paa Lood i HErrens Meenighed.
6 (De sige/) J skulle icke ruppe / de skulle dryppe : de skulle icke dryppe lige ved dem / mand skal icke faa forsmædelser / 7 O du / som est kaldet Jacobs huus / Mon HErrens Aand være forkortet? Mon disse være hans Jdrætte? Mon mine Ord icke skulle handle vel med den som vandrer oprictig. 8 Men min Folck hafver nyligen oprist sig / som en Fiende hos Klæder / J røfvede en Kaabe / fra dem / som ginge frem tryggeligen / oc vare komne igien af Strjden. 9 J drifve mit Folckis Qvinder hver af sit kiere huus / j tage mjn Prydelse fra hendis smaa Børn ævindelig. 10 giører eder rede / oc gaar / Thi denne er icke den hvile / efterdi den er ureen / skal den fordærfvis / ja med en haard Fordærfvelse. 11 var der nogen som omgaar med Væjr / oc kunde vel liuge / (sigendis/) Jeg vil dryppe for dig / for Vjn  oc for den stercke Drick / da skulde den (rættelig) være een som kunde dryppe for dette Folck.
12 Jacob / Jeg vil vist sancke dig gandske / Jeg vil vist forsamle det ofverblefne af Jsrael / Jeg vil legge hannem til lige som Bozra Faar / som en Hiord i sin Faarestj / saa skulle de buldre flux af Folck. 13 Der opstiger een som bryder igiennem for dem / de brøde igiennem / oc ginge igennem een Port oc ginge ud ad den : oc deres Konge gick fræm for dem / oc HErren fræmmerst for dem.

III. Capitel.
OC jeg sagde / Hører dog j Hofveder i Jacob / oc j Fyrster i Jsraels huus. Mon eder icke burde ad vide Dommen. 2 De hade got / oc elske on : de rifve deres huud af dem / oc deres Kiød af deres Been / 3 Ja de ere de som æde Folckets Kiød / som drage oc deres huud af dem / oc sønderbryde deres Been / oc som hugge i sønder / som i en Gryde / oc som Kiød i en Kiædel. 4 Daa skulle de raabe til HErren / oc hand skal icke bønhøre dem: Men hand skal skiule sit Ansict for dem paa samme tjd / efter som de hafve giort deres onde jdrætte.
5 Saa sagde HErren imod Propheterne / som forvilde mit Folck / som bide med deres tænder / oc prædicke Fred / Men hvo somintet gifver dem for deres Mund / ofver hannem hellige de en Krjg. 6 Derfor skal eder af Siun blifve Nat / oc af Spaadom skal det vorde eder mørck : Oc Solen skal nedgaa ofver de Propheter / oc Dagen skal mørckis ofver dem. 7 Oc Seerne skulle beskæmmes / oc Spaamændene skulle blifve til spot / oc skulle alle skiule ofven ofver Munden / Thi der skal icke være Guds Giensvar. 8 Men jeg er sandelig fylt  / af HErrens Aands Kraft / oc af ræt oc Styrcke / ad kundgiøre Jacob sin Ofvertrædelse / oc Jsrael sin Synd.
9 Saa hører dog dette j Hofveder i Jacobs huus / oc j Fyrster i jsraels huus / j som giøre Dommen vederstyggelig / oc omvende alt det som ræt er : 10 (En hver som) bygger Zion med Blood / oc Jerusalem med uræt. 11 Dens Hofveder dømte for Gafver / oc dens Præster lærde for Løn / oc dens Propheter spaade for Pendinge / dog forlod de dem paa herren / oc sagde / Er icke HErren iblant os? Der skal icke komme ulycke ofver os. 12 Derfor skal Zion blifve pløyet som en Agger / for eders skyld / oc Jerusalem til en Steenhob / oc Huusets Bierg til Høyelser i en Skov.

IV. Capitel.
MEn det skal skee i de sidste Dag / ad HErrens huusi Bierg skal være beredt paa Biergenes Top / oc skal ophøyis ofver Høyene: Oc Folck skulle løbe til det / 2 Oc mange Hedningene skulle gaae oc sige / Kommer / oc lader os gaae op til HErrens Bierg / oc til Jacobs Guds huus / ad hand skal lære os af sine Veye / oc vi skulle vandre paa hans Stjer / Thi Loven skal udgaa af Zion / oc HErrens Ord af Jerusalem. 3 Oc hand skal dømme iblant mange Folck / oc straffe stercke hedningene langt hen ad : Oc de skulle sammenslaa deres Sverd til Plovjern / oc deres Spiud til Segle : De skulle icke opløfte Sverd / Folck mod andet / oc ey meere lære krjg. 4 Men de skulle boe hver under sit Vjntræ / oc under sit Figentræ / oc der skal ingen forfærde (dem/) Thi den HErre Zebaoths mund hafver talet det. 5 Thi alle Folck skulle vandre hver i sin guds Nafn / Men vi skulle vandre i HErrens vor Guds Nafn / ævindelig oc altjd. 6 Paa samme tjd / siger Herren / vil jeg sancke hende som halter / oc sammensancke hende som en bortdrefven / oc den jeg hafver farit ilde med / 7 Oc vil giøre hende som halter / til ad blifve til ofvers / oc hende som er fordrefven alngt bort / til et stercket Folck / oc HErren skal regnere ofver dem paa Zions Bierg / fra nu oc indtil ævig Tjd. 8 Oc du Hiords Taarn / Zions Daatters høyr sted / i der skal komme ind til dig / ja der skal komme dem første herskab / (som er) Jerusalems Daatters Kongerige.
9 Nu / hvorfor raaber du saa saare? Er der ingen Konge udi dig? Mon djn Raadgifvere være omkommen / ad Vee hafver betagit dig / som hende der føder? 10 Ljd dog saadant Vee / oc skøn du Zions Datter / som hun der føder / thi nu skalt du gaa ud af Staden / oc boo paa Marcken / oc komme ind til Babylon / der skalt du udfrjs / der skal HErren gienløse dig af dine Fienders haand. 11 Oc nu hafve mange Hedninge samlet sig imod dig / som sige : Hun skal vanhellige sig / oc vort Øye skal see sin Lyst paa Zion. 12 Men de vide icke HErrens tancker / oc kiende icke hans raad / ad hand hafver samlit dem tilhobe / som Neger til en Loo. 13 (Derfor) giør dig rede / oc tærsk / du Zions Datter / Thi jeg vil giøre dit Horn til Jern / oc jeg vil giøre dine Kløder til kaabber / oc du skal sønderslaa meget Folck: Oc jeg vil forbande deres Gods til HErren / oc deres Rjgdom til den gandske verdens regentere. 14 Nu vel / slaa dig i hoob / du Hoobes Daatter / Hand belagde os / De skulle slaae Jsraels Dommere paa Kindbeenet med Klieppen.

V. Capitel.
OC du Bethlehem Ephrata / est du liden ad være iblant tusinde i Juda? Af dig skal mig (een) udgaa / ad vorde en Herskere i Jsrael / oc hvis udgangne (er) fra fordum fra ævig Tjd. 2 Derfor skal hand hengifve dem / til den Tjd hun som skal føde / hafver født : Da skal det ofverblefvet af hans Brødre / komme igien med Jsraels børn. 3 Oc hand skal staa op oc føde i HErrens Kraft / i HErrens hans guds Nafns høyhed: oc de skulle blifve ved / Thi nu skal hand blifve sto / indtil Jodens Ender. 4 Oc hand skal vorde Fred / naar Assur kommer i vort Land / oc hafver traad paa vore pallazer. da ville vi bestille ofver hannem siu Hyrder oc otte Fyrstelige Mænd/ 5 Oc de skulle opæde Assurs Land med Sverdet / oc Nimrods land i dørrene de udi. Saa skal hand udfrj os af Assur / naar hand kommer i vort Land / oc naar hand traader paa vore Grendzer. 6 Oc det ofverblefvet af Jsacob skal være midt iblant mange Folck / som taare paa Græsset / som icke bie efter nogen / oc ey fortøfve ad Menniskenes børn. 7 Oc det ofverblefvet af Jacob skal være iblant Hedningene midt iblant mange Folck / som en Løve iblant Diurene i Skoven / som en ung Løve iblant Faarehiorden: hvilcken / naar hand gaar for ofver / da nedkaster oc rifver hand / oc der er ingen som kand udfrj. 8 Djn Haand skal ophøyis ofver dine Modstandere : oc alle dine fiender skulle dudryddes.
9 Oc det skal skee paa samme Tjd / siger HErren / da vil jeg lade udrydde dine Heste af dig / oc lade fordærfve dine Vogne. 10 Oc lade udrydde Stæderne i dit Land : oc nedbryde alle dine Befæstninger. 11 Oc jeg vil lade udrydde Toldok af djn Haand: oc ingen Tegns udtydere skulle være hos dig. 12 Oc jeg vil lade udrydde dine udskaarne Billeder oc dine støtter fra dig: ad du skalt icke meeere bee´de til dine Hænders gierning. 13 Oc jeg vil oprycke dine Lunde af dig : oc ødelegge dine Byer. 14 Oc Jeg vil bruge hefn med Grumhed oc Vrede / paa hedningene / hvilcke icke hafve hørt (tilforn.

VI. Capitel.
HØrer dog hvad HErren siger: giør dig rede / træt med Biergene / oc lad Høyene høre djn Røst. 2 Hører j Bierge / Herrens Trætte / oc j stercke Jordens Grundvolle : Thi HErren hafver Trætte med sit Folck / oc vil gaa i Rætte med Jsrael. 3 Mit Folck / hvad hafve jeg giort dig / oc hvor med hafver Jeg giort dig umag? Svar mod mig: 4 Jeg førde dig op af Ægypti Land / oc forløste dig af Trælles huus / oc sende for dig Mosen / Aaron oc Mariam. 5 Mit Folck / kom dog ihu / hvad Balack / Kongen af Moab / hafde i sinde / oc hvad Bileam Beors Søn svarede hannem / (oc hvad skeed er) fra Sittim indtil Gilgal / Ad du skulde vide HErrens Retfærdigheder. 6 Hvor med skal jeg komme Herren imod (oc) bucke mig for den høye Gud? Mon jeg skal komme hennem imod med Brændoffer / med Aars gamle Kalfve? 7 Mon HErren skal hafve Behagelighed til tusinde Vædre / til tj tusinde Olie Becke? Mon jeg skal gifve mjn første Søn / for mine Ofvertrædelser / Mjn lifs Fruct / for mjn Siels Synd? 8 Hand hafver kundgiort dig / O Menniske / hvad got (er/) Oc hvad efter Herren af dig? uden ad giøre ræt / oc elske Miskundhed / oc ydmyge dig / ad vandre med djn Gud?
9 HErrens Røst skal raabe til Staden / oc den rætte Forstand skal frycte for dit Nafn / Hører et Rjs / oc hvo hafver bestillit det? 10 Blifve der endnu icke ugudelige Liggendefæ i en hver ugudelig Mands huus? oc en ringe Epha / som er vederstyggelig? 11 Skulde Jeg holde nogen reen ad være med ugudelige Veystraaler? oc med en Poos / hvor udi er falsk Vect? 12 De Rjge der udi ere fylte af Rof / oc Jndbyggerne der udi talede Løgn / oc deres Tunge er falsk i deres Mund.
13 Oc Jeg hafver ocsaa giort (dig) siug / i det Jeg slog dig / i det Jeg giorde (dig) øde for dine Synders skyld. 14 Du skalt æde / oc icke mættis / oc du skalt fornædris indvortis i dig : oc dit skalt gribe fat paa noget / oc icke føre det der fra / Oc hvad du fører der fra / vil Jeg gifve under Sverdet. 15 Du skalt faae / oc icke høste / Du skalt perse Oliebær / men icke salve dig med Olie / Oc Vjn Most / oc icke dricke Vjn. 16 Thi mand hafver holdit ved Omri Skick / oc all Achabs huusis Gierning: oc j vandrede i deres Raab : Saa Jeg vil giøre dig til ødeleggelse / oc Jndbyggere der udi til hvidzel / Saa skulle j bære mit Folckis Forsmædelse.

VII. Capitel.
AEh / Gud beder mig / Thi jeg er som de Ting der eftersanckes om Sommeren / som efterlatte Qviste i Vinhøsten / der er icke een Drue ad æde / (eller) ny Fruct (som) mjn Skick hafde loft til. 2 Den Miskundelige er borte af landet / oc der er icke een Oprictig iblant Folcket / de lure alle efter blood / de jage een den anden i Garnet. 3 Ad giøre meget ont med Hænderne / begærer da Fyrsten / oc Dommeren (dømmer) for Betaling : Oc den Mæctige hand taler om det som kand fordærfve hans Siel / oc de sammensnoe det. 4 Den beste iblant dem (er) som Torn / den Oprictige / som et Torngierde / deres Dag / som see til paa dine vegne / ja djn Besøgelse kommer / Nu skal deres indvickelse skee.
5 Troer icke paa en Ven / forlader eder icke paa en Fyrste / Forvar djn Munds Dør / for hende som ligger i dit Skiød. 6 Thi Sønnen foracte Faderen / Datteren sætter sig imod sin Moder / Sønnens Hustru imod sin Mands Moder / Mandens Fiender ere hans Huusfolck. 7 Men jeg vil see til i HErren / Jeg vil bie efter mjn Saligheds Gud / Mjn Gud skal høre mig.
8 Glæd dig icke for mjn skyld / mjn Modstanderinde / naar jeg er falden / skal jeg staa op igien / Naar jeg sidder i Mørcket / (skal) HErren (være) mit Lius. 9 Jeg vil bære HErrens Vrede / Thi jeg hafver syndit imod hannem: Jndtil hand udfører mjn Sag / oc skicker mig Ræt / Hand skal udlede mig til Liuset / Jeg skal see paa hans Retfærdighed. 10 Oc mjn Modstanderinde skal see det / Oc Skam skal skiule hende / som siger til mig / Hvor er den HErre djn Gud? Mine Øyne skulle see (det) paa hende / Nu skal hun blifve til ad nedtrædis som Skarn paa Gaderne. 11 Paa den tjd mand skal opbygge dine Muure: Paa den tjd / skal en skick vjt henkomme. 12 Paa den tjd skal mand oc komme ind til dig fra Assur af / indtil de faste Stæder : Oc fra Befæstningen indtil Floden / oc fra eet Haf til det andet / oc fra eet Bierg til det andet. 13 Oc Landet skal blifve øde / med sine Jndbyggere / for deres Jdræts Fructis skyld. 14 Fød du dit Folck med djn Kiep / djn Arfvedeels Hiord / som boor alleene i sin Skov / midt paa Carmel : Lad dem fødes i Basan oc Gilead / som i fordum tjd. 15 Jeg vil vise hannem underlige Ting / som paa den tjd du gick ud af Ægypti Land. 16 Hedningene skulle det see / oc beskæmmes for all deres Stycke : De skulle legge Haanden paa Munden / deres Ørne skulle blifve døfve. 17 De skulle slicke Støf / som Slangen / De skulle krybe som Orme paa JOrden af deres huuler: De skulle løbe af Forfærdelse til HErren vor Gud / oc frycte dig. 18 Hvo er en Gud / som du / som borttager Misgierning / oc gaar paa Ofvertrædelse / for det ofverblefne af djn Arfvedeel? Som icke holder ved sin Vrede ævindeligen / Thi hand hafver lyst til Miskundhed.
19 Hand skal igien forbarme sig ofver os / Hand skal dempe vore Misgierninger / oc du skalt kaste alle deres Synder i Haffens Dybhed. 20 Du skalt holde Jacob troskab / Abraham Miskundhed / som du soorst vore Forfædre fra fordum Tjd.
Ende paa Michæ Bog.

Nahums Bog.
I. Capitel.
NInives Byrde / Nahums den Elkositers Siuns Bog. 2 Gud er njdkier / oc HErren er en Hefnere / ja HErren er en Hefnere / oc den som hafver Vrede / HErren er en Hefnere imod sine Modstandere  oc den som bevarer (Vreden) for sine Fiender. 3 HErren er langmodig / oc med stoor Mact / oc skal jo icke holdenogen stedze for uskyldig / Herrens Vey er i Væjr oc Storm / oc en Sky er hans Fødders Støf. 4 Hand som straffer  Hafvet / oc giør det tørt / oc giør alle Vand tørre. vandsmæctet er basan oc Carmel / Libanons Blomster er vansmæctet. 5 Biergene skælfvede for hannem / oc Høyene smeltede / oc Jorden er ophæfvet for hans Ansict / oc Verdens Kreds / og alle som boe der paa. 6 vo kand bestaa for hans vrede Ansict? Oc hvo kand bestaa for hans fnysende grumhed? Hans Vrede er udøst som en Jld / oc Klipperne sønderspringe for hannem. 7 HErren er god / til Befæstning i Nøds Tjd / oc kiender dem som haabe paa hannem.
8 Oc naar Vandflood løber ofver / da skal hand giøre det til en ende med dens Sted : oc Mørckhed skal forsøge hans Fiender. 9 Hvad ville tæncke mod HErren? Hand giør en ende (der paa/) Angist skal icke komme to gange. 10 Thi de Dranckere ere komne indtil Torne / som ere slettede / oc hafde drucket / oc de ere fortærede som et tørt Straa aldeelis. 11 Der er een kommen ud fra dig / som raadslager ont imod HErren / som søger Skalckheds raad. 12 Saa sagde HErren / enddog de (ere) lyckelige / oc ere vist mange / saa skulle de dog vist afhugges / oc hver skal henfare : Jeg hafver fornædrit dig / (Men) Jeg vil icke fornædre dig meere. 13 Men nu vil Jeg sønderbryde hans Aang af dig / oc sønderrifve dine Baand. 14 Dog hafver Herren budit imod dig / ad der skal icke være sæd af dit nafn meere / jeg vil udrydde det udskaarne oc støbte af djn Guds huus / Jeg vil giøre dig (der) en Graf / naar du est blefvet foractet.

II. Capitel.
SEe / paa Biergene komme et got Buds Fødder / som lader høre Fred / du Juda / helligholt dine hellige Dage / betal dine Løfter / Thi en Skalck skal icke meere komme igiennem dig / hand er aldeelis udryddet.
2 Der opdrager en Adspredere imod dig / forvar Befæstningen / gif act paa Veyene / styrcke Lenderne / giør Kraft saare sterck. 3 Thi HErren hafver omvendt Jacobs Hofmod / som Jsraels hofmod / Thi Plockerne hafve afplocket dem / oc fordærfvet deres Vjnqviste. 4 Hans Stærckis Skiold er rød / Krjgsmændene ere Purpur røde / Vognene i lampers Jld / paa den Dag hand bereder sig / oc Spedzene befve. 5 Vognene skulle fare fræm paa Gaderne / de skulle støde sammen i Stræcerne / De ere ad see til som Blus / de skulle løbe som liunet. 6 Hand skal tæncke paa sine Veldige / (dog) de skulle falde / naar de gaae fræm / de skulle haste til dens Muur / naar der skal beredis Skiul. 7 Portene hos Floderne ere opladne / oc Pallazet er forftyrret. 8 Oc (Dronning) Husab er bort ført fangen / hende er befalit ad gaa fort / oc hendis Piger skulle leede hende / som med Duers Liud / som slaae sig paa deres hierter. 9 Oc Ninive er lige som en Fiskedam med Vand / fra den tjd den hafver værit til / dog skulle de bortflye. Staar / staar / (skulle de raabe/) men der skal ingen see tilbage. be/) men der skal ingen see tilbage. 10 røfver Sølf / røfver Guld / Thi der er ingen enden paa Forraad / eller Herlighed af alt kosteligt Tøy. 11 Hun er tømmet / ja hun er udtømmet / oc hun er refven / oc hiertet er smeltet / oc Knææerne slaaes tilhobe  oc der er Siugdom i alle Lenderne / oc alle deres Ansicter ere blefne grjmede. 12 Hvor er (nu) Løvernes Bolig / oc det / der som de unge Løver fødde sig / der som Løvinden / den gammel Løve / ja de unge Løver ginge / oc der var ingen som forfærdede (dem?) 13 Løven røfvede nock for sine unger / oc qvalde til sine Løvinder / som opfylte sine huuler med rof / oc sine Boliger med det som var røfvet.
14 See / Jeg vil til dig / siger den HErre Zebaoth / (ja jeg vil opbærnde hendis Vogne i Røg/) oc et Sverd skal fortære dine unge Løver / oc Jeg vil udrydde dit Rof af Jorden / oc dine Buds Liud skal icke høris meere.

III. Capitel.
VEe den Bloodskyldige Stad / som er aldeelis fuld af Løgn (oc) af Vold / Rof vil icke lade af. 2 Der er Svøbens Liud / oc Hiules bulders Liud / oc donnendes Heste / oc rumlede Vogne. 3 Der ere Ryttere som opføre baade skinnende Sverd / oc blinckede Glavinde / oc der skal være mange slagne oc svare hoobe døde Kroppe / ja der skal icke være ende paa Kroppene / mand maa falde paa deres kroppe. 4 (Det skeer) for den hooris stoore Hoorerj / (som er skøn/) som omgaais flux med Troldom / som selger hedningene i sit Hoorerj / oc Slecterne med sin Troldom. 5 See / Jeg vil til dig / siger den Herre Zebaoth / oc opslaa dine Bremmer ofver dit Ansict / oc vjse hedningene djn Skam / oc Kongerigerne djn Skændzel. 6 Oc Jeg vil kaste vederstyggeligheder paa dig / oc giøre dig ringe actet / oc sætte dig som et Speyel / 7 Oc det skal skee / ad alle som see dig / skulle hver flye fra dig / oc sige / Ninive er forstyret / hvo vil hafve medynck med den? Hveden skal jeg opsøge dig Trøstere?
8 Mon du være bedre end ro / som var Nærsom / oc laa medlem Flooderne? som hafve Vand tring omkring? hvis Befæstning Hafvet var / dens Muur var af Hafvet. 9 Morland oc Ægypten var dens Styrcke / oc der var icke ende paa: Put oc Lybiæ vare djn Hielp. 10 Den blef ocsaa henflyt / motte gaa i Fængsel : dens smaa Børn blefve ocsaa nedslidde for paa alle Gader / oc de kaste Lood om dens Ædele / Oc alle dens Veldige blefve beskickede i Fiædre.
11 Du skalt oc blifve drucken / du skalt blifve skiult / dit sialt oc søge en Befæstning for Fienden. 12 Alle dine faste Stæder / ere som en Figentræ med ny Fruct / om de rystes / da falde de hannem i Munden / som dem vil æde. 13 See / dit Folck skal blifve til Qvinder i dig / dit Lands Porte ere vist opladne for dine Fiender / Jlad hafver fortrit dine Stænger. 14 Drag dig Vand til Befæstningen / færdige dine Befæstninger / gack i Dynden /  oc traad i Leeret / færdig eTeglOone. 15 Der skal Jlden fortære dig / Sverdet skal fordærfve dig / det skal fortære dig / somOldenborrer : Fly dig en svar hoob (Folck) som Oldenborrer / Fly dig en svar (hoob Folck) som Græshopper. 16 Du hafver fleere Kiøbmænd / end der ere Stierner paa Himmelen / Oldenborrer hafve udbredd sig / oc flye bort. 17 Dine HErrer / med Kroner paa / ere som Græshopperhopper / oc dine Høfvezmænd / som stoore Oldenborrer 7 som leyre dem hos Giærderne i de kalde Dage / (Men naar) Solen gaar op / da fliuge de bort / ad der Kiendis icke / hvor eens Sted var af dem. 18 Dine Hyrder sofve O Konge i Assyrien / dine Mæctige skulle legge sig / de som ere dit Folck / ere adspredde paa Biergene / oc der er ingen som samler dem. 19 Djn Skade kand icke forbindis / djn Plage er fordærfvet / Alle som hørde saadanne Tidender om dig / Klappede med Hænderne ofver dig / thi ofver hvem er icke djn Ondskab ofvergangen stedze?
Ende paa Nahums Bog.

Habakuks Bog.
I. Capitel.
DEn Byrde som Habakuk Propheten hafver seet. 2 HErre / hvor længe skal jeg raabe / oc du vilt icke høre? (Ja) raabe høyt til dig for Ofvervold / oc du vilt icke frelse? Hvi lader du mig see Møye oc lader mig skue Arbeyde? Baade Rof oc Fotrædelig er for mig / Oc det er skeet / hand optog Kjf oc Trætte. 4 Derfor er Loven svecket / oc der udgaar icke Dom ævindelig / Thi den ugudelige er trint omkring den Retfærdige / derfor udkommer vrang Dom.
5 Seer iblant Hedningene / oc acter oc forundrer eder / ja forundrer eder saare / Thi Jeg giør en Gierning i eders Tjd / J skulle icke troe det / naar det fortællis. 6 Thi see / Jeg opvæcker Chaldæerne / et bittert oc snart Folck / som skal drage saa vjt som Land er / ad indtage Boliger / som icke høre sig til. 7 Det skal være græseligt oc forfærligt / hvis Ræt oc hvis høyhed udkommer af det samme. 8 Dets Heste ere lættere end Parder / oc de skulle være snarere end Ulfve om Aftenen. Dets Reysnere drage vjt oc breet / dets Reysnere komme langt fra / oc de skulle flye som en Ørn der haster til at æde. 9 Det kommer altsammen ad giøre vold / deres Ansicter ere vendte mod Østen / oc det skal sancke i Fængsel / som Sand. 10 Det skal bespotte Kongerne / oc lee ad Fyrsterne / det skal lee ad alle Befæstninger / oc det skal sancke Støf / oc indtage dem. 11 Da ska hand stifte Mood / oc fare henn ofver oc blifve skyldig / denne hans styrcke hører hans Gud til.
12 Mon du icke varst af gammel tjd mjn Hellige? Du HErre mjn Gud / Vi skulle icke døe: O HErre / du hafver sæt ham til en Dom / oc du / O Klippe / hafver grundfæstit hannem ad straffe. 13 Dine Øyne ere reene / end ad du (gierne) seer ont / oc du kand icke (gierne) beskue jammer. Hvi skulde du da see til de frafaldne / skulde du tie / naar en ugudelig opsluger en / som er retfærdigere end hand? 14 Oc (hvi skulde du giøre menneskine som Fiske i Hafvet / som Orme / der hafve ingen Herskere. 15 Hand kand drage dem op allesammen med en Kraag / hand kand samle dem i sin Vaad / oc sancke dem i sit Garn. Derfor skal hand glæde os fryde sig / 16 Derfor skal hand offre til sin Vaad / oc giøre Røgelse for sit Garn / fordi hans deel er blefven feed ved dem / oc hans Mad saa nydelig. 17 Mon hand derfor skulde (altjd) udryste sin Vaad / oc icke oplade altjd ad slaa Folck ihiel.

II. Capitel.
JEg stood paa mjn Vact / oc skillede mig paa Befæstningen / oc varede paa / ad see til / hvad hand vilde tale ved mig / oc hvad jeg skulde svare paa mit Klagemaal. 2 Oc HErren svarede mig / oc sagde / Skrif den Siun / oc sæt den ud klarlig paa Tafler / ad hand kand læse der i som løber forbj. 3 Thi der er endnu Siun til dem bestemte Tjd / oc hand skal udsige det mod enden / oc icke liuge : Om hand tøfver / da bii efter hannem / thi hand skal visseligen komme / hand skal icke blifve tilbage. 4 See / hans Siel er ophøyet / den er icke ræt i hannem : Men den Retfærdige ved sin Tro / hand skal lefve.
5 Oc efterdi saa ad hand hafver forseet sig ved Vjnen / er en hofmodig Mand / ockand icke være stille / som udbreder sin Siel / som Helfvede / oc hand er som Døden / der kand icke mittis : Oc hand vil sancke til sig alle Hedningene / oc samle til sig alle Folck. 6 Mon icke de (da) alle skulle optage et Ordsprock ofver hannem / oc mørcke Tales udleggelse for hans skyld? Oc hver skal sige / Vee den / som formeerer det som hører hannem icke til / Hvor længe skal det vare? Oc den som belader sig med tyckt Dynd. 7 Skulde de icke snart opstaae som bide dig? oc opvogne / som ruske dig? oc skulde du icke blifve dem til Rof? 8 Fordi du hafver røfvit mange hedningne / skulle alle de som ere til ofvers af Folcket røfve dig : for Menniskers Bloods skyld  / oc Vold imod Landet / ja Staden / oc alle dem som boe der ud. 9 Vee den som er gierig / med en ond Gierighed / for sit Huus / ad sætte sin reede i det Høye / ad frj sig fra ulyckis Vold. 10 Du raadslogst stændeligen for dit huus / i det du forkortede mange Folck / oc syndede (mod) djn Siel. 11 Thi Steenen af Væggen skal raabe: Oc Bielcken af Træ skal svare den. 12 Vee den / som bygger en Stad med Bloodskyld : oc bereder en Stad med uretfærdighed. 13 See / mon det icke komme fra den HErre Zebaoth / ad Folcket skulle hafve nock ad giøre med Jld / oc Almuen skulle trættis forgifs? 14 Thi Jorden skal fyldis / ad forstaa HErrens Ære / som Vandene skiule ofver Hafvet. 15 Vee den som skencker i for sin Næste / ja dig / som bær djn Flaske fræm / oc giør ocsaa andre druckne / ad see paa deres Skam. 16 Du skalt (ocsaa) mættis med Skam / meere end med ære: Drick du ocsaa / oc lad see Forhuden : HErrens Høyre Haands kalck skal hvelle sig ofver dig / oc en skammelig Spy (skal komme) ofver djn herlighed. 17 Thi den Vold (som er skeed) mod Libanon / skal skiule dig / oc Diurens forvystelse skal forstercke dem / for Menniskens Blood skyld / oc Vold mod Landet / ja mod Staden / oc alle dem som boe der udi. 18 Hvad kunde et udskaaret Billede gavne / for hand udskaar det / som dannede det? (eller) et støbt Billede / oc een som lærer Løgn / Thi en Mestere forlod sig paa sin Gierning / i det hand giorde stumme Afguder / 19 Vee den  som siger til Træet / Vaag op / ja til en stum Steen / stat op. Skal den lære dig? See / den er overdragen med Guld oc Sølf / oc der er ingen Aand i den. 20 Men HErren er i hans hellige Tempel / Tj for hans Ansict all Jorden.

III. Capitel.
HAbakucs Prophetis Bøn / ofver Sigjonoth. 2 HErre / der jeg hørde Tjdender fra dig / fryctede jeg : HErre / ljfsactig giør djn Gierning midt i Aarene / Du skalt kundgiøre det midt i Aarene: J Vrede skalt du ihukomme Barmhiertighed.
3 Gud kom til Theman / oc den Hellige fra parans bierg / Sela. Hand skiulte Himmelen med sin herlighed / oc Jorden var fuld af hans Lof: 4 Oc der var et skin som et Lius / der ginge hannem tvende Horn af hans Haand / oc der var hans styrcke skiult. 5 Der gick Pestilenze for hans Ansict / oc der udkomme gloende Kull for hans Fødder. 6 Hand stood oc maalde Jorden / hand saa til / oc kom Hedningene til ad springe ud / oc de ævige Bierge blefve sønderslagne: De ævige Høye buckede sig / hand hafver ævige Reyser. 7 Under uretfærdighed saa jeg Ehusans Pauluner : Telterne udi Madians Land rystede. 8 Mon HErren var vred paa Floderne? Mon djn Vrede var mod Floderne? Mon djn hastighed var mod Hafvet / der du foor paa dine Heste? Dine Vogne vare Salighed. 9 Djn Bue skal vist blotis / efter de Eder til Stammerne / som er sagt / Sela / Du slacte Jorden til Strømmene : 10 biergene saae dig (oc) blefve bange : Vandstrømmene løbe bort / Afgrunden lod sig liude / Høyene opløfte sine Hænder. 11 Solen / ja Maanen / stoode stille i (deres) Bolige : Med Liuset ginge dine Pjle der hen / med Glanz / dine blinckede Glafvind. 12 Du traader paa jorden med Vrede : Du tærsker Hedningene med Grumhed. 13 Du drogst ud ad frelse dit Folck / ad frelse djn salvede / du sønderslogst Hofvedet af den ugudeligis huus / der du blottede Grundvollen indtil halfven / Sela. 14 Du giennemstuck Hofvedet for hans Lands byer /  med hans Kieppe / de foore hastig omkring / ad fordærfve mig : Deres lyst var som til at æde en ælendig udi Skiul. 15 Du lodst dine heste traade i Hafvet / (ja) i mange Vands hoob.
16 Jeg hørde det / oc min Bug forfærdedes / mine Læber befvede for Liudet / Der kom raade i mine Been / oc jeg forfærdedis som jeg stod : Ad jeg kand hvile mig i Drøfvelsis Tjd / naar hand drager op imod Folcket / vil hand afhugge det. 17 Enddog Figentræet skal icke grønnis / oc der skal icke være Grøde i Vjnstockene / OlieFructen skal slaa feyl / oc ingen af Agrene skal gifve Føde : Ad mand skal rifve Faarene af Faarestjen / oc der skal icke være Øxne i Stoldene. 18 Dog vil jeg fryde mig i HErren : vil være lystig i mjn Saligheds Gud. 19 Den HErre HErre er mjn Mact / oc hand skal sætte mine Fødder som Hindendes / oc skal lade mig traade paa mine Høye / for Sangmesteren / paa mjn Strengeleeg.
Ende paa Habakuks Bog.

Zophoniæ Bog.
I. Capitel.
HErrens Ord / som skeede til Zophoniam / Chusi søn / Gedaliæ søns / Amariæ søns / Ezechiæ søns / i Josia Amons søns / Juda Kongis Tjd. 2 Jeg vil vist borttage Alting af Landet / siger HErren / 3 Jeg vil borttage Menniskene oc Diurene / Jeg vil borttage Fuglene under Himmelen / oc Fiskene i Hafvet / oc Forargelserne med de ugudelige / Ja jeg vil udrydde Menniskene af landet / siger HErren.
4 Oc Jeg vil udstrecke mjn Haand mod Juda /oc mod alle som boe i Jerusalem : Oc Jeg vil udrydde af den sted / det ofverblefvet af Baal / (oc) de Camarims Nafne med Præsterne. 5 Oc dem / som bede paa Tagene for Himmelens Hær / oc dem som tilbede / oc svære ved HErren / oc svære ved malcham / 6 Oc dem som vige bag fra HErren : Oc dem som icke støtte om HErren / oc icke acte hannem. 7 Tj stille for den HErre HErre / Thi HErrens Dag er nær / Thi HErren hafver beridt et Slactoffer / hafver helligit sine Jndbudne. 
8 Oc det skal skee paa HErrens Slactofer Dag / da vil Jeg hiemsøge Fyrsterne oc Kongens Børn / oc alle som bære fremmede Klæder. 9 Oc jeg vil hiemsøge / hver den som springer ofver Dørtærsklen paa samme Tjd : som fylde deres HErrers Huus med Vold oc Svjg. 10 Oc der skal være paa sæmme tjd / siger HErren et Raabs liud fra Fiskeporten / oc en hylen fra den anden (part/) oc et stoort Jammers skrjg fra Høyene.
11 Hyler j som boe i mactes / Thi alt Folck af Kræmere er slet borte / alle som bære Pendinge / ere udryddede. 12 Oc det skal skee / paa samme tjd / vil jeg randsage Jerusalem med Lycter : oc Jeg vil hiemsøge de Folck / som ligge paa deres Bærme / som sige i deres Hierte / HErren skal icke giøre ont oc ey giøre got. 13 Derfor skal deres gods blifve til Rof / oc deres huus til en Ørcken : Oc de skulle bygge huuse / men icke boe (i dem.) Oc de skulle plante vjndgaarde / men icke dricke Vjn af dem.
14 (Thi) Herrens stoore Dag er nær / den er nær / oc hafver meget : Der er Herrens Dags liud / der raaber en Sterck bitterligen. 15 Den Dag er Grumheds Dag / Drøfvelsens oc Angistens Dag / Bulders oc Stormens Dag / Mørket oc Taages Dag / Skyes oc Mulmens Dag / 16 Basuuns oc trommetes Dag / mod de faste Stæder oc mod de høye Tindinger. 17 Oc jeg vil giøre Folckene bange / oc de skulle gaae omkring / som de Blinde / Thi de hafve syndet for HErren : Oc deres Blood skal udgydis / som støf / oc deres Legome som Møg. 18 Hvercken deres Støf eller deres Guld skal kunde redde dem / paa HErrens Vredis Dag / Men alt Landet skal fortæris ved hans njndkierheds Jld / Thi hand skal jo giøre en hastig ende / med alle dem som boe i Landet.

II. Capittel.
RAndsager eder / ja randsager eder / j som ere det Folck der ingen hafver lyst til / 2 Før end det som er besluttit / føder / (lige som Avn farer blort om dagen /) før end HErrens Vredis dag kommer ofver eder. 3 Søger HErren / alle j Spagfærdige i Landet / som holde hans Ræt : Søger Retfærdighed / søger Spagfærdighed / paa det j / maa skee / kunde skiule eder paa HErrens Vredis dag.
4 Thi Aza skal blifve forlat / oc Ascalon skal ødeleggis : Asdod skal mand om Middagenf ordrifve / oc Ekron skal opryckis med Rood. Vee dem / som boe hos Haffens Egn / Folckene af de Creter: HErrens ord er ofver eder / du Canaan / Philisternes Land / oc jeg vil fordærfve dig / ad ingen skal boo der. 6 Oc Hafsens Egn skal vorde jdel opkaste Hyrdehuuse oc Faarestjer / 7 Oc der skal være en Egn for det ofverblefvet af juda huus / til deel / de skulle føde der paa. De skulle legge dem om Aftenen i Ascalons huuse / Thi HErren deres Gud skal besøge dem / oc hand skal vende deres Fængsel.
8 Jeg hørde Moabs skændzel / oc Ammons Børns bespottelser / med hvilcke de forhaanede mit Folck / oc rosede dem meget paa deres Landemercke. 9 Derfor / saa sandt Jeg lefver / siger den HErre Zebaoth / Jsraels Gud / da skal Moab blifve som Sodoma / oc Ammons Børn som Gomora / ja som en Nældebusk oc Saltgraf / oc en ødeleggelse ævindelig : Det ofverblefvet af mit Folck / skal røfve dem / oc det overblefvet af mit Folck skal arfve dem. 10 det skal skee dem / for deres Hofmods skyld / for de forhaanede oc rosede dem ofver den Herris Zebaoths Folck. 11 HErren (skal være) forfærdelig ofver dem / thi hand lod forsvinde alle guder paa Jorden : oc de skulle tilbede hannem / hver i sin sted / ja alle hedningers Øer.
12 J Morlænder skulle ocsaa self ihielslaaes ved mit Sverd.
13 Hand skal oc udræcke sin haand ofver Norden / oc fordærfve Assyrien. Oc hand skal giøre Ninive øde / tør som Ørcken. 14 Oc Hiorde skulle ligge der udi / ja alle slags Diur 7 som nogensteds findis iblant Hedningene : oc der skulle baade Pelican oc Kippeod boe paa deres taarne / (deres) Liud skkal siunge i Vindvet / deleggelse (skal være) paa Dørtræet / thi dens Cedertræ staar blot. 15 Det er den glade Stad / som boode saa tryggeligen / som sagde i sit hierte / (Jeg er) oc foruden mig (ingen) meere. Hvorledis er den blefven saa øde! Til Diurs Leye! hver som gaar der fræm / maa hvidsle / oc klappe med sin Haand.

III. Capitel.
VEe den ilde beryctede oc besmittede / den stad som berøfver (andre.) 2 Den vilde icke lyde paa Røst / annammede ey Tuct: Den forlod sig icke paa HErren / holt sig ey til sin gud. 3 dens Fyrster i den / vare brølende Løver / dens Dimmere / Ulfve om Aftenen / som lode icke et Been blifve til ofvers til Morgenen. 4 Dens Propheter ere lætfærdige / fortrædelige Folck / dens præster vanhelligede Helligdommen / brugte Vold mod Loven.
5 HErren er retfærdig der inde / hand skal icke giøre uræt / hand skal hver Morgen lade sin Ræt komme til Liuset / hand lander icke af / Men den uretfærdige kand icke skamme sig. 6 Jeg lod udrydde hedningene / deres Hiørner ere ødelagde / Jeg lod fordærfve deres Gader / saa ingen gick der igennem : deres SStæder ere ødelagde / ad der er ingen / der boor ingen. 7 Jeg sagde / Du skalt dog frycte mig / du skalt annamme Tuct / oc dens Bolige skulle icke udryddis : Alt det som jeg vilde besøge dem med / hafve de aarle giort dem rede / de hafve fordærfvet alle deres Jdrætte.
8 Derfor bier efter mig / siger HErren / til den dag jeg vil opstaa til Rof : Thi det er mjn Dom / ad sancke Hedningene / ad jeg sammenfører Kongerigerne / ad udgyde mjn vrede ofver dem / ja all mjn Grumheds vrede. / Thi all Jorden skal fortæris ved mjn Njdkierheds Jld. 9 Sandelig / da vil Jeg vende en reen Løbe til Folcket / Ad de skulle paakalde alle i HErrens Nafn / ad tiene hannem eendræcteligen. 10 Fra hjn Side paa Morlands FLoder / skulle mine ydmyge Tilbedere / (med) mine Adspriddes Døttre / frmføre mjn Skenck.
11 Paa den samme tjd / skalt du icke meere skamme dig / for alle dine jdrætte / med hvilcke du hafver forseeit dig imod mig : Thi Jeg vil da borttage fra dig / de som troze af djn ypperlighed / oc du skalt icke meere ophøye dig / for mit hellige Biergs skyld. 12 Men Jeg vil lade et ælendigt oc ringe Folck blifve ofver i dig / oc de skulle haabe paa HErrens Nafn. 13 Oc ofverblefne i Jsrael skulle icke giøre uræt / oc ey tale Løgn / oc der skal icke findis en svigefuld Tunge i deres Mund / Thi de skulle fødes oc hvile / oc der skal ingen forfærde dem.
14 Fryd dig Zions Datter / raaber j af Jsrael / vær glad oc lystig i gandske Hierte / Jerusalems Daatter. 15 HErren hafver bortvendt dine Domme / borttagit djn Fiende HErren Jsraels Konge er udi dig / du skalt icke see ulycke meere.
16 Paa den Dag skal der sigis til Jerusalem / Fryct dig icke : Til Zion / Lad dine Hænder icke være lade. 17 HErren djn Gud er udi dig / en Mæctige (som) skal frelse / hand skal være lystig ofver dig med Glæde / hand skal tie / for sin Kierligheds skyld / hand skal giøre sig lystig ofver dig med Fydesang. 18 De som vare bedrøfvede / ad de komme icke til Høytjdens Forsamling / hafver jeg sanckit / de vare af dig / (der var en haanlig Byrde ofver dem.) 19 See / Jeg vil giøre Ende med dem alle som nedtryckte dig paa samme Tjd / Oc Jeg vil frelse hende som halter / oc sancke hende osm er forskuden / oc Jeg vil giøre dem til Lof / oc til et Nafn i alt Landet / som de vare beskæmmede udi. 20 Paa den Tjd vil jeg lade eder komme fræm / Ja paa den Tjd Jeg samler eder / Thi Jeg vil giøre eder til et Nafn oc til en Lof / iblant alle Folck paa Jorden / naar jeg vender eders Fængsler for eders Øyne / sagde HErren.
Ende paa Zophoniæ Bog.

Haggæi Bog. 
I. Capitel.
J Det andet Kong Darij Aar / i den siette Maaned / paa den første Dag i Maaneden / skeede HErrens Ord / ved Hagæum Prophete / til ZoroBabel / Sealthiels Søn / Juda Fyrste / oc til Josua / Jozadaks søn / den ypperste Præst / sigendis: 2 Saa sagde den HErre Zebaoih / sigendis / Dette Folck siger / Tjden er icke end kommen / som er Tjden ad bygge HErrens Huus. 3 Oc HErrens Ord skeede ved Hagæum prophete / sigendis: 4 Mon det være eders Tjd / ad j skulle boe i eders panelede Huus / oc dette Huus skal være øde?
5 Oc nu / saa sagde den HErre Zebaoth / Gifver act paa eders Veye. 6 J saar meget / oc fører lidet ind / J æder / oc blifver icke mætte / J dricker / oc blifve icke druckne / J klæder eder / oc vorder icke varme / oc hvilcken som leyer sig bort for Løn / hand faar Løn i en brøden Pung.
7 Saa sagde den HErre Zebaoth / Gifver act paa eders Veye. 8 Gaar op paa Bierget / oc henter Træ / oc bygger Huuset / oc Jeg vil hafve lyst der til / oc Jeg vil bevjse mjn Ære / sagde HErren. 9 J seer hen til meget / oc see / j bekommer lidet / oc naar j hafve ført det hiem / da blæs Jeg der paa : Hvorfor (det?) siger den HErre Zebaoth / For mit Huusis skyld / det som er er øde / oc (for) j løbe hver formedelst sit eget huus. 10 derfor lucke Himlene sig til ofver eder / ad de icke gifve Dug / oc Jorde hafver tilsluttit sin Grøde. 11 Thi Jeg hafver kaldit Tyrcke / ofver jorden oc ofver Biergene / oc ofver Kornet oc ofver Vjnmosten / oc ofver Olien 7 oc ofver alt det / som Jorden skulde gifve af sig / oc ofver Folck oc ofver Fæ / oc ofver alle Hænders Arbeyde.
12 Da lydde Zoro Babel Sealthiels søn / oc Josua Jozadaks søn / den ypperste Præst / oc alt det ofverblefvet af Folocket / HErrens deres Guds røst / oc Haggæi Prophetens Ord / lige som HErren deres Gud hafde udsent hannem : Oc Folcket fryctede for HErren. 13 Da sgde Haggæus / HErrens Bud / ved HErren Budskab til Folcket / sigendis / Jeg er med eder / siger HErren. 14 Oc HErren opvacte ZoroBabels Sealthiels søns Juda Fyrstis Aand / oc Josua Jozadaks Søns den ypperste Præstis Aand / oc all det ofverblefne Folckes Aand / oc de komme oc giorde Arbeydet paa den HErris Zebaoths deres Guds huus.

II. Capitel.
PAa den fierde oc tivende Dag i maaneden / i den siette Maaned / i det andet Kong Darij Aar / i den sivende (Maaned/) 2 Paa den første oc tivende (Dag) i Maaneden / skeede HErrens Ord ved Haggæum Prophete / oc sagde: 3 Tal dog til ZoroBabel Sealthiels søn / Juda Fyrste / oc til josua Jozadaks søn / den ypperste Præst / oc til den ofverblefne Folck / oc sig: 4 Hvo er ofverbevist iblant eder / som saa dette Huus i sin første herlighed? Oc hvorledis ansee i det nu? Er det icke mod det som intet for eders Øyne? 5 Dog nu Zoro Babel / vær trøstig / siger HErren / oc vær trøstig Josua Jozadaks søn / du ypperste Præst &/ oc vær trøstig alt Folcket i landet / siger HErren / oc giører det / thi Jeg er med eder / siger den HErre Zebaoth. 6 (Betæncker) det Ord / efter hvilcket Jeg giorde Pact med eder / der j droge ud af Ægypten / oc mjn Aand blifver ved iblant eder / Frycter icke. 7 Thi saa sagde den HErre Zebaoth / Det er endnu et lidet / oc jeg vil ryste Himlene oc Jorden / oc Hafvet / oc det Tørre. 8 Ja jeg vil ryste alle Hedningene / oc alle Hedningenes Lyst skulle komme. Oc Jeg vil fylde dette Huus med herlighed / sagde den HErre Zebaoth. 9 Sølfvet hør mig til / Guldet hør mig til / siger den Herre Zebaoth. 10 Dette sidste Huusis herlighed skal blifve større end det førstis / sagde den HErre Zebaoth / oc jeg vil gifve Fred i denne Sted / siger den HErre Zebaoth.
11 Paa den fierde oc tivende (dag) i den niende (Maaned/) i det andet Darij Aar / skeede HErrens Ord / ved Haggæum Propheten / sigendis / 12 Saa sagde den HErre Zebaoth / Spør dog Præsterne om Loven / oc sjg / 13 See / kand nogen bære helligt Kiød i sit Klædebons Flige / oc røre med sin Flige ved Brødet / eller ved Moosen / eller ved Vjnen / eller ved Olien / eller ved hvad det vare for Mad / Mon det skal helligis? Oc Præsterne svarede / oc sagde / Ney. 14 Oc Haggæus sagde / Om nogen ureen ofver et Ljg / rører ved noget af alle disse Ting / Mon det blifve ureent? Oc Præsten svarede / oc sagde / Det bliver ureent. 15 Da svarede Haggæus / oc sagde / Saa er dette Folck / oc saa er dette slags Folck for mig / siger HErren / oc saa er alt deres Hænders Gierning : oc hvad de offre der det er ureent. 16 Oc nu / giver dog act paa / fra denne dag oc tilforn / før end der blef lagt  Steen paa Steen i HErrens Tempel. 17 Ad / naar som nogen kom til Kornhooben / vor skulde være tive (Maader/) da vare der (ickun tj / Korn hand til persekaret / ad skylde halftrediesinds tive Spander af en perse / da vare der (ickun) tive. 18 Jeg slog eder med Tyrcke / oc met det brænde Korn / oc med Hargel / ja alt eders hænders Arbeyde : oc j omvende eder icke til mig / siger HErren. 19 Saa gifver j nu act paa / fra denne Dag oc tilforn / (som er) fra den fierde oc tivende dag i den niende Maaned / indtil den Dag der HErrens Tempels Grundvol blef lagt / gifver act der paa / 20 Mon sæden være endnu i Laden? Ja hvercke Vjntræet / eller Figentræet / eller Granattræet / eller Olietræet / bar noget / (Men) fra denne Dag vil Jeg velsigne.
21 Oc HErrens Ord skeede anden gang til Haggæum / paa den fierde oc tivende (Dag) i Maaneden / sigendis/ 22 Sjg til ZoroBabel / Juda Fyrste / sigendis / Jeg vil ryste Himmelen oc Jorden / 23 Oc omkaste Kongerigernes Stool / oc ødelegge hedningenes Kongerigers styrcke / oc Jeg vil omkaste Vognene oc dem som fare der paa / oc Hestene skulle nedfalde / oc de som ride paa dem / hver ved den andens Sverd. 24 Paa samme Tjd / siger den HErre Zebaoth / vil Jeg tage dig ZoroBabel Sealthiels søn / mjn Tienere / siger HErren / oc sætte diig som en Signet Ring / Thi Jeg hafver udvaldt dig / siger den HErre Zebaoth.
Ende paa Haggæi Bog.

Zachariæ Bog.
I. Capitel.
J Den ottende Maaned / i det andet Kong Darij Aar / skeede Herrens Ord til Zachariam Barachiæ søn / Jddo søns / Propheten / sigendis / 2 HErren er saa vred paa eders Fædre. 3 Derfor sjg til dem / Saa sagde den HErre Zebaoth / Vender eder til mig / siger den HErre Zebaoth / Saa vil Jeg vende mig til eder / sagde den HErre Zebaoth. 4 Værer icke som eders Fædre / til hvilcke de fræmfarne Propheter raabte / sigendes / Saa sagde den HErre Zebaoth / Vender dog om fra eders onde Veye / oc eders onde Jdrætte / Men de lyde icke / oc actede icke paa mig / siger HErren. 5 Eders Fædre / hvor ere de? Oc Propheterne / mon de kunde lefve til ævig Tjd? 6 Er det icke saa / ad mine Ord oc mine Skicke / som Jeg bød mine Tienere Propheterne / hafve de icke rammet eders Fædre? Saa de vende dem / oc sagde / Lige som den EHrre Zebaoth hafde i finde ad giøre os / efter vore Veye / oc efter vore Jdrætte / saa hafver hand giort os.
7 Paa den fierde oc tivende Dag i den ellefte Maaned / det er Sebat Maaned / i dandet Darij Aar / skeede HErrens Ord til Zachariam / Barachiæ søn / Jddo søns / Propheten / sigendis : 8 Jeg saa om Natten / Oc see / en Mand reed paa en rød Hest / oc hand holt stille iblant Myrtetræerne som vare i det Dybe / oc bag bag hannem (vare) røde / graae oc hvide Heste. 9 Oc jeg sagde / Hvo ere disse / mjn HErre? Oc Englen som talde med mig / sagde til mig / Jeg vil vjse dig / hvo disse ere. 10 Jaden Mand / som holt iblant de Myrtetræer / svarede oc sagde / Disse ere de / som Herren hafver udsendt / ad drage i landet. 11 Men de svarede HErrens Engel / som holt iblant de Myrtetræer / oc sagde / Vi hafve dragit i Landt / oc see / Alt Landet sidder oc er stille. 12 Da svarede HErrens Engel / oc sagde / HErren Zebaoth / Hvor laænge vilt du icke forbame dig ofver Jerusalem / oc ofver Juda Stæder / ofver hvilcke du hafver været vred / diss ehalffierdesinds tive Aar? 13 Oc HErren svarede Englen / som talde med mig / venlige Ord / (ja) trøstelige Ord. 14 oc Englen / som talde med mig / sagde til mig / Raab oc sjg / Saa sagde den HErre Zebaoth / Jeg hafver været njdkier for Jerusalem / oc for Zion / med en stoor Njdkierhed. 15 Men Jeg er saare vrede paa Hedningene / som ere saa rolige / Thi jeg var ickun lidet vred / Men de hiulpe til ulycke. 16 Derfor saa sagde HErren / Jeg er vendt til jerusalem / med megen Barmhiertighed / mit huus skal byggis der udi / siger den HErre Zebaoth / oc Maalesnoren skal udreckis ofver Jerusalem 17 Raab endnu / oc sjg / Saa sagde den HErre Zebaoth / Mine Stæder skulle endnu udbredes for got / oc HErren skal endnu trøste Zion / oc hvand skal endnu udvælle Jerusalem. 18 Oc Jeg opløfte mine Øyne / oc saa : Oc see / (Der vare) fire Horn. 19 Oc jeg sagde til Engelen / som talde med mig / Hvad ere disse? Oc hand sagde til mig / De ere de Horn / som bortspredde Juda / Jsrael oc Jerusalem.
20 Oc HErren vjste mig fire smede. 21 Da sagde jeg / Hvad komme disse til ad giøre? Oc hand sagde / sigendis / de vare de Horn som bortspredde Judam / saa ad ingen opløfte sit Hofvet : Men disse ere komne / ad forfærde dem / ad afstøde Hedningenes Horn / som opløfte Horn mod Juda Land / ad bortspree det.

II. Capitel
OC jeg opløfte mine Øyne / oc saa / Oc see / en Mand / oc der var en maalesnor i hans Haand. 2 Oc jeg sagde / Hvort gaar du hen? Oc hand sagde til mig / Ad maale Jerusalem / ad see / hvor vjd den (skal være/) oc hvor lang den (skal være.)
3 Oc see / Engelen / som talde med mig / kom ud : Oc en anden Engel kiom ud mod hannem / 4 Oc sagde til hannem / Løb / tal til denne karl / oc sjg : Jerusalem skal besiddis foruden Muur / for den stoore Menniskers oc Qveges mangfoldighed / som (der skal være) udi. 5 Oc jeg vil være den en gloendis Muur rundt om / siger HErren / oc jeg vil bevjse mig herlig midt der udi.
6 Vee / Vee / flyer dog af Nroden land / siger HErren : Thi jeg udbredde eder i de fire Væjr under Himmelen / siger HErren. 7 Vee Zion / undfly / du som boor hos Babylons daatter / 8 Thi saa sagde den EHrre Zebaoth / Efter Ære sende hand mig til Hedningene / som røfvede eder : Thi den som rører ved eder / hand rører ved hans Øyesteen. 9 Thi see / Jeg vil røre mjn Haand ofver dem / ad de skulle blifve dem til Rof / som hafve tient dem: Oc j skulle vide / ad den HErre Zebaoth hafver sendt mig. 10 Fryd dig oc vær glæd / du Zions daatter: Thi see / JEg kommer / oc vil boo midt udi dig / siger HErren. 11 Oc paa den Tjd / skulle mange Hedningene holde sig til HErren / oc skulle vorde mit Folck / oc Jeg vil boo midt udi dig / Oc du skalt vide / ad den HErre Zebaoth hafver sendt mig til dig / 12 Da skal HErrens arfve Juda for sin Deel / i et hellige Land / Oc hand skal endnu udvælle Jerusalem.
13 Tii stille alt Kiød for HErren : Thi hand er opvackt af sin hellige Bolig.

III Capitel.
DEr efter vjste hand mig Jusoua den øfverste Præst / staaendes for HErrens Engel / Oc Sathan stood hos hans høyre Haand / ad imodstaa hannem. 2 Da sagde HErren til Sathan / HErren straffe dig / du Sathan / ja HErren straffe dig / som udvalde Jerusalem : Er denne icke en Brand / som er reddet af Jlden?
3 Oc Josua var ført i skidne Klæder / der hand stood for Engelen. 4 Da svarede hand / oc sagde til dem / som stoode for hannem / sigendis / Tager de skridne Klæder af hannem : Der efter sagde hand til hannnem / See / Jeg hafver tagit djn Misgierning fra dig / oc jeg vil føre dig i HelligdagsKlæder. Oc jeg sagde / De skulle sætte en reen Hat paa hans Hofvet: Oc de satte en reen hat paa hans Hofvet / oc førde hannem i Klæder / oc HErrens Engel stood (der.)
6 Da vidnede HErrens Engel for Josua / oc sagde / 7 Saa sagde den HErre Zebaoth / Om du vandrer i mine Veye / oc om du varer paa mjn varetæct / Da skalt du baade dømme mit Huus / oc forvare mine Forgaarde : Oc jeg vil gifve dig Reyser iblant disse her staae.
8 Hør nu Josua / du øfverste Præst / du oc dine Medbrødre som boe for dig : Thi de ere underlige Folck / Thi see / jeg vil lade mjn Tienere Zemah komme. 9 Thi see / anlangendis den Steen / som jeg lagde for Josua / paa den Steen ere siu Øyne. See / jeg vil udgrafve den vel / siger den HErre Zebaoth / oc jeg vil borttage dette Lands Misgierning paa een dag. 10 Paa den samme Tjd / siger den HErre Zebaoth / skulle j kalde een den anden til (ad komme) under Vjntræ oc under Figentræ.

IV. Capitel.
OC Engelen / som talde med mig / kom igien / oc opvacte mig / lige som en opvæckis af søfne. 2 Oc hand sgde til mig / Hvad seer du? Oc jeg sagde / Jeg seer / Oc see / Der stood en Liusestage gandske af Guld / oc en Oliekrucke der ofven paa / oc dens siu Lamper der paa / Lamperne hafde siu oc siu Piber som vare der ofven paa / 3 Oc tvende Olietræer der hos / eet paa den høyre side hos Oliekrucken / oc eet hos den venstre side der paa.
4 Oc jeg svarede / oc sagde til Engelen / som talde med mig / oc sagde / Hvad ere disse Ting / mjn HErre? 5 Oc Engelen / som talde med mig/ svarede / oc sagde til mig : Veedst du icke hvad disse Ting ere? Oc jeg sagde / Rey mjn Herre. 6 Da svarede hand / oc sagde til mig / sigendis : Det er Herrens ord til Zorobabel / sigendis / Det skal icke skee ved Her eller ve Mact / men ved mjn Aand / siger den HErre Zeaboth. 7 Hvo est du / du stoore Bierge? (Du skalt blifve) til en slet Marck for Zorobabel / Thi hand skal udføre den øfverste Steen / saa de skulle raabe høyt / Naade / Naade være emd den samme. 8 Oc HErrens Ord skeede til mig / oc sagde / 9 Zorobabels Hænder lagde Grundvollen til dette huus / oc hans Hænder skulle fuldfærdige det : Paa det du skalt vide / ad den Herre Zebaoth hafver sendt mig til eder. 10 Thi hvo foracter disse ringe Tings Dag? Da dog de siu skulle glæde dem / naar de see den Vact af Tin i Zorobabels haand : Det ere Herrens Øyne / som løbe om i alt Landet.
11 Fremdeelis svarede jeg / oc sagde til hannem / Hvad ere de tvende Olietræer / hos Liusestagens høyre oc venstre side? 12 Oc jeg talde anden gang / oc sagde til hannem / Hvad ere de tvende Olietræers Greene / som staae hos de to gyldne Krucker / som udøse Guldet ofven af sig? 13 Oc hand sagde til mig / sigendis / Veedst du icke / hvad disse Ting ere? Oc jeg sagde / Ney / mjn Herre. 14 Da sagde hand / Det ere de to Oliens Børn / som staae hos all Jordens Regentere.

V. Capitel
OC jeg vende mig om / oc opløfte min Øyne / oc saa : Oc see / (der var) et fluende Bref. 2 Oc hand sagde til mig / Hvad seer du? Oc jeg sagde / Jeg seer et fluende Bref / længden der paa er tive Alne / oc breede der paa er tj Alne. 3 Da sagde hand til mig / Det er den Forbandelse / som udgaar ofver det gandske land : Thi hver som skiel / skal her fra efter denne (Forbandelse) udryddis : J lige maade hver som (falskelig) svær  skal her fra efter denne (Forbandelse) udryddis. 4 Jeg lod denne (Forbandelse) udgaa / siger den HErre Zebaoth / ad den skal komme til Tyvens huus / oc til hans huus / som svær ved mit Nafn falskeligen : oc skal blifve i hans huus / oc fortære det / baade Træ der udi oc Steen der udi.
5 Oc Engelen som talde med mig / gick ud / oc sagde til mig / Opløft dog dine Øyne / oc see / hvad dette er som udgaar? oc see / hvad dette er som udgaar? 6 Oc jeg sagde / Hvad er det? Oc hand sagde / Det er en Epha som gaar ud : Oc hand sagde / Det er deres Øye i alt Landet. 7 Oc see / Der optogis et Centener Bly / oc der var en Qvinde / som sad midt i den Epha. 8 Oc hand sagde / Denne er ugudeligheden / Oc hand kaste hende midt i den Epha / oc kaste den vect af Bly for Munden der paa.
9 Oc jeg opløfte mine Øyne / oc saa / Oc see / Der ginge to Qvinder ud / oc der var en Aand i deres Vinger / oc de hafde Vinger som Storckens Vinger / oc de førde den Epha imedlem Jorden oc Himmelen. 10 Oc jeg sagde til Engelen / som talde med mig / Hvort føre de den Epha? 11 Oc hand sagdet il mig / Ad hende skal byggis et huus i Sinear Land / oc tilredis / oc sættis der paa sin Grundvol.

VI. Capitel.
OC jeg vende mig / oc opløftemine Øyne / oc saa / Oc see / (der vare) fire Vogne / som ginge her ud imedlem to Bierge / oc Biergene vare Kabbe Bierge. 2 For den første Vogn (vare) røde Heste / oc for den anden Vogn soorte Heste / 3 Oc for den tredie Vogn hvide Heste / oc for den fierde Vogn Afbildgraae stercke Heste.
4 Oc jeg svarede / oc sagde til Engelen / som talde med mig / Hvad ere disse Ting / mjn Herre? 5 Oc Engelen svarede / oc sagde til mig / Disse ere de fire Væjr under himmelen / som udgaae fra som de stoode / for all Jordens HErre. 6 De soorte Heste somv ar der for / tinge ud mod Norden Land / oc de hvide Heste ginge ud efter dem : Oc de Abildgraae ginge ud mod Synden Land : 7 Oc de Stercke udginge oc søgte ad gaae / ad fare fræm i landet / Thi hand hafve sagt / Gaar hen / farer i landet / oc de foore i landet. 8 Oc hand kaldede mig / oc talde til mig / oc sagde : See / De som udgaae mod Norden Land / komme mjn Aand til ad hvile i NordenLand.
9 Oc HErrens Ord skeede til mig / oc sagde / 10 Tag af de Bortførde / som er af Cheldai / af Tobia / oc af Jedaja / oc kom ud paa dne Dag / oc gack ind i Josiæ Zephiæ søns huus / hvilcke ere komne fra Babylon. 11 Oc tag Sølf oc Guld / oc giør Kroner / oc sæt dem paa Josua Jozadaks Søns den øfverste Præstis Hofvet / 12 Oc sjg til hannem / sigendis / Saa sagde den HErre Zebaoth / sigendis / See / Der er en Mand / Zemah (er) hans Nafn / oc hand skal bygge HErrens Tempel / 13 Ja hand skal bygge HErrens tempel / oc hand skal bære Smycket / oc hand skal sidde oc regære paa sin Stool / oc hand skal være Præst paa sin Stool / oc der skal være Freds raad imedlem dem baade. 14 Oc Kronerne skulle høre Chelem / oc Tobia / oc Jedaja / oc Hen Zophaniæ Søn til / til en Jhukommelse i HErrens Tempel. 15 Oc der skulle (komme) nogle langt fra / oc de skulle bygge paa HErrens Tempel / Oc j skulle vide / ad den HErre Zebaoth hafver sendt mig til eder. Det skal skee / om j ville vist lyde paa Herrens eders Guds Røst.

VII. Capitel.
OC det skeede i det fierde Kong Darij Aar / skeede HErrens Ord til Zachariam / paa den fierde (Dag) i den niende Maaned / (det er i) Chislen: 2 Der mand hafde sendt til Guds huus / Sarezer oc Regem Melech / oc hans Folck / ad bede for HErrens Ansict : 3 Ad sige til Præsterne / som vare hos den HErris Zebaoths huus / oc til Propheterne / sigendis / Mon jeg skal græde i denne femte maaned / saa jeg skal undholde mig / som jeg hafver giort nu saa mange Aar?
4 Da skeede den HErris Zebaoths Ord til mig / oc sagde / 5 Sjg til alt Folcket i Landet / oc til Præsterne / sigendis : Der j fastede oc sørgede den femte oc den sivende (Maned/) oc det nu halffierdsnds tive Aar / Mon j da hafve fastet stedze for mig? (siger) jeg. 6 Oc der j vilde æde / oc der j vilde dricke / hafve j icke da ædet oc drucket? 7 Ere det icke de Ord / som HErren lod raabe ved de forrige Propheter / der Jerusalem var besæt / oc hafde Rolighed / oc dens Stæder omkring den / oc den syndre side / oc sletten var besæt.
8 Oc HErrens Ord skeede til Zachariam / oc sagde : 9 Saa sagde den HErre Zebaoth / sigendis : Dømmer ræt Dom / oc giører Miskundhed oc barmhiertighed / hver med sin Broder. 10 Oc fortrycker icke Encker / eller Faderløse / Fremmede / eller Ælendige: Oc tæncker icke ont / nogen mod sin Broder / i eders hierte. 11 Men de vilde icke gifve act paa / oc vende Ryg modvilligen / oc stoppede deres Ørne til / ad de skulde icke høre. 12 Oc skickede deres hierte / som en Demant / ad de skulde icke haøre Loven oc Ordene / hvilcke den HErre Zebaoth sende i sin Aand / ved de forrige propheter / hvorudofver der skeede en stoor Vrede fra den HErre Zebaoth. 13 Oc det skeede saa / som hand lod udraabe / dog de hørde icke : Saa skulle de oc raabe / men jeg vil icke høre / sagde den Herre Zebaoth. 14 Men jeg hafver udstøt dem iblat Hedningene / som de icke kiende / oc landet er øde efter dem / ad ingen gaar der igiennem / eller kommer tilbage : Thi de giorde de ynskelige land øde.

VIII. Capitel.
OC HErrens Zebaoths Ord skeede (til mig) sigendis : 2 Saa sagde den HErre Zebaoth / Jeg hafver værit saare meget njdkier ofver Zion / oc jeg hafver i stoor Vrede værit njdkier ofver den. 3 saa sagde HErren / Jeg er vendt igien til Zion / oc vil boo  midt i jerusalem : Oc Jerusalem skal kaldis Sandhedens Stad / oc den HErris Zebaoths Bierg / et helligheds Bierg. 4 Saa sagde den HErre Zebaoth / Der skulle endnu boe gamle Mænd oc gamle Qvinder i Jerusalems gader / Oc den som hafver sin Staf i sin haand for stoor Alder : 5 Oc Stadens Gader skulle skyldes med unge Drenge oc unge Piger / som leege paa dens Gader.
6 Saa sagde den HErre Zebaoth / Der som det er underligt for deres Øyne / som ere ofverblefne af dette Folck i disse Dage / Skal det da ocsaa være underligt for mine Øyne / siger den HErre Zebaoth? 7 Saa sagde den Herre Zebaoth / See / Jeg frelser mit Folck fra Landet mod Østen / oc fra Landet mod Solens Nedgang / 8 Oc Jeg vil føre dem fræm / oc de skulle boe midt i Jerusalem / oc de skulle være mit Folck / oc jeg vil være deres Gud / i Sandhed oc i Retfærdighed.
9 Saa sagde den HErre Zebaoth / lader eders Hænder styrckes / j som høre / i denne tjd / disse ord / af Propheternes Mund / som (vare til) paa den Dag / den HErris Zeboths Huusis Grundvol er lagt / templen til ad opbyggis. 10 thi for disse Dage var Menniskers Løn icke / oc Diurs Løn var icke / oc for den / som drog ud oc ind / var icke Fred formedelst Trængsel / thi jeg hafde sendt alle Mænd / hver imod sin Næste. 11 Men nu vil jeg icke være som de forige Dage / for det overblefvet af dette Folck / siger den HErre Zebaoth. 12 Thi (der skal være) Fredsens Sød / Vjntræet skal gifve sin Fruct / oc Jorden skal gifve sin Grøde / oc Himlene skulle gifve deres DUg / oc jeg vil lade dette Folckis Overblefne / arfvelig eye alle disse Ting. 13 Oc det skal skee / Lige som j af Juda huus oc af Jsraels huus / vare en Forbandelse iblant Hedningene / Saa vil jeg frelse eder / oc j skulle vorde en velsignelse : Frycter intet / Lader styrcke eder Hænder. 14 Thi saa sagde den HErre Zebaoth / Lige som jeg tænckte ad giøre eder Ont / der eders Fædre fortørnede mig / sagde den HErre Zebaoth / oc angrede det icke / 15 Saa tæncker jeg tvert imod / i disse Dage / ad giøre vel mod Jerusalem oc Juda huus : Frycter icke.
19 Disse ere de Ting som skulle giøre : Taler Sandhed / den eene emed den anden / Drømmer Sandheds oc Freds Dom i eders Prote. 17 Oc tæncker icke ont hver imod sin Næste / i eders hierte / elsker icke falsk Eed / Thi alle disse Ting (ere de) som jeg hader siger HErren.
18 Oc den HErris Zebaoths ord skeede til mig / sigendis: 19 Saa sagde den HErre Zebaoth / Den fierde (Maanedis) Faste / Oc den femtis Faste / oc den sivendis Faste / oc den tjendis Faste / skulle blifve Juda Huus til Lyst oc til Glæde / oc til gode Høytjder : Elsker ickun baade sandhe oc Fred.
20 Saa sagde den HErre Zebaoth / Der skal endnu (være) hvort Folck skulle komme / oc de som skulle boe i mange Byer / 21 Oc den eene Stads borgere skulle gaae til en anden / oc sige / Lader os jo gaae ad bede for HErrens Ansict / oc ad søge den HErre Zebaoth / Jeg vil gaa / Jeg ocsaa. 22 Oc der skulle komme mange Folck oc mæctige Hedninge / ad søge den HErre Zebaoth i Jerusalem / oc ad bede for HErrens Ansict. 23 Saa sagde den Herre Zebaoth / (Det skal skee) i de Dage / ad tj mænd af alleHedningers Tungemaal skulle gribe / ja de skulle gribe paa en Jødiske Mands Flige / sigendes / Vi vilde gaa med eder / thi vi hafve hørt ad Gud er med eder.

IX. Capitel.
HErrens Ords Byrde / er ofver Chadrach land / oc Damasco der som hand hviler sig : Thi HErren hafver et Øye (ofver) Menniskene / lige som (ofver) alle Jsraels Stammer. 2 Oc Hamath skal ocsaa grendze den (Jtim) Thyrus oc Zidon / enddog den var formeget vjs. 3 Oc Thyrus bygde sig en befæstning / oc sanckede Sølf som Støf / oc skønt Guld som Skarn paa gaden. 4 See / HErren skal udjage den / oc slaa dens Mact / paa Hafvet / oc den skal fortæris med Jlden. 5 Ascalon skal see det / oc frycte / lige saa Aza / o vorde saare bange / samt Ekron / thi dens haab skal beskæmmis : Oc Kongen af Aza skal omkomme / oc Ascalon skal icke besiddis / 6 Oc der skal boo en Hoorunge i Asdod / jeg vil udrydde Philisternes Hofmod.
7 Oc jeg vil tage hans Bloodskyld af hans Mund / oc hans Vederstyggelighed fra hans Tænder : Saa skal hand ocsaa blifve til ofvers for vor Gud : Ja hand skal være som en Fyrste i Juda / oc Ekron som en Jebusiter. 8 Oc jeg vil slaa Leyer for mit huus / ad der skal icke være Krigshær / ey den som gaar for ofver / oc ey den som kommer igien / oc ingen Plagere skal meere faare ofver dem / Thi jeg hafver nu seeit det med mine Øyne.
9 Vær meget lystig / du Zions daatter / Fryd dig Jerusalems Daatter / See / dj Konge skal komme til dig / hand er retfærdig oc en Frelsere / Fattig / oc ridendis paa en Asen / oc paa eens af Aseninders unge Foole / 10 Oc jeg vil udrydde Vogne af Ephraim / oc Heste af Jerusalem / oc Strjdsbue skal udryddis / oc hand skal tale Fred til Hedningene / oc hans Herredømme (skal vare) fra et haf til et andet / oc fra Floden indtil Verdens ender.
11 End du (Ozion) ved djn pactis Blood ublod jeg dine Fangne af en huule der som icke var Vand udi. 12 Vender eder til Befæstningen j Bundne / som haabe : Ja i dag forkynder jeg det / Jeg vil betale dig dobbelt. 13 Thi jeg hafver spent mig Juda til en bue / jeg hafver  fylt ephraim 7 oc jeg hafver opvact dine børn O Zion / ofver dine Børn Græckenland / oc jeg vil sætte dig / som en Kæmpis Sverd. 14 Oc HErren skal seeis ofver dem / oc hans Pjl skal udfare som Liunet : Oc den Herre Herre skal blæse flux i basuunen / oc fare fræm i Storm af Synden. 15 Den HErre Zebaoth skal beskytte ofver dem / oc de skulle æde / oc undertvinge Slynge steenene / oc de skulle dricke / de skulle romskere som Vjn: oc fylde sig som Beckene / som Alterenes Hiørner. 16 Oc HErren deres Gud skal frelse dem paa den Dag / ja sit Folck som en Hiord : Thi Kronesteene skulle ophøyes ofver hans Land. 17 Thi hvor stoor skal hans Godhed være! oc hvor stoor skal hans deylighed være! Kron skal komme unge Drenge  / oc Vjnmost Jomfruer til ad siunge.

X. Capitel.
BEgærer Regn af HErren paa den sildig Regns Tjd / (HErren er den som giør Tordenregn/) oc hand skal gifve dem StøfRegnnock alt Græs paa Marcken. 2 Thi Afguds billeder tale Forfængelighed / oc Sandsagere see Løgn 7 oc de tale forfængelige Drømme / de trøste forgæfvis : Derfor foore de hen som en Hiord / de blefve ælendige / Thi der var icke Hyrde. 3 Mjn Vrede er grum ofver Hyrderne / oc jeg vil hiemsøge Buckene / Thi den HErre Zebaoth hafver besøgt sin Hiord / (som er) Juda huus / oc hafver sat dem / som sin prydede hest i Krjgen. 4 Af det skal være Hiørnesteenen / af hannem skal være naglen / af hannem skal være krjgsbuen / af hannem skal udgaa hver Plagere tillige / 5 Oc de skulle være som Kæmper / der traadde i skarn paa Gaderne i Krjgen / oc de skulle strjde / Thi HErren skal være med dem : oc rysnerne skulle beskæmmes.
6 Oc jeg vil styrcke Juda huus / oc frelse Jesoephs huus / oc jeg vil omvende dem / thi jeg hafver forbarmet mig ofver dem / oc de skulle blifve som jeg icke hafde bortkast dem : Thi jeg (er) Herren deres Gud / oc jeg vil bønhøre dem. 7 Oc de skulle blifve som en Kæmpe af Ephraimm / oc deres Hierte skal glædis / lige som af Vjnn / oc deres Børn skulle see det / oc glæde dem / Deres Hierte skal være lystigt i HErren.
8 Jeg vil hvidsle ad dem / oc samle dem / Thi jeg forløste dem : Oc de skulle formeere / som de vare formeerede (før.) 9 Oc jeg vil saare dem iblant Folckene / oc de skulle ihukomme mig langt her fra : Oc de skulle lefve med deres Børn / oc komme igien. 10 Thi jeg vil føre dem igien af Ægyptii Land / oc jeg vil samle dem af Assyrien: Oc jeg vil føre dem til Gileads Land / oc Libnon / oc der skal icke findis (rum) for dem.
11 Oc hand skal gaa igiennem Hafvet med Angist / oc skal slaa Bølgerne ihafvet / oc alle Dybheder iStrømmene skulle borttørres / oc Assyriæ hofmod skal fornædris / oc Ægypti Spjr skal bortvige. 12 Oc jeg vil styrcke dem i HErren / oc de skulle vandre i hans Nafn / siger HErren.

XI. Capitel.
OPlad dine Dørre Libanon / ad Jlden kand fortære dine CederTræer. 2 Hvi Grane Træ / Thi Eder er falden / thi de statlige (Træer) ere ødelagde: Hyler i Basans Eeger / Thi den faste Skov er falden. 3 (Der er) Hyrdernes Graads Liud / thi deres statelighed er ødelagt: Der er de unge Løvers brølens Liud / thi Jordanens hovmod er ødelagt. 4 Saa sagde HErren mjn Gud / Fød de Slactefaar / 5 Hvilcke / de som kiøbe dem / mue slacte / oc icke hafve skyld : Oc de som selge dem / skulle hver sige / Lofvet være HErren / ad jeg er rjg: oc ingen af deres Hyrder skal spare dem. 6 Sandelig / jeg vil icke meere spare Jordens Jndbyggere / siger HErren : thi see / Jeg vil ofverlevere hver mand i hans Næstis haand oc i hans Kongis haand / oc de skulle slaa Landet / oc jeg vil icke udfrje dem fra deres haand.
7 Saa hafver jeg føde disse Slactefaar / Thi de ere ælendige Faar : Oc jeg tog mig to Stafve / een kaldede jeg Lystighed / oc den anden kaldede jeg Baand / oc fødde Faarene. 8 Oc jeg lod udrydde tre Hyrder i een Maaned / Thi jeg kunde icke lide dem / oc deres Siel vemmede ved mig. 9 Oc jeg sage / Jeg vil icke føde eder / hvad som døør / det maa døø / oc hvad som henrifvis / det maa henrifvis. oc de ofverblefne skulle æde hver hjn andens Kiød. 10 Oc jeg tog mjn Straf / LYstighed / oc afhug dem / ad giøre mjn Pact til intet / som jeg hafde giort med alle Folcken. 11 Oc det blef giort til intet paa den Dag. Oc saa forstoode de det / de ælndige Faar / som varede paa mig / ad det var Herrens Ord. 12 Thi jeg sagde til dem / Behager eder det / saa bærer fræm / saa meget jeg gielder / Oc om j icke ville / saa lader det være : Oc de veyede saa meget som jeg galt / Tredive Sølfpendinge. 13 Oc HErren sagde til mig / Kast det hen til Pottemageren / (hey hvilcket) et stateligt Værdt / for hvilcket jeg var vurderet af dem. Oc jeg tog de tredive Sølfpendinge / oc kaste dem i HErrens huus / til Pottemageren. 14 Oc jeg afhug mjn anden Staf / (kaldet) Baand / ad til intet giøre Brødreskabet imedlem Juda oc Jsrael.
15 Oc HErren sagde til mig / Tag endnu til dig en daarlig Hyrdis Redskab. 16 Thi see / Jeg opvæcker en Hyrde i landet / Hand skal icke besøge de Slagne / hand skal icke søge det unge / oc icke heele det som er brudet / hand skal ey opholde det som staar / Men hand skal æde de Feedes Kiød / oc afrifve deres Kløfver. 17 Vee en Hyrde den som duer intet / som forlader Hiorden / et Sverd skal komme ofver hans Arm / oc ofver hans høyre Øye: Hans Arm skal visselig visne / oc hans høyre Øye skal slet blifve dumt.

XII. Capitel.
HErrenss Ords Byrde ofver Jsrael /(Saa) siger HErren / som udbreder Himmelen / oc grundfæster Jorden / oc skaber Menniskens Aand i hannem. 2 See / jeg sætter Jerusalem til en Snuble Skaale for alle Folck trint omkring / oc den skal ocsaa være ofver Juda / om hand vilde belegre Jerusalem. 3 Oc det skal skee / paa den Tjd vil jeg giøre Jerusalem til en tung Steen / for alle Folck / Alle som ville løfte den paa sig / skulle vist sønderskæres / oc alle Hedningene paa Jorden skulle forsamle dem imod den. 4 Paa den Tjd / siger HErren / vil jeg slaa alle Heste med Stedighed / oc den som rider der paa / med Galenskab : Oc jeg vil oplade min Øyne ofver Juda huus / oc slaa lle Folckens heste med Blindhed. 5 Da skulle Fyrsterne iJuda sige i deres hierte / Lader ickun jerusalems Borgere være trøstige for mig / i den Herre Zebaoth deres Gud. 6 Paa den Tjd vil jeg giøre Juda Fyrster som en gloende Oon blant Træer / oc som et brænde Blus iblant Neeger / Oc de skulle fortære paa den h øyre oc paa den venstre Side / alle Folck trint omkring / oc Jerusalem skal blifve endnu paa sin Sted i Jerusalem. 7 Oc HErren skal bevare Juda Pauluner i begyndelsen / ad Davids huusis herlighed oc Jerusalems Borgeres herlighed skal icke ophøyes mod Jud. 8 Paa den Tjd / skal HErren beskærme Borgerne i Jerusalem / Oc det skal skee / Ad hvilcken som er skrøbelig paa den Tjd iblant dem / (hand skal vorde) som David: Oc Davids huus som Guds / som HErrens Engel for dem. 9 Oc det skal skee / paa den tjd vil jeg søge efter / ad fordærfve alle hedningene / som komme imod Jerusalem.
10 Oc jeg vil udøse ofver Davids huus / oc ofver dem som boe i Jerusalem / Naadens oc Bønners Aand / Oc de skulle see til mig / hvilcken de hafve igiennemstunget : Oc de skulle holde Veeklage ofver hannem / som Veeklage ofver een eniste Søn / oc de skulle bedrøfve sig bitterligen ofver hannem / som mand bedrøfver sig bitterligen ofver den Førstefødde. 11 Paa den Tjd skal der blifve et stoort Veeklage i Jerusalem / som det Veeklage hos Hadadrimon / paa Megiddons Marck. 12 Oc Landet skal holde Veeklage / hver Slect besynderligen / Davids huusis Slect besynderligen / oc deres Hustruer besynderligen / Nathans huusis slect besynderligen / oc deres hustru besynderligen. 13 Levi huusis Slect besynderligen / oc deres hustruer besynderligen. Simeri Slect besynderligen / oc deres hustruer besynderligen. 14(Ja) alle ofverblefve Slectter / hver Slect besynderligen / oc deres hustruer besynderligen.

XIII. Capitel.
PAa en Tjd skal der være en oben Kilde for Davids huus / Oc dem som boe i Jerusalem / imod Synd oc imod ureenhed.
2 Oc det skal skee paa den Tjd / siger den HErre Zebvaoth / vil jeg udrydde Afgudernes Nafne af Landet / ad de skulle icke ihukommes meere: Oc end Propheterne oc den ureene Aand vil jeg afskaffe af Landet. 3 Oc det skal skee / naar nogen spaar / daa skulle hans Fader oc hans Moder / som aulede hannem / sige til hannem / Du skalt icke lefve / Thi du talde Løgn i HErrens nafn : Oc hans Fader oc hans Moder / som aulede hannem / skulle giennemstinge hannem / naar hand spaar. 4 Oc det skal skee paa den Tjd / ad Propheterne skulle beskæmmes / hver formedelst sine Siuner / naar hand spaar : Oc de skulle icke meere føres i laadne Kaaber / for ad liuge. 5 Men hver skal sige / Jeg er ingen Prophete / Jeg er en Aggermand / Thi en Mand lærde mig sa ad søge mjn Næring fra mjn Barndom. 6 Oc der som nogen siger til hannem / Hvad ere det for Saar i dine Hænder? Da skal hand sige / Det ere (de Saar/) med hvilcke jeg er slagen i deres huus / som elskte mig.
7 O Sverd giør dig rede / ofver mjn Hyrde / oc ofver den Mand som er mig næst / siger den HErre Zebaoth: Slaa Hyrden / oc Hiorden skal adspredis. Oc jeg vil vende mjn Haand ofver de Smaa.
8 Oc det skal skee i alt Landet / siger HErren / Ad de to Deele som der ere udi / skulle udryddes / de skulle forsmæctes / oc den tredie (Deel) skal ofverblifve der udi. 9 Oc jeg vil føre den Tredie Deel igiennem Jlden / oc smelte dem / som mand smelter Sølf / oc prøfve dem / som mand prøfver Guld : Den skal paakalde i mit Nafn / oc jeg vil bønhøre den / Jeg sagde / Den er mit Folck / Oc den skal sige / Herren er mjn Gud.

XIV. Capitel.
SEe HErrens Dag kommer / ad dit Rof skal deelis i dig. 2 Thi jeg vil sancke alle Hedningene imod Jerusalem til Krjg. Oc Staden skal indtagis / oc huusene skulle berøfves / oc Qvinderne skændes: Oc halfdeelen af Staden skal gaa ud til ad bortføres / men det ofverblefvet af Folcket skal icke udryddes af Staden. 3 Oc HErren skal drage ud oc krjge imod de samme Hedningene / som den Dag hand pleyede ad skrjge / paa Slags dag.
4 Oc hans Fødder skulle den Tjd staa paa Oliebierget / som ligger hos Jerusalem mod Østen: oc Oliebierget skal refne midt ad fra Østen oc til Vesten / ad der skal blifve en saare stoor Dal / oc halfdeelen af Bierget skal gifve sig mod Norden / oc (den anden) halfve deel der af mod Synden. 5 Da skulle j flye til mine Bierges Dal / Thi Biergenes Dal skal naa til Azal / oc j skulle flye / lige som j flydde for Jordskælvet / i Vsiæ Juda Kongis Tjd : Da skal Herren mjn Gud komme / (oc) alle Hellige skulle være med dig.
6 Oc det skal skee paa den Tjd / ad der skal intet Liud være /( (hvercken) kosteligt eller tyckt. 7 Men der skal være en eenist Dag / den skal HErren kiende / der skal hvercken være Dag eller Nat : men det skal skee / om Aftens tjd skal der være Lius. 8 Oc det skal skee paa den Tjd / ad der skulle lefvende Vand udgaae af Jerusalem / halfeelen af dem til det yderste Haf / de skulle være baade Sommer oc Vinter. 9 Oc HErren skal være Konge ofver alt landet. Paa den Tjd skal Herren være een / oc hans Nafn eet. 10 Alt Landet skal rundtom blifve som en slet Marck / fra Eeba indtil Rimon / Synden for Jerusalem : Oc den skal ophøyis oc bebis pa sin sted / fra BenJamins Port indtil den første Portis sted / indtil Hiørneporten / oc fra Hananeels Taarn indtil Kongens persekar. 11 Oc de skulle boe i den / oc der skal intet forbandet være meere / thi Jerusalem skal besiddes tryggeligen.
12 Oc dene skal være den Plage / med hvilcken HErren skal slaa alle Folck / som strjde imod Jerusalem : Ad en hver hans Kiød skal forsvinde / Naar hand endnu staar paa sine Fødder / oc (hver) hans Øyne skulle forsvinde i deres Huller / oc (hver) hans Tunge skal forsvinde i deres Mund. 13 Oc det skal skee paa den Tjd / ad Herrens stoore Forskreckelse skal være iblant dem / ad de skulle gribe hver paa sin næstis haand / oc den eenes haand skal løfte sig op mod den handens haand. 14 Oc Juda skal ocsaa krjge i Jerusalem / oc der skal sanckes alle Hedninges Gods tring omkring / Guld oc Sølf / oc Klæer / saare mange. 15 Oc saa skal der vorde Plage / paa Heste / Muler / Cameler oc Asne / oc paa alle Diur / som skulle være i de samme Leyre / som denne Plage.
16 Oc det skal skee / ad alle de ofverblefne af alle hedningene / som skulle være kone imod Jerusalem / skulle komme op / Aar efter Aaar / ad tilbede for Kongen / den HErre Zebaoth / oc ad høytjdelig holde Løfsalenes Høytjd. 17 Oc det skal skee / ad hvilcken som icke farer op af Slecterne paa Jorden til jerusalem / ad tilbede for Kongen / den HErre Zebaoth / ofver den skal Regnen icke være. 18 Oc om Ægypternes Slect icke drager op / oc icke kommer / da skal den ey gheller være ofver dem: (Men) plagen skal være (der/) med hvilcken HEren skal plage Hedningene / som icke opkomme / høtytjdlig ad holde Løfsalernes Høytjd. 19 Det skal være Ægypti Synd / oc alle hedningene sSynd / som icke opkomme / høtytjdelig ad holde Løfsalernes Høytjd.
20 Paa den Tjd skal der staa paa Hestenes Ringeltøy HErrens Helligdom / Oc hver af Kiedlene i HErrens huus / skal være som Beckene for Alteret. 21 Thi hver Kiædl i Jerusalem oc i Juda / skal være hellig for den Herre Zebaoth / saa ad alle de som offre / skulle komme oc tage af dem / oc siude dem : Oc der skal ingen Cananiter meere være i den HErris Zebaoths Huus / paa den Dag.
Ende paa Zachariæ Bog.

Malachiæ Bog.
I. Capitel.
HErrens ords Byrde til Jsrael / ved Malachiam. 2 Jeg elskte eder / sagde HErren / Men j sagde / Hvor udi elskte du os? Var Esau icke Jacobs Broder / siger HErren? Dog elskte jeg Jacob / 3 Oc jeg hadede Esau : Oc jeg giorde hans Bierge øde / oc hans Arf for Drager i Ørcken. 4 Om end skønt Edom vilde sige / Vi ere blefne fattige / Men vi ville komme igien / oc opbygge de øde Stæder : Saa sagde den HErre Zebaoth / Ville de bygge / da vil jeg nedbryde / oc mand skal kalde dem ugudeligheds Landemercke / Oc det Folck / paa hvilcket HErren er vred ævindeligen. 5 Oc eders Øyne skulle see det / oc j skulle sige / HErren skal bevjse sig herlig fra Jsraels Landemercke.
6 En søn skal ære Faderen / oc en Tienere sin HErre : Er jeg da en Fader / hvor er mjn Ære? Oc er jeg en Herre / hvor er mjn Fryct? sagde den HErre Zebaoth / til eder / O j Præster / som foracte mit Nafn. Men j sagde / hvor med foracte vi dit Nafn? 7 J lade komme fræm besmittet Brød paa mit Altere? Oc j sagde / Hvor med besmittede vi dig? Der med / ad j sige / HErrens Bord er foracteligt. 8 Oc naar j lade fræmkomme noget blind ad offre / (sige j/) Det er icke ont / oc naar j lade fræmkommen oget halt eller siugt / (sige j/) Det er icke ont. Bær det dog fræm til djn Fyrste / Mon hand skal hafve villie til dig? Eller mon hand skal annamme dit Ansict? sagde den HErre Zebaoth. 9 Saa beder nu dog Gud / ad hand vil være os naadig / Det skeede af eders haand / Mon hand skal see til eders Persooner / sagde den HErre Zebaoth? 10 Hvo er end blant eder / som oc ville lucke Dørrene? Ad j skulle icke optænde noget paa mit Altere forgæfvis? Jeg hafver icke lyst til eder / sagde den HErre Zebaoth / oc jeg vil icke hafve Madoffer af eders haand.
11 Men fra Solens Opgang / oc end ti dens Nedgang / (skal) mit Nafn (være) herligt iblant Hedningene / oc paa hver Sted offres Røgelse for mit Nafns skyld / oc reent Madoffer: Thi mit Nafn (skal være) stoort iblant Hedningene / sagde den HErre Zebaoth. 12 Men j vanhellige det / i det j sige / HErrens Bord det er besmittet / oc jndkommen der til / er foractelig Spjse der paa. 13 Oc j sagde / See / hvilcken Møye / dog j kunde blæse det fræm: sagde den HErre Zebaoth. Oc j lode fræmkomme røfvet / oc det halte oc det siunge / Oc j lode fræmkomme Madofferet (der af/) Skulle Jeg vilde hafve saadant af eders haand / sagde HErren? 14 Ja forbandet være den Bedragere / som hafver en han i hans Hiord / oc giøre Løfte / oc offrer det som fordærfvet er for HErren: Thi Jeg er en stoor Konge / sagde den HErre Zebaoth / oc mit Nafn (skal være) forfærdeligt iblant hedningene.

II. Capitel.
OC nu / dette Bud hør til eder j Præster. 2 Om j icke høre det / oc om j ey leage det paa hierte / ad gifve mit Nafn Ære / sagde den HErre Zebaoth / Da vil Jeg sende Forbvandelsen paa eder / oc forbande eders Velsignelser : Ja jeg hafver oc ( allerede) forbandit en hver af den / fordi j ville icke tage det til hierte. 3 See / Jeg fordærfver eder Sæden / oc stencker Skarn ofver eders Ansicter / ja eder Høytjder Skarn / oc det skal tage eder bort med sig.
4 Da skulle j vide / ad jeg hafver sendt dette Bud til eder / fordi mjn Pact er med Levi / sagde den HErre Zebaoth. 5 Thi mjn Pact med hannem (var) Ljfsens oc Fredens (Pact/) oc jeg gaf hannem dem (til) Fryct / oc hand fryctede mig / oc hand blef forskrecket for mit Nafns skyld. 16 Sandheds Lov var i hans Mund / oc der blef icke uræt fundit i hans Læber / hand vandrede med mig / fredsommelig oc rætsindelig / oc omvende mange fra Ondskab. 7 Thi en Præstis Læber skulle bevare Forstand / oc de skulle søge Lov af hans Mund / Thi hand er den HErris Zebaoths Engel. 8 Men j ere afvigede af Veyen / j vare mange til et Stød i Loven / j fordærfvede den levi pact / sagde den HERRE Zebaoth. 9 Derfor hafver Jeg oc giort eder foractelige / oc ringe for alt Folcket / efterdi j icke holde mine Veye / oc hafve persooners anseeelse i Loven.
10 Hafve vi icke alle een Fader? Hafver icke een Gud skabt os? hvorfor beskuffes da den eene af den anden / ad vi vanhellige vore Fædres Pact? 11 Juda beskuffede / oc der er skeet Vederstyggelighed i jsrael oc i jerusalem / Thi Juda vanhelligede HErrens Hellighed / som hand elskte / oc tog sig til Hustru en fremmed Guds daatter. 12 (Men) HErren skal udrydde den Mand / som det giorde / af Jacobs Pauluuner / den som er vaagen oc svarer / oc den som lader fræmkomme Madoffer for den HErre Zebaoth.
13 Det andet giøre j ocsaa / ad j med Graad skiuler HErren Altere / Ja med Graad oc Suck / ad hand gider icke meere seet til Madofferet / eller tage noget behageligt af eders haand. 14 Oc j sagde / Hvorfor? Fordi / ad HErren hafver vidnet imedlem dig oc djn ungdoms Hustru / som du hafver beskuffit / enddog hun var den som var djn lige / oc djn Pactis hustru. 15 Oc hafver hand icke giort uden een (maat du sige/) enddog hand hafde Aanden til ofvers? Oc hvorfor (ickun) den eeniste? Hand søgte Guds Sæd. Derfor varer j eder i eders Aand / ad ingen beskuffer sin ungdoms Hustru. 16 Der som nogen hader hende / saa lad (hende) fare / sagde den HErre Jsraels Gud / oc ofvervold skal skiule ofver hans Klæder / sagde den HErre Zebaoth. Derfror varer eder i eders Aand / oc beskuffer icke.
17 J giører HERREN Møye med eders ord : Dog sige j / Hvor med giøre vi (hannem) møye? J det j sige / hver som giør ilde / den behager HErren oc hand hafver lyst til dem / Eller hvor er Dommens Gud?

III. Capitel.
SEe / Jeg sender mjn Engel / ad hand skal berede Veyen for mit Anscit. Oc strax skal den HERRE komme til sit Tempel / hvilcket j søge / oc Pactens Engel / som j hafve lyst til: See / hand kommer / sagde den HERRE Zebaoth / 2 Men hvo kand taale hans Tilkommelsis Dag? Oc hvo kand bestaa / naar hand aabenbaris? Thi hand er som en smeltendes Jld / oc som Tvætterskes Sebe. Oc hand skal sidde oc smelte / oc reense Sølfvet / oc reense levi Børn / oc puure dem som Guldet oc som Sølfvet / Da skulle være for HERREn / de som fræmbære Madoffer i Retfærdighed. 4 Oc Juda oc Jerusalems madoffer skal vel behage HErren / som i fordum Tjd / oc som i de forrige Aar. 5 Oc jeg vil komme nær til eder til Dom / oc vil være et snart Vidnisbyrd / imkod Troldkarlene / oc imod Hoorkarlene / oc dem som svære Falskeligen / oc imod dem som hensnige Daglønners Løn / (oc fortrycke) Encker oc Faderløse / oc forvende en Fremmeds Sag / oc icke fryctede maig / sagde den HERRE Zebaoth. 6 Thi (Jeg er) HERREN / Jeg omskiftis icke : Oc j Jacobs Børn / j ere icke aldeelis fortærede.
7 Fra eders Fædres Tjd afvigede j fra mine Skicke / oc bevarede dem icke : Vender om ti mig / oc jeg vil vende mig til eder / sagde den HErre Zebaoth. Oc j sagde / Hvor med skulle vi omvende? 8 Mon et Menni9ske skal berøfve Gud / men j berøfve mig / Oc j sagde / Hvor med berøfvede vi dig ? Med Tjenden oc Opløftelsen. 9 J ere visseligen forbandede / ad j berøfve mig / ja det gandske Folck. 10 Bærer al Tienden til mit Kornhuus / oc lader det som j nu røfve / være i mit Huus / oc lader dem prøfve mig dog der ved / sagde den HErre Zeaboth / Om jeg icke obner eders Himmelens Sluser / oc udgyder eder Velsigneslse / indtil j hafve icke nock (ad tage udi.) 11 Oc jeg vil straffe Opæderen for eders skyld / ad den skal icke fordærfve eder Fructen paa Marcken / oc Vjntræet skal være eder ufructbart paa Aggeren / sagde den HErre / Zebaoth. 12 Oc alle Hedningen skulle prjse eder lycksalinge : Thi j skulle være et behageligt Land / sagde den H E R R E Zebaoth.
13 Eders Ord ere bekræftede / sagd H E R R E N : Men j sagde / Hvd talede vi imod dig? 14 J sagde / Det er forfængeligt / ad tiene Gud / Oc hvad hielper det / ad vi vare paa hans varetæct / oc ad vi gaae i Sørgeklæder for den HErre Zebaoths Ansict 15 Oc nu / vi prjse Stolte : De som giorde Ondskab / ere baade opbyggede / oc de prøfvede God oc undkomme. 16 Da talede de som fryctede HErren / hører til sin Vey : H E R R E N gifver act der paa / oc hører det / oc der er skrefven en hukkelsis Bog for hans Ansict / for dem som Fryctede H E R R E N / oc tænckte paa hans Nafn. 17 Oc de skulle (sagde den H E R R E Zebaoth) paa den Dag / som jeg vil giøre / være meig en synderlig Eyedom : Oc Jeg vil spare dem / som en Mand sparer sin Søn / som tiener hannem. 18 Da skulle j omvende eder / oc see (hvad skilsmisse der er ) imedlem den Retfærdige oc den ugudelige / imedlem den som tiener Gud / oc den som icke tiener hannem.

IV. Capitel.
Thi see / Dagen kommer / som brænder som en Oon / Da skulle alle Stolte / oc hver som giør ugudelighed / (være) Straa / Oc den Dag som kommer / skal optænde dem / sagde den H E R R E Zebaoth / som skal icke lade dem Rood eller Green. 2 Der imod skal oprinde for eder som frycte mit nafn / Retfærdigheds Stool / der skal være Lægedom under dens Vinger / oc j skulle gaae ud oc voxe til som feete Kalfve. 3 Oc j skulle undertræde de ugudelige / Thi de skulle vorde Aske under eders Fødders Saaler / paa den Dag hvilcken jeg giør / siger den HErre Zebaoth.
4 Kommer Mose / mjn Tieneris / Lov ihu / hvilcken jeg befoll hannem paa Horeb / til all jsrael / (Ja) Skick oc Ræt. 5 See / Jeg sender eder Eliam Propheten / før end den stoore oc forfærdelige HErrens Dag kommer. 6 Oc hand skal omvende Fædrenes Hierter til Børnene / oc Børnenes Hierter til deres Fædre / Ad jeg skal icke / maa skee / komme / oc slaa Jorden med Band.
Ende paa Malachiæ Bog.




Det hellige Euangelium / som Matthæus hafver beskrevit.

I. Capitel.
JESU Christi Slectis Bog / som var Davids Søn / som var Abrahams Søn. 2 Abraham aulede Isac. Men Isac aulede Jacob. Jacob aulede Juda oc hans Brødre. 3 Juda aulede Phares oc Zaram af Thamar. Phares aulede Efrom. Efrom aulede Aram. 4 Aram aulede Aminadab. Aminadab aulede Naaffon. Naaffon aulede Salmon. 5. Salmon aulede Booz af Rachab. Booz aulede Obed af Ruth. Obed aulede Jeffai. 6 Jeffai aulede David / som blef Konge.
Kong David aulede Salomon af hende som var Viræ (Hustru.)  7 Salomon aulede Roboam. Roboam aulede Abiam. Abia aulede Asam. 8 Asa aulede Josaphath. Josaphath aulede Joram. Joram aulede Oziam. 9 Ozias aulede Joatham. Joatham aulede Achaz. Achaz aulede Ezechiam. 10 Ezechias aulede Manassen. Manasses aulede Amon. Amon aulede Josiam. 11 Josias aulede Jechoniam oc hans Brødre / ved den Babylonske ulændigheds tjd.
12 Men efter den Babyloniske ulændighed (var begyndt) aulede Jechonias Salathiel.  Oc Salathiel aulede Zorobabel. 13 Zorobabel aulede Abind. Abind aulede Eliakim. Eliakin aulede Azor. 14 Azor aulede Sadok. Sadok aulede Achim. Achim aulede Eliud. 15 Eliud aulede Eleazar. Eleazar aulede Matthan. Matthan aulede Jacob. 16 Jacob aulede Joseph / Mariæ Hosboende / Af hende er JEsus fød / som kaldis Christus. 17 Saa ere alle Led fra Abraham indtil David / fjorten Led. Oc fra David indtil den Babyloniske ulændighed / fjorten Led: Oc fra den Babyloniske Ulændighed / indtil Christum / fjorten Led.

18 Men Jesu Christi fødsel gick saa til.Der Maria hans Moder var Joseph troloved / før end de komme tilhaabe / fants hun ad være fructsommelig / af den Hellig-Aand. 19 Men Joseph / hendis Hosboende / som var retfærdig / oc som icke vilde beskæmme i hende / hand vilde hemelig forlade hende. 20 Men i det hand saa tænckte / See / da aabenbaredis Herrens Engel for Hannem i en Drøm / oc sagde / Joseph du Davids Søn / fryctge dig icke / ad annamme din Hustru Miriam. Thi det som er auled i hende / det er af den Hellig-Aand . 21 Hun skal føde en Søn / oc hans Nafn skalt du kalde JEsus / thi hand skal frelse sit Folk fra deres Synder. 22 Men dette skede altsammen / ad det skulde fuldkommes det HErren hafver taltt ved Propheten / som siger: 23 See / en Jomfrue skal blifve fructsommelig / oc føde en Søn / oc du skalt kalde hans Nafn Emanuel / det er udlagt / Gud med os. 24 Men der Joseph vaagnede op af Søfnen / gjorde hand som Herrens Engel hafde befalit hannem / oc annammede son Hustru. 25 Oc bekiende hende icke indtil hun hafde fød sin Førstefødde Søn / oc kaldede hans Nafn JEsus.

II. Capitel.
MEn der JEsus var fød i Bethlehem i Judæa / udi Kong Herodis tjd See / da komme Vjse af Øster / til Jerusalem. 2 Oc sagde: Hvor er den som er fød / Jødernes Konge? thi vi hafve seet hans Stierne i Øster / oc ere komne ad tilbede hannem. 3 Men der Kong Herodes det hørte / blef hand forstyrred / oc all Jerusalem med hannem. 4 
Oc der hand hafde forsamlit alle de ypperste Preste oc Skriftkloge iblandt Folket / da udspurgte hand af dem / hvor Christus skulde fødis? 5 De sagde til hannem: I Bethlehem udi Judæa. Thi der staar saa skrevet ved Propheten: 6 Oc du Betlehem i Juda land / eft ingenlunde den mindste iblandt Juda Førster / thi af dig skal udgaa en Første / som skal føde mit Folk Israel. 7 Da kaldede Herodes de Vide hemmelig / oc udspurde af dem flittelig / Naar Stiernen hafde ladit sig til syne. 8 Oc hand sende dem til Bethlehem / Oc spører flitelig efter Barnet: Men naar idet hafve fundet / da forkynder mig det / ad jeg oc kand komme oc tilbede det. 9 Men der de hafde nu hørt Kongen / droge de bort. Oc see / Stiernen som de hafde seet i Øster / gick hen for dem / indtil hun kom oc stod ofven ofver som Barnet var. 10 Men der de saae Stiernen / blefve de gandske meget glade. 11 Oc ginge ind i Huset / oc funde Barnet met sin Moder Maria: Oc de fulde ned / oc tilbade det / oc ofrede det Gaver / Guld oc Røgelse oc Myrrha. 12 Oc der de vare blefne advarde af Gud / i en Drøm / ad de skulde icke vende om til herodes igien / fore de en anden Vey til deres Land igen.
13 Men der de vare bortfarne / see / da obenbaris Herrens Engel for Joseph i en drøm / de siger: Stat op / oc tag Barnet oc dets Moder oc undvig til Ægypten / oc blif der / indtil jeg siger dig til. Thi det skal skee / ad Herodes skal søge efter Barnet / ad omkomme det. 14 Oc hand stod op / tog Barnet oc dets Moder om Natten / oc undvigende til Ægypten. 15 Oc blef der indtil Herodes var død: Ad det skulde fuldkommis / som var sagt af HErren / ved Propheten / som siger / Jeg kaldede min Søn af Ægypten.
16. Der Herodes nu saa / ad hand var beskuffed ad de Vjse / blef hand saare vred / Oc hand sende ud / oc lod ihjelslaa alle Børn som vare i Bethlehem / oc i ald hendis Egn / fra paa andet Aar oc der under / efter den tjd / som hand hafde flittelig forfarid af de Vjse. 17 Da er det fuldkommet / som sagt er af den Prophete Jeremia / som siger: 18 Udi Rama blef hørt en Røst / graad oc skrjg / oc megen hylen / Rachel begræd sine Børn / oc vilde icke lade sig husvale / thi de ere icke.
19 Men Der Herodes var død / see da obenbaris HErrens Egngel for Joseph i den Drøm / i Ægypten / 20 Sigendes: Stat op / oc tag Barnet oc dets Moder / oc drag hen i Israels Land / thi de ere døde / som søgte efter Barnets Lif. 21 Da stod hand op / oc tog Barnet oc dets Moder / oc kom i Israels Land. 22 Men der hand hørte / ad Archelaus var Konge i Judæa / i sin Faders Herodis sted / befryctede hand sig ad komme der hen. Men hand bleff advaret af Gud i en Drøm / oc vigede hen i Galileæ Egn. 23 Oc kom / oc boede i en Stad / som kaldtis Nazareth: Ad det skulde fuldkommis / som sagt er ved Propheterne: Hand skal kaldis Nazaræus.

III. Capitel.
I De Dage kom Johannes den Døbere / som prædickede i Ørcken / udi Judæa / 2 Oc sagde: Omvender eder / thi Himmerigis Rige er nær. 3 Thi hand er den / om hvilcken den Prophete Esaias hafver talit / som sagde / (Der er) den hans Røst / som raaber i Ørcken / Bereder HErrens Vey / giører hans Stjer rette. 4 Men Johannes hafde sit Klædebon af Kamels Haar / oc et Læderbelte om sin Lender / hans Mad var Græskhopper / oc vild Hunnig. 5 Da Udgick Jerusalem til hanem / oc den gandske Judæa / oc alle Land hos Jordan.
7 Der hand saa nu mange Pharisæer oc Saducæer komme til sin Daab / sagde hand til dem: I Øgle unger / hvo vjste eder ad fly fra den tilkommende Vrede? 8 Saa gjører Fruct / som hør til Omvendelsen 9 Oc meener icke / ad (I vilde) sige ved eder self / Vi hafve Abraham til Fader / Thi jeg siger eder / Gud kand opvæcke Abraham Børn oc af disse Steene. 10 Øxen ligger allerede hos Roden af Træene / Derfor hvilcket Træ som icke bær god Fruct / ophuggis / oc kastis i Ilden. 11 Vel døber jeg eder med Vand til Omvendelse: Men den som kommer efter mig / er mægtigere end jeg / hves Sko jeg er icke værdig til ad bære: Hand skal døbe eder med den Hellig-Aand oc Ild. 12 Hans Kasteskul er i hans Haand / oc hand skal seye sit Logulf / oc sancke sin Hvede i sin Lade / Men Aunerne skal hand opbrænde med usluckelig Ild.
13 Da kom JEsus af Galilæa til Jordan til Johannem / ad døbis af hannem. 14. Men Johannes formeente hannem det meget / oc sagde / Jeg hafver behof ad døbis af dig / oc du kommer til mig? 15 Men JEsus svarede / oc sagde til hannem / Lad det nu saa være / thi os bør saa da fuldkomme ald Retfærdighed. Da tilstedde hand hannem. 16 Oc der JEsus var døbt / gick hand strax op af Vandet / Oc see / Himlene obnedes hannem / Oc hand (Johannes) saa Guds Aand fare ned som en Due / oc komme ofver hannem. 17 Oc see / (der kom) en Røst fra Himlene som sagde / Denne er min Søn den elskelige / i hvilcken jeg hafver godbehagelighed.

IIII. Capitel.
DA blef JEsus ført af Aanden i Ørcken / ad fristis af Dieflen. 2 Oc der hand hafde fastid fyrretive Dage oc fyrretive Nætter / hungrede hannem omsider. 3 Oc Fristeren gick til hannem / oc sagde: Est du Guds Søn / da sig / ad disse Steene blifve Brød. 4 Men hand svarede oc sagde / Der staar skrevet / Menisket lefver icke alleeniste af Brød / men af hvert Ord som udgaar iginnem GudsMund. 5 Da tog Dieflen hannem med sig / til den hellige Stad / oc satte hannem paa Tindingen af Templen. 6 Oc siger til hannem / Est du Guds Søn / da kast dig self her ned. Thi der staar skrevet / Hand skal gifve sine Engle befaling om dig / oc de skulle bære dig paa Hænderne / ad du icke skalt støde din Fod paa nogen Steen. Da sagde JEsus til hannem / Der staar atter skrevet / Du skal icke friste HErren din Gud. 8 Atter tager Dieflen hannem med sig paa en saare høyt Bierg / oc viser hannem alle Verdens Riger oc deres Herlighed. 9 oc siger til hannem / Alt det vil jeg gifve dig / om du falder ned / oc tilberder mig. 10 Da siger JEsus til hannem / Vjg bort Satan. Thi der staar skrevet / Du skalt tilbede HErren din Gud / oc dyrke hannem alleene. 11 Da forlod Dieflen hannem: Oc see / Englene ginge frem / oc tiente hannem.
12 Men der JEsus nu hørde / ad Johannes var fangen vjgede hand hen til Galilæam. 13 Oc der hand hafde forladt Nazareth / kom hand oc bode til Capernaum / som ligger hos Hafvet / i Zebulons oc Nephthalims Egn. 14 Ad det skulde fuldkommis / som er sagt ved Propheten Esaiam / som siger: 15 Zebulons Land oc Nephtalims Land hos Haffens Vey / ofver Jordan / som er Hedningers Galiæa. 16 Det Folck som sad i Mørke / hafver seet et stort Lius. 17 Fra den tjd begyndte Jesus  ad prædicke / oc ad sige / Omvender eder / thi Himmerigis Rige er nær.
18 Der JEsus gick endnu hos det Galilæiske Hof / saa hand to Brødre / Simon / som kaldis Petrus / oc Andreas hans Broder / som kaste deres Garn i Hafvet / thi de vare Fiskere. 19 Oc hand siger til dem / Følger mig efter / Jeg vil giøre eder til Menniskers Fiskere. 20 Oc de forlode stgrax deres Garn / oc efterfulde hannem. 21 Oc som hand gick der fra frem bedre / saa hand to andre Brødre / Jacob Zebedæi (Søn) oc Johannes hans Broder / i Skibet med deres Fader Zebedæu / ad de lafvede deres Garn til / Oc hand kaldede dem. 22 Oc strax forlode de Skibet / oc deres Fader / oc efterfulde hannem.
23 Oc JEsus gick omkring gandske Galilæam / lærde i deres Synagoger oc prædickede Rigens Euangelium / oc helbredede allehaande Siugdomme / oc allehaande Skrøbelighed iblandt Folket. 24 Oc hans Rycte kom derud fra ofver ald Syriam. Oc de førde til hannem alle dem som hafde ont / som af adskillige Siugdomme oc Plager vare behæftede / oc de Besætte / oc Maanedsiuge / oc Verckbrødne oc hand helbredede dem. 25 Oc der fuldt meget Folck efter hannem / fra Galilæa / oc de tj Stæder / oc Jerusalem / oc Judæa / oc hin side Jordan. 

V. Capitel
1 MEn der hand saa Folket / gik hand op paa Bierget / oc der hand hafde sat sig / ginge hans Disciple til hannem.
2 Oc hand oplod sin Mund / lærte dem oc sagde:
3. Salige ere de som ere fattige i Aanden / thi Himmerigis Rige er deres.
4. Salige ere de som sørge / thi de skulle husvales.
5. Salige ere de Spagfærdige / thi de skulle eie Jorden.
6. Salige ere de / som hungre oc tørste efter Retfærdighed/ Thi de skulle mættes.
7. Salige ere de Miskundelige / thi de skulle faa Miskundhed.
8. Salige ere de / som ere reene af Hiertet / thi de skulle see Gud.
9. Salige ere de Fredsommelige / thi de skulle kaldes Guds Børn.
10. Salige ere de som lide Forfølgelse for Retfærdighedens skyld / thi Himmeriges Rige er deres
11. Salige ere I / naar mand monne bespaatte oc forfølge eder / oc tale ont mod eder for min skyld / oc liuge det.
12. Glæder oc fryder eder / thi eders Løn skal være megen i Himlene. Thi de hafve saa forfulgt Propheterne som vare for eder.
13. I ere Jordens Salt. Om Saltet mister sin kraft / hvor med skal der Saltis? Det duer til intet meere / end ad det kastis bort / oc Folk traade der paa.
14. I ere Verdens Lius. Den Stad som ligger paa et Bierg / kand icke skiulis.
15. Mand tænder oc icke et lius/ oc sætter det under en Skæppe/ men paa en Liusestage/ oc det liuser da for dem alle / som ere i Huset.
16. Lader saa eders Lius skinne for Meniskene / ad de see eders gode Gierninger / oc prise eders Fader som er i Himlene.
17. I skulle icke meene / ad jeg er kommen ad opløse Loven eller Propheterne / Jeg er icke kommen ad opløse men ad fuldkome.
18. Thi sandelig siger jeg eder / Indtil Himmelen oc jorden forgaae / skal icke een den mindste Bogstaf eller Tøddel forgaa af Loven / før end de Ting skee allesammen.
19. Hvo som nu løser eet af disse mindste Bud / oe lærer Folket saa / hand skal kaldis stor i Himmmerigis Rige.
20. Thi jeg siger eder / Uden eders Retfærdighed blifver overflødigere end de Skriftkloges oc Pharisæers / da komme I ingenlunde ind i Himmerigis Rige.
21. I hafve hørt / ad det er sagt (af oc til) de Gamle / Du skalt icke ihielsla: Men hvo som ihielslar / hand skal være skyldig for Dommen.
22. Men jeg siger eder / Ad hver den som er vred paa sin Broder uden skyld / hand er skyldig for dommen. Men hvo som siger til sin Broder / Raka / hand er skyldig for Raadet: Men hvo som siger / Du daare/ hand er skyldig til Helvedis Ild.
23. Derfor naar du ofrer din Gafve paa Alteret / oc du kommer der ihu / ad din Broder hafver noget imod dig.
24. Saa lad blifve din Gafve der for Alteret / oc gaa først hen / forlig dig med din Broder / oc kom siden oc ofre din Gafve.
25. Vær venlig snart med din Modstandere / den stund du est endnu med hannem paa veyen / ad Modstanderen skal icke maa skee antvorde Dommeren dig / oc Dommeren skal antvorde Tieneren dig / oc du skalt kastis i Fængsel.
26. Sandelig siger jeg dig / Du skalt icke komme derud / førend du betaler den sidste Skerf.
27. I hafve hørt / ad der er sagt (af oc til) de Gamle / Du skalt icke bedrifve Hoor.
28. Men jeg siger eder / ad hver den som seer paa en Qvinde / ad begære hende / hand hafver allerede bedrefvit Hoer med hende i sit Hierte.
29. Men dersom dit høyre Øye forarger dig / rif det ud / oc kast fra dig / thi det er dig gafnligt / ad eet af dine Lemmer omkommer / oc icke dit ganske Legeme skal kastis i Helfvede.
30. Oc om din høyre Haand forager dig / hug den af oc kast fra dig / Thi det er dig gafnligt / ad eet af dine Lemmer omkommer / oc icke dit gandske Legeme skal kastis i Helfvede.
31. Der er oc sagt / ad hvo som skiller sig af med sin Hustru / hand skal gifve hende et skilsmaals Bref.
32. Men jeg siger Eder / ad hvo som skiller sig af med sin Hustru (uden det er for Hoorsag) hand giør / ad hun bedrifver Hoor: De hvo som tager en afskild til ecte / hand bedrifver Hoor.
33. I hafve fremdelis hørt / ad der er sagt (af oc til) de Gamle / Du skalt icke giøre nogen falsk Eed / men du skalt holde HErren dine Eder.
34. Men jeg siger eder / ad I skulle aldelis intet svære / hvercken ved Himmelen / thi den er Guds Stool.
35. Oc ey ved Jorden / thi den er hans Fodskammel. Oc ey ved Jerusalem / thi det er den store Kongis Stad.
36. Du skalt oc icke svære ved djt Hofvet / thi du kandt icke giøre et Haar hvit eller sort.
37. Men eders Tale skal være Ja / ja / Ney / ney : Men hvad der er ofver / er af det (eller den) Onde.
38. I hafve hørt / ad der er sagt / Øye for Øye /oc Tand for Tand.
39. Men jeg siger eder / ad I skulle icke imodstaae det onde (ad lide) Men dersom nogen gifver dig et slag paa dit høyre Kindbeen / da holt hannem det andet ocsaa til.
40. Oc dersom nogen vil gaaa i rette med dig / oc tage din Kiortel / da lad hannem oc beholde Kaaben.
41. Oc dersom nogen nøder dig til een Mjl / da gack to med hannem.
42. Gif den som dig beder / oc vis ham icke bort / som vil laane af dig.
43. I hafve hørt / ad der er sagt / Du skalt ilske din Næste / oc hade din Fiende.
44. Men jeg siger eder / Elsker eder Fiender: Velsigner dem som eder bande: Gjører dem got som eder hade: oc beder for dem som ofverfalde eder / oc forfølge eder.
45. Paa det I skulle være eders Faders Børn som er i Himlene. Thi hand lader sin Sool opgaa ofver Onde oc Gode / oc lader regne ofver Retfærdige oc Uretfærdige
46. Thi dersom I elske dem som eder elske / Hvad faa I da for Løn? Gjøre icke ocsaa Toldere det samme?
47. Oc dersom I hilse eders Brødre alleene / hvad giøre I da til ofverflod? Giære icke Toldelre oc lige saa?
48. Derfor skulle I være fuldkomne ( ligesom eders Fader / som er i Himlene / er fuldkommen.

VI. Capitel
1. GIfver act paa eders Almysse / ad I icke giøre den for Menniskene / ad i kunde ansees af dem / Ellers hafve i icke Løn hos eders Fader som er i Himlene.
2. Naar du nu giør din Almysse / da skalt du icke lade blæse i Basune for dig / som Øyenskalcke giøre / i Synagoger oc paa Gader / paa det ad de kunde roses af Folcket. Sandelig siger jeg eder / de hafve deres Løn borte.
3. Man naar du giør Almysse / da lad din venstre Haand icke vide / hvad den høyre giør.
4. Paa det ad din Almysse kand være i løndom : oc din Fader / som seer i løndom / hand skal betale dig obenbare.
5. Oc naar du giør din Bøn / skalt du icke være som Øyenskalcke / thi de gierne staae oc bede i Synagoger / oc paa hiørner i Gader / ad de kunde ansees af Folcket. Sandelig siger jeg eder / de hfve deres Løn borte.
6. Men naar du beder / da gack ind i dit Kammer / oc luck din Dør til / oc din Fader / som seer i Løndom / skal betale dig obenbare.
7. Men naar i bede / da skulle i icke bruge ørckeløse Ord / som Hedninge / naar de bruge mange Ord.
8. Derfor skulle i icke giøre eder lige ved dem; Thi eders Fader veed / hvad I hafve behof / før end i bede hannem.
9. Derfor skulle I saa bede: Vor Fader du som est i Himlene. Helliget vorde dit Nafn.
10. Komme dit Rige. Skee din Villie som i Himmelen (saa) oc paa Jorden.
11. Gif os i dag vort daglige Brød.
12. Oc forlad os vore Skylder / som vi oc forlade vore Skyldener.
13. Oc leed os icke i Fristelse. Men fri os fra det Onde. (Thi dit er Riget / oc kraften / oc Herligheden / i ævighed) Amen.
14. Thi forlade I Menniskene deres Fald / da skal eders Himmelske Fader oc forlade eder.
15. Men forlade I menniskene icke deres Fald / da skal oc eders Fader icke forlade eder eders Fald.
16. Men naar I faste / da skulle I icke see surt oc bedrøvede ud / som Øyenskalcke / thi de forvende deres ansict / ad de kunde finnes for menniskene ad faste. Sandelig siger jeg eder / de hafve deres Løn borte.
17. Men naaar du faster / da salve dit Hofvet / oc too dit Anfiet.
18. Ad du skalk icke finnis for Folcket ad faste / men for din Fader / som er i løndom : Oc din Fader / som seer i løndom / skal betale dig obenbare.
19. I skulle icke samle eder Liggendefæ paa Jorden / hvor Møll oc Rust forderfver dem / oc hvor Tyfve igiennem bryde / oc stiele.
20. Men samler eder Liggendefæ i Himelen / hvor hvercken Møll oc ey Rust fordærfver dem / oc hvor Tyfve icke igennembryde / ey heller stiele.
21. Thi hvor som eders Liggendefæ er / der vil oc eders Hierte være.
22. Øyet er Legomets Lius : Derfor om dit Øye er eenfoldigt / da blifver alt dit Legome liust.
23. Men dersom dit Øye er ont / da blifver alt dit Legome mørckt. Dersom derfor det Lius / der er i dig / er mørcke / hvor stor blifver da Mørchet?
24. Ingen kand tiene to Herrer. Thi hand skal enten hade den eene / oc elske den anden: Eller hand skal holde sig til den eene / oc foracte den anden. I kunde icke tiene Gud oc Mamon.
25. Derfor siger jeg eder / Beckymrer eder icke for eders Lif hvad I skulle æde oc dricke / Icke heller for eders Legome / hvad I skulle iføres. Er icke Lifvet meere end Maden? Oc Legomet end Klæderne?
26. Seer til Himmelens Fule / ad de saae icke / oc høste icke / oc sancke icke i Lader / oc eders Himmelske Fader føder dem. Ære Icke I meget meere end de?
27. Men hvo er iblant eder / som kand legge en Aln til sin vext / enddog ad hand bekymrer sig derfor?
28. Oc hvi sørge I for Klæderne? Acter de Lilier paa Marken / hvorledis de voxe / de arbeyde icke / spinde oc icke.
29. Men jeg siger eder / ad icke Salomon / i ald sin Herlighed / var klæd / som een af dem.
30. Klæder da Gud det Græs saa paa Marcken / som er i Dag / oc i Morgen kastis i Oonen : Skulde hand icke meget meere giøre eder det? O I lidet troendes.
31. Derfor skulle I icke sørge oc sige / Hvad skulle vi æde? eller hvad skulle vi dricke? eller hvor med skulle vi klæde os?
32. Efter alt saadant søge Hedninge/ Thi eders Himmelske Fader veed / ad I hafve alt dette behof.
33. Men adspørger først Guds Rige / oc hans Retfærdighed / oc alt saadant skal tilleggis eder.
34. Bekymrer eder erfor icke for den anden Morgen / thi den Dag i Morgen skal bekymre sig for sig self. Det er nock / ad hver Dag hafver sin egen Plage.

VII. Capitel
1. DØmmer icke / ad i skulle icke dømmes. Thi med hvad Dom I dømme / skulle I oc dømmes.
2. Oc med hvad Maade i Maale / skal eder igien maales. 3. Hvi seer du Skæfven som er i din Broders Øye / men Bielcken i dit eget Øye acter du icke? Eller hvorledis siger du til din Broder / Holt / jeg vil tage dig Skæfven af dit Øye : Oc see (der er) en Bielcke i dit Øye.
5. Du Øyenskalck / tag først Bielcken af dit Øye / oc see saa til / ad du kand tage Skæfven af din Broders Øye.
6. Gifver icke Hunde det Hellige / kaster icke heller eders Perler for Svin / ad de skulle icke traade dem med deres Fødder / oc vende sig om / oc sønderrifve eder.
7. Beder / oc eder skal gifvis / Leder / oc I skulle finde / Bancker / oc eder skal opladis.
8. Thi hver den som beder / hand faar / Oc hvo som leder / hand finder / Oc hvo som bancker / hannem skal opladis.
9. Eller hvilcket Menniske er iblant eder / dersom hans Søn beder hannem om Brød / mon hand gifve hannem en Steen? 
10. Oc dersom hand beder om en Fisk / mon hand gifve hannem en Slange?
11. Dersom I da / som ere onde / vide ad gifve eders Børn gode Gafver / Hvor meget meere skal eders Fader som er i Himlene / gifve dem gode (Gafver) som hannem bede?
12. Derfor aldelis som I ville ad Menniskene skulle giøre eder / saa giøre I oc dem. Thi saadan er Loven oc Propheterne.
13. Gaar ind ad den snefre Port / thi den Port er vid / oc den Vey er breed / som fører hen til Fordømmelsen / oc de ere mange som der gaae ind igiennem.
14. Thi den Port er snefr / oc den Vey trang / som fører hen til Lifvet / oc de ere saare / som den finde.
15. Men vocter eder for falske Propheter / som komme til eder i Faareklæder / Men indvortis ere de rifvende Ulfve.
16. Af deres Fructer skulle I kiende dem. Kand mand oc plocke en Vindrue af Torne? Eller Figen af Tidsel?
17. Saa bær oc hver got Træ god Fruct / Men et raadet Træ / bær ond Fruct.
18. Et got Træ kand icke bære ond Fruct / oc et raadet Træ kand icke bære god Fruct.
19. Hvert Træ / som icke bær god Fruct / afhuggis  / oc kastis i Ilden.
20. Derfor skulle I kiende dem af deres Fructer.
21. Der skal icke hver / som sier til mig / HErre / HErre / indgaa i Himmirigs Rige / Men hvo der giør min Faders Villie som er i Himlene.
22. Der skulle mange sige til mig paa den Dag / HErre / HErre / hafve vi icke propheteret i dit Nafn?
23. Oc da vil jeg faa bekiende for dem / Jeg kiende eder aldrig / viger alle fra mig som giøre uret.
24. Derfore / hvosomheldst der hører disse mine Ord / oc efterkommer dem / den vil jeg ligne ved en forstandig Mand / som bygde sit Huus paa en Klippe.
25. Oc der nu en Støbregn nedfalt / oc Vandløbene komme / oc Værene stormede / oc fulde an paa samme Huus / da faldt det dog icke / thi det var grundfest paa en Klippe.
26. Oc en hver som hører disse mine Ord / oc efterkommer dem icke / hand skal lignis ved en daarlig Mand / som bygge sit Huus paa Sand.
27. Der nu en Støbregn nedfalt / oc Vandløbene komme / oc Værene stormede / oc fulde an paa samme Huus / Da falt det / oc dets Fald var stort.
28. Oc det begaf sig / der JEsus hafde fuldendt disse Ord / da forundrede Folcket sig ofver hans Lærdom.
29. Thi hand lærte dem / som den der hafde Myndighed / oc icke som Skriftklogene.

VIII. Capitel.
MEn der hand gick ned af Bierget / fulde der meget Folck efter hannem. 2 Oc see / der kom en Spedalsk / tilbad hannem / oc sagde / HErre / om du vilt / da kandt du rense mig. 3 Oc JEsus udracte sin Haand / rørde ved hanem / oc sagde / Jeg vil / vord reen. Oc hans Spedalskhed blef strax renset. 4 Oc JEsus siger til hanem / See til / ad du siger ingen det: Men gack hen / betee dig for Præsten / oc ofre den Gave / som Moses hafver forordnit / dennem til Vidnisbyrd.
5 Men der JEsus gick ind i Capernaum / traadde en Høfvidsmand til hannem / hand bad hannem. 6 Oc sagde / HErre / min Dreng ligger hieme verckbrøden / som pjnis svarlig. 7 Oc JEsus siger til hannem / Jeg vil komme oc helbrede hannem. 8 Oc Høfvidsmanden svarde / oc sagde / HErre / Jeg er icke værd / ad du skalt gaa under mit Tag: Men sig ickun et Ord / da blifver min Dreng helbrede. 9 Thi jeg er oc et Menniske / som er under Macten / Oc jeg hafver Stridsmænd under mig: Oc jeg siger til denne / Gack / saa gaar hand. Oc til den anden / Kom / saa kommer hand. Oc til min Tieneeere / Gjør det / saa gjør hand det. 10 Men der JEsus det hørte / forundrede hand sig / oc sagde til dem / som efterfulde / Sandelig siger jeg eder / Saa stor en Tro hafver jeg icke end fundit i Israel. 11 Men jeg siger eder / ad mange skulle komme af Øster oc Vester / Oc sidde (til Bords) med Abraham / oc Israel / oc Jacob i Himmerigis Rige. 12 Men Rigens Børn skulde udkastes i det udvortis Mørcke / der skal være Graad oc Tændergnidsel. 13 Oc JEsus sagde til Høfvidsmanden / Gak bort / oc dig skee som du trode. Oc hans Dreng blef helbrede i den samme Time.
14 Oc JEsus kom i Pedeers Huus / oc saa ad hans Hustruis Moder laa / oc hafde Kaaldesiuge. 15 Oc hand rørde ved hendis Haand / oc Kaaldesiugen forlod hende. Oc hun stod op / oc tiente dem. 16 Men der det var blefvet Aften / førde de mange Besætte til hannem / oc hand uddref Anderne med Ord / oc helbredede dem alle / som hafde ont. 17 Ad det skulde fuldkommis / som er talet ved Propheten Esaiam / som siger: Hand tog vor skrøvelighed / oc hand bar (vore) Siugdomme.
18 Men der JEsus saa meget Folck omkring sig / befalede hand (dem) ad fare hen ofver. 19 Oc   der gick en Skriftklog frem / oc sagde til hannem / Mestere / jeg vil følge dig hvort du gaaar hen. 20 Oc  Jesus siger til hannem / Ræfve hafve Grafver / oc Fule under Himmelen Reder / Men Menniskens Søn hafver icke hvor hand kand helde sit Hofvet til. 21 Men en anden iblandt hans Disciple sagde til hannem / HErre gif mig lof½ ad jeg maa først gaa hen oc jorde min Fader. 22 Men JEsus sagde til hannem / Følge du mig / oc lad de Døde jorde deres Døde.
23 Oc hand gick i Skibet / oc hans Disiple fulde hannem. 24 Oc see / da begyntis en sstoor Storm i Hafvet saa ad Skibet skiultis af Bølgerne / men hand sof. 25 Oc hans Disciple ginge til hannem / vacte hannem op / Oc sagde / HErre / hjælp os / vi forgaae. 26 Oc hand sagde til dem / Hvi ere I saa fryctactige / I lidet troendes? Da stod hand op / oc straffede Værene oc Hafvet / oc det blef gandske stille. 27 Men Menniskene forundrede sig / oc sagde / Hvad er denne for een / ad baade Værene oc Hafvet ere hannem lydige?
28 Oc der hand kom ofver til de Gergeseneeers Land / møtte to Besætte hannem / som komme udaf (de Dødes) Grafver / som vare saare grumme / saa ad der kunde ingen vandre ad den samme Vey. 29 Oc see / de raabte oc sagde / Ah JEsu / du Guds Søn / hvad hafve vi med dig ad giøre? Est du kommen hjd / for tjden / ad pine os? 30 Men der var langt fra dem en stor Hjord Svin / som føddis. 31 Da bade Dieslene hannem / oc sagde / Der som du uddriver os / da gik os lof / ad fare i Svinehiorden. 32 Oc hand sagde til dem / Farer hen. Men der de vare udfarne / fore de i Svinehiorden. Oc see / den gandske Svinehiord nedstyrte sig med hast af Backen i Havet / oc døde i Vandet. 33 Men Hyrderne flyde / oc ginge hen i Staden / oc sagde det aldsammen / oc hvorledis det gick med de Besætte. 34 Oc see / da gick den gandske Stad ud ad møde JEsu / Oc der de saae hannem / bade de hannem / ad hand vilde vige af deres Egn.

IX. Capitel.
OC hand traadde i Skibet / oc foor ofver igien / oc kom til sin Stad. 2 Ocsee / da førde de en Verckbrøden til hannem / som laa paa en Seng. Oc der Jesus saa deres Tro / sagde hand til den Verck brødne / Søn / vær frimodig / dine Synder ere dig forladne. 3 Oc see / nogle iblandt de Skriftkloge / sagde ved dem self / Denne bespotter Gud. 4 Oc der JEsus saa deres Tancker / sagde hand / Hvi tæncke I saa ont i eders hierter? 5 Thi hvilcket er lættere ad sige / Dine Synder ere dig forladne? Eller ad sige / Stat op / oc vandre? 6 Men ad i skulle vide / ad Menniskens Søn Hafver mact paa Jorden ad forlade Synderne / da siger hand til den Verckbrødne / Stat op / tag din Seng op / oc gack til dit Huus. 7 Oc hand stod op / oc gick til sit huus. 8 Men der Folcket det saae / forundrede de dem / oc prijsede Gud / som hafde gifvit Menniskene saadan mact.
9 Oc der Jesus gick der fra / længre frem / saa hand et Menniske sidde ved Tolbodet / hand hedde Matthæus / oc  hand siger til hannem / Følg mig. Oc hand stod op / oc fulde hannem.
10 Oc det skeede / der hand sad (til Bords) i Huset / See / da komme mange Toldere oc Syndere / oc sade til Bords med JEsu oc hans Disciple. 11 Oc der Pharisæerne saae det / sagde de til hans Disciple / Hvi æder eder Mester med Toldere oc Syndere? 12 Men der JEsus det hørde / sagde hand til dem / De Karske hafve Lægen icke behof / men de som hafve ont. 13 Gaar bort / oc lærer / hvad det er / Jeg hafver villie til Barmhjertighed / oc  icke till Offer. Thi jeg er icke kommen ad kalde Retfærdige / men Syndere til Omvendelse.
14 Da komme Johannis Disciple til hannem / oc sagde / hvi faste vi oc Pharisæerne saa meget / men dine Disciple faste icke? 15 Oc Jesus sagde til dem / Kand Bryllups Folcket sørge / saa længe som Brudgommen er hos dem? Men den tjd skal komme / naar Brudgommen skal tagis fra dem / oc da skulle de faste. 16 Men ingen bøder et gammelt Klæde men en Klud af nyt Klæde / thi ad Kluden rifuer noget fra Klædet / oc Hullet bliver verre. 17 Mand lader oc icke ny Vjn i gamle Lederflasker / ellers brøste Flaskerne / oc Vjnen spildis / oc Flaskerne fordervis: Men man leder ny Vjn i ny Flasker / saa blifve de baade forvarede tilsammen.
18 Der hand dette talede med dem / See / da komder en Øfverste / oc faldt ned for hannem / oc sagde / Min Datter er nu død / men kom oc leg din Haand paa hende / saa blifver hun lefvendis. 19 Oc JEsus stod op / oc skulde efter hannem / oc hans Disciple. 20 Oc see / enn Qvinde / som hafde tolf Aar haft Blodflod / gick bad til hannem / oc rørde ved Sømmen af hans Klædebon. 21 Thi hun sagde ved sig self / kunde jeg ickun rør ved hans Klædebon / da blef jeg helbrede. 22 Da vende JEsus sig om / oc saa hende / oc sagde / Datter / vær trøstig / din Tro hafver hjulpit dig. Oc Qvinden blef helbrede fra den samme Stund. 23 Oc der JEsus kom i den Øfverstis Huus / oc saa Pibere oc Folckens bulder. 24 Sagde hand til dem / Piger / thi Pigen er icke død / men hun sofver. Oc de bespottede hannem. 25 Men der Folcket var uddrevet / gick hand ind / oc tog hende ved Haanden / Da stod pigen op. 26 Oc dette Rycte kundgjordis i det gandske Land.
27 De der JEsus gick der fra længer frem / skulde to Blinde efter hannem / de raabte oc sagde / Ah du Davids Søn / forbarm dig ofver os. 28 Men der hand kom i Hunset / ginge de Blinde til hannem. Oc JEsus siger til dem / Tro I ad jeg kand gjøre det? De sige til hannem / Ja Herre. 29 Da rørde hand ved deres Øyen / oc sagde / Eder skee efter eders Tro. 30 Oc deres Øyen blefve obnede. Oc JEsus truede dem strengelig / oc sagde / Seer til ad ingen faar det ad vide. 31 Men de ginge ud / oc udspridde hans Rycte i det gandske Land.
32 Men der disse vare nu gangne henud / See / da førde de et Menniske til hannem / som var stum (oc) besæt. 33 Oc der Dieflen var uddrefven / da talede den stumme. Oc Folcket forundrede sig / oc sagde / Aldrig er saadant seet i Israel. 34 Men Pharisæerne sagde / Hand uddrifver Diefle ved den øfverste Diefvel.
35 Oc JEsus gick omkring i alle Stæder oc Byer / lærde i deres Synagoger / oc prædickede Rigens Euangelium / oc helbredede allehaande Siugdomme oc allehaande Skrøbeligheder ibalndt Folcket. 36 Oc der hand saa Folcket / ynckedis hand inderlig for deres skyld / thi de vare forsmectede oc adspridde / som Faar / der hafve icke Hyrde. 37 Da siger hand til sine Disciple / Høsten er vel stor / men Arbeyderne ere faa. Beder fordi Høstens HErre / ad hand uddrifver Arbeyderne i sin Høst.

X. Capitel.
OC hand kaldede sine tolf Disciple til sig / oc gaf dem mact mod de ureene Aander / ad de kunde uddrifve dem / oc helbrede allehonde Siugdom / oc alleholde Skrøbelighed. 2 Men disse ere de tolf Aposstleers Nafne. Den første / Simon / som kaldis Peder / oc Andreas hans Broder. Jacobus Zebedæi (søn) oc Johannes hans Broder. 3 Philippus oc Bartholomæus: Thomas oc Matthæus den Toldere: Jacobus Alphæi (søn) Lebbæus med Tilnafn Thaddæus. 4 Simon Cananitter oc Judas Ischariothes / som oc forraadde hannem. 5 Disse Tolf udsende Jesus / bød dem / oc sagde: Gaar icke paa Hednningenes vey / oc gaar icke ind i de Samariters Stad. 6 Men gaa heller hen til de fortabte Faar af Israels Huus. 7 Gaar hen oc prædicker / oc siger / ad Himmerige er nær. 8 Helbreder de Siuge / renser de Spedalske / opvæcker de Døde / uddrifver Diefle / I hafver annammet det uforskylt / gifver det uforskylt. 9 I skulle icke hafve Guld / ey Sølf / ey Kobber / i eders Belter. 10 Ey heller Tasker til ad reyse med / oc icke to Kiortle / ey heller Sko / ey heller Staf. Thi en Arbeydere er sin Føde værd. 11 Men i hvilken Stad eller By / I komme ind udi / da udspører / hvem der er udi / som er værdig. Oc blifver der / indtil I gaae der fra. 12. Men naar I gaae i et Huus / da hilser det. 13 Oc dersom samme Huus er (det) værd / da komme eders Fred ofver det: Men er det icke værd / da vende eders Fred til eder igien. 14 Oc der som nogen icke vil annamme eder / Oc ey høre eders Tale / da gaar ud af det Huus / eller den Sstad / oc ryster Støfven af eders Fødder. 15 Sandelig siger jeg eder / det skal gaa lideligere til med de Sodemiters oc Gomorriters land / paa Dommens Dag / end med den Stad.
16 See / jeg udsende eder som Faar midt iblandt Ulfve: Værer derfore snilde / som Slanger / oc eenfoldige som Duer. 17 Men vocter eder for Menniskene / thi de skulle antvorde eder for Raadet / oc de skulle hudstryge eder i deres Synagoger. 18 Oc I Skulle føres for Førster oc Konger / for min skyld / dem oc Hedningene til Vidnisbyrd. 19 Men naar som de antvorde eder nu hen / da sørger icke / hvorledes eller hvad I skulle tale: thi de skal gifvis eder i samme Stund / hvad I skulle tale. 20 Thi I ere icke de som tale / men (det er) eders Faders Aand som taler i eder. 21 Men een Broder skal forraade (sin) Broder til døde / oc en Fader sit Barn / oc Børn skulle sætte dem op imod Forældre / oc aflifve dem. 22 Oc I skulle hadis af alle / for mit Nafns skyld: Men hvo som blifver bestandig indtil eden / hand skal vorde salig.
23 Men naar som de forfølge eder i denne Stad / da flyer til en anden. Thi sandelig siger jeg eder / I skulle icke faaaae ende paa Israels stæder / førend Menniskens Søn kommer. 24 Disciplen er icke ofver Mesteeeren / oc ey Tieneren ofver sin Herre. 25 Det er Disciplen nock / ad hand blifver som hans Mestere / oc Tieneren som hans Herre. Hafve de kaldet Huusbonden Beelzebub / hvor meget meere hans Huusfolck? 26 Frycter derfor icke for dem: Thi der er intet skjult / som ey skal obenbaris / oc lønligt / som mand ey skal faa ad vide. 27 Hvad jeg siger eder i Mørcket / det taler i Liuset / Oc hvad I høre i Øret / det pradicker paa Huusene. 28 Oc frycter eder icke for dem som ihjelslae Legomet / men kunde icke slae Sielen ihjel: Men frycter eder heller for den som kand forderfve baade Sielen oc Legomet i Helvede. 29 Selgis icke to Spurre for en Pending? oc een af dem falder icke paa Jorden / uden eders Fader. 30 End ere oc alle eders Hofvedshaar taalde. 31 Frycter eder derfor icke / I ere bedre end mange Spurre.
32 Derfor / hvosomheldst bekiender mig for Menniskene / Den vil jeg oc bekiende for min Fader som er i Himlene. 33 Men hvo som mig necter for Menniskene / den vil jeg oc necte for min Fader som er i Himlene. 34 I skulle icke meene / ad jeg er kommen / ad sende Fred paa Jorden: Jeg er icke kommen ad sende Fred / men sverd. 35 Thi jeg er kommen / tvistigt ad giøre Mennisket imod sin Fader / oc Daatteren imod sin Moder / oc Sønnens Huustru imod hendis Mands Moder. 36 Oc Menniskens Tiunde skulle være hans Fiender.
37 Hvo som elsker Fader eller Moder meere end mig / hand er mig icke værd: Oc hvo som elsker Søn eller Datter meere end mig / hand er mig icke værd. 38 Oc hvo som ikker tager sit Kaars / oc følger efter mig / hand er mig icke værd. 39 Hvo som finder sit Ljf / hand skal myste det / Oc hvo som myster sit Ljf / for min skyld / hand skal finde det. 40 Hvo som annammer eder / hand annammer den / som hafver udsendt mig. 41 Hvo som annammer en Prophete / i en Propheetis Nafn / hand skal faa en Prophetis Løn: Oc hvo som annammer en Retfærdig / i en Retfærdigis Nafn / hanskal faa en Retfærdigis Løn. 42 Oc hvo som gifver een af disse mindste ickun et Beggere kalt vand ad dricke / i en Discipels  Nafn / Sandelig siger jeg eder / hand skal ingenlunde myste sin Løn.

XI. Capitel.
OC det skeede / der JEsus hafde giort Ende paa denne Befaling til sine tolv Disciple / da gick hand der fra længere frem / ad lære oc prædicke i deres Stæder.
2 Men der Johannes hørde i Fængslet Christi Gierninger / sende hand to af sine Disciple / oc lod hannem sige: 3 Est du den somkommer / eller vente vi en anden? 4 Oc Jesus svarde / oc sagde til dem: Gaar hen oc forkynder Johanne igien / de Ting som I høre oc see. 5 De Blinde saae deres Siun / oc de halte gaae nu ret / de Spedalske reenses / oc de Døfve høre / de Døde staae op / oc Euangelium prædickis for de Fattige. 6 Oc salig er den / som icke forargis paa mig. 7 Men der de ginge bort / begynte JEsus ad tale til Folcket om Johanne / Hvad ere I gangne hen ud i Ørcken ad besee? Et Rør som hid oc did røris af Været? 8 Eller hvad ere I udgangne ad see? Et Menniske / ført i bløde Klæder? See / de som bare bløde (Klæder) ere i Kongers Huus. 9 Eller hvad ere I hen udgangn ad see? En Prophete? Ja jeg siger eder / oc meere end en Prophete. 10 Thi hand ere den / som staae skrevet om: See / jeg sender min Engel for dit Ansict / som skal berede din vey for dig. 11 Sandelig siger jeg eder: Iblandt alle dem som ere fødde af Qvinder / ere der ingen større opstanden / end Johannes den Døbere. Men den som ere mindre i Himmerigis Rige / ere større end hand. 12 Men fra Johannis den Døbris dage / indtil nu / lider Himmerigis Rige vold / oc de som giøre vold / rycke det til sig. 13 Thi alle Propheter oc Loven spaade indtil Johannem. 14 Oc dersom I ville annamme det / hand er Elias som skal komme. 15 Hvo som hafver Øren ad høre med hand høre.
16 Men hvem skal jeg ligne denne Slect ved: Hun ere lig de Børn / som sidde paa Torfvet / oc raabe til deres Selskab / 17 Oc sige: Vi pibede for eder / oc I vilde icke danze: Vi siunge Klageligen for eder / oc I vilde icke holde eder sørgelige. 18 Johannes ere Kommen / som hvercken aad eller drack / Oc de sige: Hand hafver Difvelskab. 19 Menniskens Søn er kommen / som æder oc dricker / oc de sige: See / hvilcken Fraadsere ere det Menniske / Synderes Ven. Oc Vjsdommen ere retferdiggiord af sine Børn.
20 Da begynte hand ad straffe de Stæder / som hans kraftige Gierninger vare flest giorde udi / ad de hafde icke omvendt dem. 21 Væ dig Chorazin / Væ dig Bethfaidan / Thi hafde de kraftige Gierninger været giorde i Tyro oc Sidon / paa Dommens dag / end med eder. 23 Oc du Capernaum / som est ophøyed til Himmelen / du skalt stødis ned hen under i Helfvede. Thi dersom de kraftige gierninger hafde været giorde i Sodomis / som ere giorde hos dig / da maatte de hafve blefvet ved indtil paa denne Dag. 24 Dog siger jeg eder / Det skal gaa lideligere til med de Sodomitters Land / paa Dommens Dag / end med dig.
25 Paa den samme Tjd svarde Jesus / oc sagde: Jeg prjser dig Fader / he ofver Himmelen oc Jorden / ad du hafver skiult dette for de Vise og Kloge / oc obenbarit det for de Myndige. 26 Ja / Fader / thi det var saa behageligt for dig. 27 Alle ting ere mig ofvergifne af min Fader: Oc ingen kiender Sønnen / uden Faderen / oc ingen Kiender Faderen / uden Sønnen / oc den som Sønnen vil det obenbare. 28 (Kommer) hjd til mig alle I som arbeyde oc ere besværede / oc jeg vil giøre eder hvile. 29 Tager mit Aag paa eder / oc lerrer af mig / thi jeg ere sactmodig oc ydmyg af Hiertet: oc I skulle finde Hvile for eders Siele / Thi mit Aag ere gafnligt / oc min Byrde ere læt.

XII.Capitel.
PAa den Tjd gick JEsus igiennem Sæden om Sabbaten: Oc hans Disciple hungrede / oc begynte ad pilcke Ax af / oc aade. 2 Men der Pharisæerne saae det / sagde de til hanem: See / dine Disciple giøre det som icke sømmer sig ad giøre om Sabbathen. 3 Men hand sagde til dem: Hafve I icke læst hvad David giorde / der hand / oc de som som vare med hannem / hungrede? 4 Hvorledis hand gick ind i Guds Hus / oc aad de Skuebrød / hvilcke hannem dog icke burde ad æde / oc ey dem som vare med hannem / men alleene Præsterne? 5 Eller hafve I icke læst i Loven / hvorledis Præsterne vanhellige Sabbathen i Templen / paa Sabbatherne / oc ere (dog) uskyldige? 6 Men jeg siger eder / ad den ere her / som oc ere større end Templen. 7 Men dersom I viste / hvad det ere / Jeg hafver vilie til Miskundhed / oc icke til Offer / da hafde I icke fordømt de uskyldige. 8 Thi Menniskens Søn ere en HErre ocsaa ofuer Sabbathen.
9. Oc hand gick der fra længre frem / oc kom i deres Synagoger. 10 Oc see / der var et Menniske / som hafde en vissen haand / Oc de spurde hannem ad / oc sagde: Maa mand helbrede om Sabbathen? Ad de kunde anklage hannem. 11 Men hansagde til dem: Hvo ere ibalndt eder / som kand hafve et Faar / oc dersom det falder i en Graf for hanem / om Sabbaten / tager hand icke fat paa det / oc løfter det op? 12 Hvor meget bedre ere nu et Menniske / end et Faar? Derfor maa mand vel giøre got om Sabbatherne. 13 Da sagde hand til det Menniske / Udreck din Haand: Oc hand racte den ud: Oc den blef helbrede som den anden.
14 Men Pharisæerne ginge hen ud / oc hulde Raad mod hannem / hvorledis de kunde omkomme hannem. 15 Men der Jesus merckte det / vigede hand derfra / Oc der fulde meget Folck efter hannem / oc hand helbredede dem alle. 16 Oc hand truede dem / ad de skulde icke obenbare hannem: 17 Paa det / ad skulde fuldkommis / som ere talet ved Propheten Esaiam / som siger: 18 See / det ere min Tienere / som jeg hafver udvaldt / mjn Elskelige / til hvilcken ere mjn Siel hafver behagelighed: Jeg vil sætte mjn Aand paa hannem / oc hand skal forkynde Hedningene Domen. 19Hand skal icke trætte oc ey raabe / Oc der skal icke nogen høre hans Røst paa Gaderne. 20 Hand skal icke sønderbryde det knusede Rør / oc ey udflycke den rygende Hør / før hand udfører Dommen til Seyr. 21 Oc hedningene skulle haabe paa hans Nafn.
22 Da blef der en Besæt ført til hannem / som var blind oc stum oc hand helbredede hannem / Saa ad den Blinde oc Stumme kunde baade tale oc see. 23 Oc alt Folcket forfærdedis oc sagde / Er icke den Davids Søn? 24 Men der Pharisæerne det hørde / sagde de / Denne drifver Diefle icke anderledis ud / end ved Beelzebub / Dieflenes Øfverste. 25 Men der JEsus viste deres Tancker / sagde hand til dem: Hvert Rige som blifver splidactigt indbyrdis / det blifver øde: Oc hver Stad eller Huus som blifver splidactigt indbyrdis / kand icke blifve bestandigt. 26 Oc om Satanas uddrifver Satanam / da er hand splidactig mod sig self: Hvorledes kand da hans Rige blifve bestandigt? 27 Oc om jeg uddrifver Diefle ved Beelzebub / Ved hvem drifve eders Børn dem ud? Derfor skulle de være eders Dommere. 28 Men dersom jeg uddrifver Diefle ved Guds Aand / da ere jo Guds Rige kommit til eder. 29 Eller / hvorledis kand nogen gaa ind i en Sterckis Huus / oc røfve hannem hans Redskab fra / uden saa ere / ad hand tilforn binder den Stercke / oc siden berøfver hannem hans Huus? 30 Hvo som icke ere med mig / hand ere i mod mig: Oc hvo som icke samler med mig / hand adspreder.
31 Derfor siger jeg eder: Ald synd oc bespottelse skal forladis Menniskene / Men bespottelse imod Aanden skal icke forladis Menniskene. 32 Oc hvo som taler noget imod Menniskens Søn / det skal forladis hannem: Men hvo som taler noget imod den Hellig-Aand / hannem skal det icke forladis / hvercken i denne Verden / ey heller i den tilkommende. 33 Lader enten Træet være got / Oc god Fruct derpaa: eller lader Træet være ont / oc ond Fruct der paa: Thi Træet kiendis paa Fructen 34 I Øgle-unger / hvorledis kunde I tale got / efterdi I ere onde? Thi af hiertens ofverflødighed / taler Munden. 35 Et got Menniske frembær gode Ting / af Hiertens gode Liggendefæ: Oc et ont Menniske frembær onde Ting / af det onde Liggendefæ. 36 Men jeg siger eder / ad Menniskene skulle giøre Regenskab paa Dommens dag / for hvert unytteligt Ord / som de hafve talet / 37 Thi af dine Ord skalt du fordømmis.
38 Da svarde nogle iblandt de Skriftkloge oc Pharisæer / oc sagde: Mestere / vi ville see Tegn af dig. 39 Men hand svarde oc sagde til dem / Den onde oc Hooractige Slect søger efter Tegn / oc hende skal intet Tegn gifvis / uden Jonæ Prophetis Tegn. 40 Thi ad lige som Johas var tre Dage oc tre Nætter i Hvalfiskens Bug / Saa skal Menniskens Søn være tre Dage oc tre Nætter midt i Jorden. 41 De Folck af Ninive skulle opstaae i Dommen / mod denne Slect / oc skulle fordømme den: Thi de omvende dem ved Jonæ Prædicken: Oc see / her ere meere end Jonas. 42 Dronningen af Sønden skal opstaa i Dommen / mod denne Slecc / oc skal fordømme den / Thi hunkom fra Jordens ende / ad høre Salomons vjsdom: Oc see / her ere meere end Salomon. 43 Naar den ureene Aand ere udfaren ad Mennisket / da vandrer hand igiennem tørre stæder / søger Hvile / oc finder den icke. 44 Saa siger hand da / Jeg vil vende om igien til mit Huus / som jeg gick udaf. Oc naar hand kommer / da finder hand det ledigt / feyet oc prydet. 45 Saa gaar hand hen / oc tager siu andre Aander til sig / som ere værre / end hand ere self: Oc naar de komme der ind / da boe de der / Oc det sidste vorder værre med det samme Menniske / end det første. Saa skal det oc gaa denne onde Slect.
46 Men som hand endnu saa talde til Folcket / See / da stode hans Moder / oc hans Brødre uden for / som begræde ad tale med hannem. 47 Da sagde der een til hannem: See / djn Moder oc dine Brødre staae uden for / som begære ad tale med dig. 48 Men hand svarde / oc sagde til den / som sagde hanem (det) / Hvo ere mjn Moder? Oc hvilcke ere mine Brødre? 49 Oc hand racte sin Haand ud ofver sine Disciple / oc sagde / See / mjn Moder / oc mine Brødre. 50 Thi hvo som giør mjn Faders villie / som ere i Himlene / den ere mjn Brøder / oc Syster oc Moder.

XIII. Capitel.
MEn den samme Dag gick JEsus af Huuset / oc sætte sig hos Hafvet. 2 Oc der forsamledis meget Folck til hannem / saa ad hand sigede i Skibet / oc sad / oc alt Folcket stod paa Hafsbredden. 3 Oc hand talde meget til dem ved 2 Lignelser / oc sagde: See / der gick en Sædmand ud ad saa. 4 Oc i det hand saade / falt noget hos Veyen / oc Fule komme / oc aade det op. 5 Men noget faldt paa Steengrund / der som det hafde icke megen Jord / oc voxte snart op / fordi ad det hafde icke dyb Jord: 6 Men der Solen gick op / blef det forbrent / oc for det hafde icke rod / visnede det. 7 Men noget falt iblant Torne / oc Tornene voxte op / oc qvalde det. 8 Men noget falt i god Jord / oc bar Fruct / Noget hundrede fold / men noget trysindstive fold / men noget tredive fold. 9 Hvo som hafver Øren ad høre med / hand høre.
10 Oc Disciplene ginge til hannem / oc sagde: Hvi taler du til dem ved Lignelser? 11 Men hand svarde oc sagde / Fordi det er eder gifvet / ad forstaae Himmerigis Hemmelighed / men dennem ere det icke gifvet. 12 Thi hvo som hafver / hannem skal gifvis / oc hand skal hafve til ofverflod: men hvo som icke hafver / hannem skal Oc tagis fra / det hand hafver. 13 Derfor taler jeg til dem ved Lignelser / thi de see icke med seende Øyen / oc høre icke med hørende Øren / oc forstaae icke heller. 14 Oc i dem fuldkommis Esaiæ Spaadom / som siger: Med hørelse skulle I høre / oc ingenlunde forstaae / oc seendes skulle I see / oc ingenlunde vide. 15 Thi dette Folckis Hierte ere blefvet forhærdet / Oc de hafve hørt besværligen med Ørene / Oc tilluckt deres Øyne / ad de skulde icke engang see med Øyene / Oc høre med Ørene / Oc forstaae med Hiertet / oc omvende dem / Oc jeg maatte helbrede dem.
16 Men salige ere eders Øyen / ad de see / Oc eders Øren / ad de høre. 17 Thi sandelig siger jeg eder / ad mange Propheter oc Rætfærdige begræde ad see det I see / oc saae det icke / Oc ad høre det I høre / Oc høre det icke. 18 Saa hører nu den Lignelse om Sædemanden. 19 Naar nogen hører Rigens Ord / oc forstaar det icke / da kommer den Onde oc rifver bort / det som er saaed i hans Hierte: Det er den som er saaed hos Veyen. 20 Men det som er saaet paa Steengrund / er den / som hører Ordet / Oc annamme det strax med glæde: 21 Men hafver icke rod i sig / Men blifver ved til en tjd: Men naar Trængsel eller Forfølgelse skeer for Ordets skyld / strax forargis hand. 22 Men det som er saaet iblandt Torne / er den / som hører Ordet / Oc denne Verdens Omhyggelighed / Oc Rjgdoms besvigelse / qveler Ordet / oc hand bær icke Fruct. 23 Men det som er faaret i god Jord / er den / som hører Ordet / oc forstaar det / oc giør end ocsaa Fruct / Oc noget bær Hundrede fold / men noget tresindstive fold / men noget tredive fold.
24 Hand sætte dem en anden Lignelse for / oc sagde: Himmerigis Rige lignis ved et Menniske / som saade god Sæd i sin Agger. 25 Men der Folckene sofve / kom hanf Fiende / oc saade Klinte mit iblandt Hveeden / oc gick bort. 26 Men der Grøden voxte nu / oc baar Fruct / da fiuntis ocsaa Klinten. 27 Da ginge Fienerne til Huusbonden / oc sagde til hannem / Herre / Saade du icke god Sæt i djn Agger? Hvor hafver hand da Klinten? 28 Men hand sagde til dem: Det hafver Fienden giort. Da sagde Tienerne til hannem: Vilt du da / ad vi skulle gaae bort / oc luge dem af? 29 Men hand sagde / Ney: Paa det I skulde icke tilljge rycke Hveeden op med / dersom i luge Klinten af. 30 Lader dem baade voxe tilsammen indtil Høsten: Oc naar det er tjd ad høste / vil jeg sige til Høstfolckene: Sancker først Klintene tilsammen / oc binder dem i knippe / ad mand kand opbrende dem: Men samler Hveden sammen i min Lade.
31 Hand sætte dem en anden Lignelse for / oc sagde: Himmerigis Rige lignis ved et Seneps Korn / som et Menniske tog / oc saade i sin Agger: 32 Hvilcket er mindst iblandt ald sæd / Men naar det voxer op / da er det først iblandt Madurter / Oc blifver et Træ / ad Himmelens Fule komme / Oc giøre rede / iblandt Greenene / der paa.
33 Hand sagde dem en anden Lignelse: Himmerigis Rige lignis ved en Surdey / hvilcken en Qvinde tog / oc deignede i tre Maader Meel / indtil det blef aldelis syred. 34 JEsus talde dette altsammen til Folcket ved Lignelser / oc uden Lignelser talde hand intet til dem. 25 Ad det skulde fuldkommis / som er sagt ved Propheten / som siger: Jeg vil oplade min Mund i Lignelser / jeg vil udsige det som hafver værit skiult fra Verdens begyndelse.
36. Da forlod JEsus Folcket fra sig / oc kom i Huuset: Oc hans Disciple ginge til hannem / oc sagde: Forklar os den Lignelse om Klinten paa Aggeren. 37 Men hand svarde oc sagde til dem: Dem som saar den gode Sæd / det er Menniskens Søn: 38 Men Aggeren det er Verden: Men den gode Sæd / ere Rigens Børn: Men Klinten ere den Ondis Børn: 39 Men Fienden / som den saade / er Dieflen: Men Høsten er Verdens ende: Men Høstfolckene ere Englene. 40 Hvorfor / ligesom Klinten samlis / oc opbrendis med Ild / Saa skal det oc skee i Verdens ende. 41 Menniskens Søn skal udsende sine Engle / Oc de skulle sancke af hans Rige alle Forargelser / oc dem som giøre uræt: 42 Oc skulle kaste dem i Ildounen / Der skal være Graad oc Tændergnidsel. 43 Da skulle de Retferdige skinne som Solen i deres Faders Rige. Hvo som hafver Øren ad høre med / hand høre.
44 Atter lignis Himmerigis Rige ved et Liggendefæ / som er skiult i en Agger / hvilcket et Menniske fant / oc skiulte det / oc gick hen for glæde / som hand hafde / oc kiøbte den Agger.
45 Atter lignis Himmerigis Rige ved en Kiøbmand / som søgte efter gode Perler: 46 Oc der hand fandt en kostelig Perle / gick hand bort / oc solde alt det hand hafde / oc kiøbte den samme.
47 Atter er Himmerigis Rige lige som en Vod / som kastis i Hafvet / oc som samler af allehaande slag: 48 Naar det er fuldt / da drage de det op paa Haafsbredden / oc sidde oc sancke de gode tilsammen i Kar / men de onde kaste de ud. 49 Ligesaa skal det gaa til i Verdens ende: Engle skulle udgaae / oc skille de Onde fra de Retfærdige. 50 Oc skulle kaste dem i Ildounen / Der skal være Graad oc Tændersgnidsel.
51 JEsus siger til dem / Forstode I dette altsammen? De sige til hannem / Ja HErre. Men hand sagde til dem: 52 Derfor / hver skriftklog / lærd til Himmerigis Rige / er lige som en Huusbonde / der bærer frem af sit Liggendefæ / ny oc gamle Ting.
53 Oc det begaf sig / der JEsus hafde giort ende paa disse Lignelser / gick hand der fra: 54 Oc kom i sit Fædrene land / oc lærde dem i deres Synagoger / Saa ad de oc forundrede dem saare / oc sagde: Hveden hafver denne saadan Vjsdom oc kraftige Gierninger? 55 Er hand icke den Tømmermands Søn? Heder icke hans Moder Maria? Oc hans Brødre / Jacob oc Josef / oc Simon oc Judas. 56 Oc hans Systre / ere de icke alle hos os? Hveden hafver hand da dette altsammen? 57 Oc de forargedes pa hannem. Men Jesus sagde til dem: En Prophete er icke foractet / uden i sit eget Fædrene land oc i sit eget Huus. 58 Oc hand giorde der icke mange kraftige Gierninger for deres Vantro.

XIV.Capitel.
PAa den Tjd hørde Herodes / den fierdings Første / Jesu Rycte. 2 Oc hand sagde til sine Tienere / Denne er Johannes den Døbere : Hand er opreist fra de Døde / derfor tee sig saadanne kraftige Gierninger i hannem. 3 Thi Herodes hafde grebit Johannem / oc bundit h / oc lagt (hanem) i Fængsel / for Herodiadis sin Broders Philippi Hustruis skyld. 4 Thi Johannes sagde til hannem: Det sømmer dig icke / ad hafve hende. 5 Oc hand hafde gierne slagit hannem ihiel / men hand fryctede sig for Folcket / thi de hulde hannem som en Prophete. 6 Men der Herodes holdt sin Fødsels Dag / da danzede Herodiadis Datter for dem: Oc det behagede Herodes vel. 7 Derfor lofvede hand hende med en Eed / ad hand vilde gifve hende hvad hun begærde. 8 Men / som hun var tilforn undervist af sin Moder / sagde hun / Gjf mig hjd Johannis den Døberis Hofved paa et Fad. 9 Oc Kongen blef bedrøfvit: Dog for den Eed / oc for deres skyld / som sade med hannem til Bords / befalede hand det ad gifvis hende. 10 Oc hand sende hen / oc halshug Johannem i Fængslet. 11 Oc hans Hofved blef baarit frem i et Fad / oc  gifvit Pigen: Oc hun baar det til sit Moder. 12 Da komme hans Disciple / oc toge Legemet / oc jordede det: Oc de komme oc forkynde JEsu det.
13 Oc der JEsus det hørde / vjgede hand der fra / udi et Skib / til en øde sstæd færdelis: Oc der Folcket det hørde / fulde de hannem efter til Fods af Stæderne. 14 Oc Jesus gick frem oc saa det megle Folck / oc hand ynckedis inderlig ofver dem / oc helbredede deres Siuge. 15 Men der det var blefvit Aften / ginge hans Disciple til hannem / oc sagde / Denne er en øde stæd / oc det er nu ofver tjden: Lad Folcket fra dig / ad de kunde gaae hen i Byerne / oc kiøbe dem Mad. 16 Men JEsus sagde til dem: De hafve icke behof / ad gaae bort: Gifve I dem ad æde. 17 Men de sige til hannem / Vi hafve her intet / uden frem Brød / oc to Fiske. 18 Men hand sagde / Henter mig dem hjd. 19 Oc hand bad Folcket sætte sig ned paa Græsset / oc tog de frem Brød / oc de to Fiske / saa op i Himmelen / oc velsignede oc brød dem / oc fick sine Disciple Brødene / men Disciplene Folcket. 20 Oc de aade alle / oc blefve mætte: Oc de toge op / det der glef ofver af styckerne / tolf Kurfve fulde. 21 Men de som aade / vare ved frem tusinde Mænd / uden Qvinder oc Børn.
22 Oc strax nødde JEsus sine Disciple til / ad de ginge i Skibet / oc fore ofver for hannem / til den anden side / indtil hand fick ladit Folcket fra sig. 23 Oc der hand hafde ladit Folcket fra sig / gick hand alleene op paa et Bierg ad bede. Men der det var blefvit Aften / var hand der alleene. 24 Men Skibet var da allerede midt i Hafvet / oc leed nød af Bølgerne / thi Været var dem imod. 25 Men paa den fierde væct om Natten / kom JEsus til dem / oc gick paa Hafvet. 26 Oc der Disciplene saae hannem gaa der om paa Hafvet / blefve de forskreckede / oc sagde / Det er et Spøgelse: Oc de raabte af rædsel. 27 Men JEsus talde strax med dem / oc sagde / Værer ved et frjt Mod: Det er jeg / frycter icke. 28 Men Peder svarde hannem / oc sagde / HErre / er det dig / da biud mig komme til dig paa Vandet. 29 Men hand sagde / kom. Oc Peder traadde af Skibet / oc gick om paa Vandet / ad komme til JEsum 30 Men som hand saa et sterckt Vær / da blef hand forfærded / oc begynte ad siuncke / raabte oc sagde / HErre / hielp mig. 31 Oc JEsus udracte strax sin haand / oc tog fat paa hannem / oc siger til hannem / oc du lidet troendis / Hvi tvilde du? 32 Oc som de stjgede i Skibet / da stilledis Været. 33 Men de som (vare) i Skibet komme oc fulde ned for hannem / oc sagde / Du est sandelig Guds Søn.
34 Oc de fore hen ofver / oc komme til Genezarets land. 35 Oc der Folcket paa samme stæd blefve hannem var / sende de ud i det gandske Land / trint omkring / oc førde alle / som siuge vare / til hannem. 36 Oc bade hannem / ad de maatte ickun røre ved Sømmen paa hans Klæder: Oc alle de som rørde der ved / blefve helbrede.

XV.Capitel.
DA komme Skriftkloge oc Phaisæer af Jerusalem / til JEsum / oc sagde: Hvi ofvertræde dine Disciple de Ældstes Skick? Thi de toe icke deres Hænder / naar de æde brød 3 Men hand svarde oc sagde til dem / Hvi ofvertræde I de Guds Bud / for eders Skickes skyld? 4 Thi Gud hafver budit / sigendis / Du skalt ære Fader oc Moder. Oc hvo som hader Fader eller Moder / hand skal visselig dø. 5 Men I sige: Hvo som siger til Fader eller Moder: Det er en Gafve / som du af mig skulde være hiulpen med / hand tør oc icke ved ad ære sin Fader eller sin Moder. 6 Oc  I hafve til intet giort Guds Bud / for eders Skickis skyld. 7 I Øyenskalcke / Esaias spaade vel om eder / oc sagde: 8 Dette Folck holder sig til mig med sin Mund / oc ærer mig med Læberne: Men deres Hierte er langt fra mig. 9 Men de dyrcke mig forgefs / i det de lære (saadan) Lærdom / som er Menniskens Bud.
10 Oc hand kaldede Folcket til sig / oc sagde til dem / Hører til oc forstaar. 11 Det som indkommer i Munden / vanhelliger icke Mennisket / men hvad som gaaar ud af Munden / det vanhelliger Mennisket. 12 Da ginge hans Disciple frem / oc sagde til hannem / Veedst du / ad Phaisæerne hafve forarget dem / der de hørde djn Tale? 13 Men hansvarde oc sagde: Ald Plantelse / som mjn himmelske Fader icke hafver plantit / den skal med Rod opryckis. 14 Lader dem fare / Blinde ere Blindes Leedere. Men naar en Blind leeder en Blind / da maa de baade falde i grafven. 15 Men peder svarde oc sagde til hannem / Udleeg os denne Lignelse. 16 Men JEsus sagde 1 Ere oc I endnu saa uforstandige? 17 Acter I icke endnu? Ad alt det som indkommer i Munden / det gaar i Bugen / Oc  blifver udkast ved den naturlige Gang. 18 Men det som gaar ud af Munden / det kommer af Hiertet / Oc det vanhelliger Mennisket. 19 Thi af Hiertet kommer onde Tancker / Mandsleet / Hoor / Skørlefnet / Tiufveerj / falske Vidnisbyrd / Bespottelse. 20 Disse ere de Ting som vanhellige Mennisket: Men ad æde med utoone Hænder / vanhelliger icke Mennisket.
21 Oc JEsus gick der ud fra / oc drog bort i Tyri oc Sidons Egne. 22 Oc see / en Canaæiske Qvinde gick af de samme Grendzer / oc raabte efter hannem / oc sagde / Ah HErre / Davids Søn / forbarm dig ofver mig / mjn Datter plagis ilde af Dieflen. 23 Men hand svarde hende icke eet Ord. Da traadde hans Disciple til hannem / bade hannem / Oc sagde: Skil dig af med hende / thi hun raaber efter os. 24 Men hand svarde oc sagde: jeg er icke udsendt uden til de fortabte Faar af Israels Huus. 25 Men hun kom / oc tilbad hannem / oc sagde / HErre / hielp mig. 26 Men hand svarde oc sagde: Det er icke smuckt / ad mand tager Brødet fra Børnene / oc kaster det for smaa Hunde. 27 Men hun sagde: Ja HErre / smaa Hundene æde dog af de Smuler / som falde af deres Herris Bord. 28 Da svarde JEsus / oc sagde til hende: oc Qvinde djn Tro er stoor / dig skee som du vilt. Oc hendis Datter blef karsk fra den samme Tjme.
29 Oc JEsus gick der fra længre fræm / oc kom til det Galilæiske Hof / oc gick op paa Bierget / (oc) sætte sig der. 30 Oc der kom meget Folck til hannem / som hafde med sig Halte / blinde / Stumme / Krøblinge / oc mange andre / oc kaste dem for JEsu Fødder / oc hand helbredede dem. 31 Saa ad Folcket forundrede sig / der de saae / ad de Stumme talede / Krøblinge vare helbrede / halte ginge / oc de blinde saae: Oc de prjsede Israels Gud.
32 Men JEsus kaldede sine Disciple til sig / oc sagde: Mig ynckis inderlig ofver Folcket / Thi de hafve nu tøfvet hos mig i tre Dage / oc hafve intet ad æde: Oc jeg vil icke lade dem fastendes fra mig / paa det de skulle icke vansmectes paa Veyen. 33 Oc hans Disciple sige til hannem: Hveden skulle vi faae saa meget brød i Ørcken / ad vi kunde mætte saa meget Folck? 34 Oc JEsus siger til dem: Hvor mange Brød hafve I? Men de sagde / Siu / oc faa smaa Fiske. 35 Oc hand bød Folcket sætte sig ned paa Jorden. 36 Oc hand tog de siu Brød / oc Fiskene / tackede / brød dem / oc fick sine Disciple dem: Men Disciple Folcket. 37 Oc de aade alle / oc blefve mætte / Oc de toge siu Kurfve fulde op / af de stycker som vare lefnede. 38 Men de som hafde ædet / vare fire tusinde Mænd / foruden Qvinder oc Børn. 39 Oc der hand hafde ladit Folcket fra sig / gick hand udi et Skib / oc kom til Magdala Grendzer.

XVI.Capitel.
OC Phaisæerne oc Saducæerne ginge fræm til hannem / de fristede hannem / oc begræde / ad hand ville vise dem et Tegn fra Himmelen 2 Men hand svarde oc sagde til dem / Om Aftenen sige I / Det blifver en Skøn Dag / thi Himmelen er rød. 3 Oc om Morgenen / det blifver Storm i Dag / thi Himmelen er rød oc mørck. I Øyenskalcke / Himmelens skickelse kunde I dømme / kunde I da icke ocsaa dømmer Tjdernes Tegne? 4 Denne onde oc Hooractige Slect begærer Tegn / oc hende skal intet Tegn gifvis / uden Jonæ Prophetis Tegn. Oc hand forlod dem / oc gick bort.
5 Oc der hans Disciple vare farne ofver / hafde de glemt / ad tage Brød (med sig.) 6 Men JEsus sagde til dem / Seer til / oc tager eder vare for Phaisæernes oc Saducæernes Surdey. 7 Da tænckte de ved dem self / oc sagde / (Det er det) ad vi toge icke Brød (med os.) 8 Men der JEsus det viste / sagde hand til dem / I lidet troendes / hvi tæncke i ved eder self / ad I toge icke Brød (med eder?) 9 Forstaae I icke endnu? Komme I icke heller i hu de fem Brød / iblandt de fem tusinde / oc hvor mange kurfve toge I da op? 10 Icke heller de siu Brød / iblandt de fire tusinde / oc hvor mange kurfve toge I da op? 11 Hvorledis forstaae I da icke / ad jeg siger eder icke om Brød / naar jeg siger / Tager eder vare for Phaisæernes oc Saducæeernes Surdey? 12 Da forstode de / ad hand hafde icke sagt / ad de skulde vocte dem for Brødens Surdey / men for Phaisæernes oc Saducæeernes Lærdom.
13 Men JEsus var kommen til Cesarææ / Philippi (Stads) Egne / spurgte hand sine Disciple ad / oc sagde / hvem sige Folcket mig / som er Menniskens Søn / ad være? 14 Men de sagde / Nogle sige / Johannem den Døbere / Andre / Eliam / Men andre / Jeremiam / eller een af Propheterne. 15 Hand siger til dem / Men hvem sige (da) I mig ad være? 16 Da svarde Simon Petrus / oc sagde / Du est Christus den lefvendes Guds Søn. 17 Oc JEsus svarde / oc sagde til hannem / Salig est du Simon Joha Søn / Thi Kiød oc Blod hafver icke obenbarieet dig (det) / men mjn Fader / som er i Himlene.
18 Men jeg siger dig ocsaa / ad du est Petrus / oc paa denne Klippe vil jeg bygge min Meenighed / Oc Helfvedis porte skulle icke faae mact ofver hende. 19 Oc jeg vil gifve dig Himmerigis Nøgle: Oc hvad som du faar bundit paa Jorden / det skal være bundit i Himlene: Oc hvad som du faar løst paa Jorden / det skal være løst i Himlene. 20 Da bød hand sine Disciple / ad de skulde ingen sige / ad hand var JEsus den Christus.
21 Fra den tjd begynte JEsus ad gifve sine Disciple tilkiende / ad hannem burde ad gaa til Jerusalem / oc lide meget / af de Ældste oc ypperste Præste oc Skriftkloge / oc slais ihiel / oc opstaa tredie Dag. 22 Oc Peder tog hannem til sig / begynte ad straffe hannem / oc sade / HErre / spar dig self: Det skee dig ingenlunde. 23 Men hand vende sig om / oc sagde til peder / Vjg bag mig Satan / Du est mig til foraargelse: Thi du sanzer icke hvad Gud hører til / men det som Menniskene hører til.
24 Da sagde JEsus til sine Disciple / Vil nogen komme efter mig / hand fforsage sig self / oc tage sit Kors oc følge mig. 25 Thi hvo som vil frelse sit Ljf / hand skal miste det / Men hvo som mister sit Ljf / for mjn skyld / hand skal finde det. 26 Thi hvad gafner det Mennisket / om hand vinder den ganske Verden / oc tog dog skade paa sin Siel? Eller hvad vederlag kan et Menniske gifve for sin Siel? 27 Thi det skal skee / ad Menniskenes Søn skal komme i sin Faders Herlighed / med sine Engle: Oc da skal hand betale hver efter sin Gierning. 28 Sandelig siger jeg eder / Her staae nogle / som icke skulle smage Døden / før end de see Menniskens Søn komme i sit Rige.

XVII.Capitel.
OC sex Dage der efter / tog Jesus Petrum oc Jacobum / oc hans Broder Johannem til sig / oc førde dem særdelis op paa et høyt Bierg. 2 Oc blef forvandled for dem. Oc hans Ansict skinnede som Solen / men hans Klæder blefve hvide som Liuset. 3 Oc see / da obenbaredis Moses oc Elias for dem / de talde med hannem. 4 Da svarde Peder / oc sagde til JEsum / HErre / her er os got ad være: Vilt du / da ville vi giøre tre Bolige / Dig een / oc Mose een / oc Eliæ een. 5 Der hand saa talde / see / da ofverskyggede en klar Sky dem: Oc see / en Røst (kom) af Skyen / som sagde: Denne er min Søn den elskelige / i hvilcken jeg hafver god behagelighed: Hører hannem. 6 Oc der Disciplene hørde det / fulde de ned paa deres Ansict / oc fryctede saare. 7 Oc JEsus traadde fræm / rørde ved dem / oc sagde Staar op / oc frycter icke. 8 Men der de opløftede deres Øyen / saae de ingen uden JEsum alleene. 9 Oc der de ginge ned af Bierget / bød JEsus dem / oc sagde / I skulle ingen sige denne siun / før end Menniskens Søn er opstanden fra Døde.
10 Oc hans Disciple spurgte hannem ad / oc sagde / Hvad sige da de Skriftkloge / ad Elias burde tilforn ad komme? 11 Men JEsus svarde oc sagde til dem / Elias kommer vel først / oc skal skicke alting til rette. 12 Men jeg siger eder / ad Elias er nu kommen / Oc de kiende hannem icke / men giorde mod hannem / hvad de vilde: Saa skal ocsaa Menniskens Søn ljde af dem. 13 Da forstode Disciplene / ad hand hafde talit til dem / om Johanne den Døbere.
14 Oc der de komme til Folcket / gick et Menniske til hannem / oc falt hannem til fode. 15 Oc sagde / HErre / forbarm dig ofver mjn Søn / thi hand er Maanesiug / oc hafver en svaar Pjne: Thi hand falder ofte i Ild / oc ofte i Vand. 16 Oc jeg ledde hannem til dine Disciple / oc de kunde icke helbrede hannem. 17 Men JEsus svarde / oc sagde / oc du vantro oc forvendt Slect / hvor længe skal jeg være hos eder? hvor længe skal jeg lide eder? Leder mig hannem hjd. 18 Oc JEsus truede hannem / Dieflen foor ud af hannem: Oc Drengen blef karsk fra den samme Stund. 19 Da ginge JEsu Disciple til hannem særdelis / oc sagde / Hvi kunde vi icke uddrifve hannem? 20 Men JEsus sagde til dem / For eders Vantrois skyld. Thi sandelig siger jeg eder / Der som I hafve Troen / som et Seneps korn / da mite I sige til dette Bierg / Flyt dig her fra / der hen: Saa skal det flytte sig / Oc eder skal intet være umueligt. 21 Men denne Art far icke ud / uden ved bøn oc Faste.
22 Men der de hafde deres omgangelse i Galilæa / sagde JEsus til dem / Det skal skee / ad Menniskens Søn skal antvordis i Menniskers Hænder. 23 Oc de skulle slaae hannem ihiel / oc hand skal opstaa den tredie dag. Oc de blefve saare bedrøfvede.
24 Men der de komme nu til Capernaum / ginge de til peder som toge Skattens pendinge op / oc sagde / Pleyer icke eders Mestere ad gifve Skattens pendinge? 25 Hand sagde / Ja. Oc der hand kom i Huset / da forekom JEsus hannem / oc sagde / Hvad tyckis dig Simon / af hvem tage Konger paa Jorden Told eller Skat? Af deres Børn / eller af Fremmede? 26 Peder siger til hannem / Af Fremmede. Jesus sagde til hannem / Da ere Børnene frj. 27 Men paa det vi skulle icke forarge dem / da gack hen til Havet / kast en Krog / Oc tag den første Fisk / som kommer op: Oc naaar du lader dens Mund op / skalt du finde en Stater / Tag den samme / oc gif dem den for mig oc dig.

XVIII.Capitel
PAa den samme Stund / ginge Disciplene til JEsum / oc sagde / Hvo er den første i Himmerigis Rige? 2 Oc JEsus kalde et Barn til sig / oc stillede det midt iblandt dem. 3 Oc sagde / Sandelig siger jeg eder / Uden saa er / ad I omvende eder / oc vorde som Børn / da komme I icke ind i Himmerigis Rige. 4 Derfor / hvo som sig self fornedrer / som dette barn / hand er den første i Himmerigis Rige. 5 Oc hvo som annamme saadant et Barn i mit Nafn / hand annammer mjg. 6 Men hvo som forarger een af disse smaa / som troe paa mig / hannem er det bedre / ad der var hengd en Møllesteen om hans Hals / oc hand var senkt i Haffens dybhed.
7 Væ Verden for forargelsis skyld / Thi det er fornøden / ad Forargelser skulle komme / dog væ det Menniske / ved hvilcked Forargelsen kommer. 8 Men dersom din Haand eller diu Food forarger dig / (da) hug dem af / oc kast fra dig. Det er dig bedre / ad du gaar halt ind i ljfvet / eller en Krøbling / end ad du hafver to Hænder eller to Fødder / oc kastis i den Ævige Ild. 9 Oc der som dit Øye forarger dig / (da) rjf det ud / oc kast fra dig. Det er dig bedre / ad du gaar ind i Ljfvet med eet Øye / end ad du hafver to Øyen / oc kastis i Helfvedis Ild. 10 Seer til / ad I icke foracte een af disse smaa: Thi jeg siger eder / eres engle i Himlene see altjd mjn Faders Ansict / som (er) i Himlene.
11 Thi Menniskens Søn er Kommen / giøre det saligt / som var fortabt. 12 Hvad tyckis eder? Om et Menniske hafde hundrede Faar / oc eet af dem foor vild? Forlader hand icke da de nj oc halffemtesinds tive / oc gaar paa Biergene / oc leder efter det som var farit vild? 13 Oc hender det sig saa / ad hand finder det / sandelig siger jeg eder / ad hand glæder sig ofver det / mere end ofver de nj oc halfemtesinds tive / som icke fore vild. 14 Saa er oc  icke eders Faders Villie som er i himlene / at een af disse smaa skal fortabis.
15 Men om din Broder synder mod dig / da gack hen / oc straf hannem imellem dig oc hannem aleene: Hører hand dig / da hafver du vundit din Broder. 16 Men hører hand icke / da tag endnu een eller to med dig / paa det ald Sagen skal blifve fast / i to eller tre Bidners mund. 17 Men hører hand dennem icke / da sig det for Meenigheden. Men hører hand oc icke Meenigheden / da holt hand for en Hedning oc Toldere. 18 Sandelig siger jeg eder / Hvadsomheldst I binde paa Jorden / skal være bundet i Himmelen: Oc hvadsomheldst I løste paa Jorden / skal være løst i Himmelen. 19 Atter siger jeg eder / Ad dersom to af eder blifve eens paa Jorden / hvor om det er / ad de ville bede / (det) skal vederfaris dem / af min Fader / som er i Himlene. 20 Thi ad hvor som to eller tre ere forsamlede i mit Nafn / der er jeg midt iblant dem.
21 Da gick Peder frem til hannem / oc sagde / HErre / hvor ofte skal jeg forlade min Broder / som synder imod mig? Er det nock siu gange? 22 Jesus siger til hannem / Jeg siger dig icke end til siu gange / men end til halfierdesindstive gange siu gange.
23 Derfor er Himmerigis Rige lignet ved et Menniske (som var) en Konge / som vilde holde Regnskab med sine Tienere. 24 Men der hand begynte ad regne / kom een for hannem / som var tj tusinde Pund skyldig. 25 Men der hand hafde nu icke ad betale med / da bød Herren hannem ad sellies / oc hans Hustru oc Børn / oc alt det hand hafde / oc tilbad / oc betalis.
Men Tieneren falt ned / oc tilbad hannem / oc sagde / Herre / vær langmodig med mig / oc jeg vil betale dig altsammen. 27 Da ynckedis inderlig samme Tieneris Herre (ofver hannem) oc hand gaf hannem løs / oc forlad hannem Gielden. 28 Men den samme Tienere gick hen ud / oc fandt een af sine Medtienere / som var hannem hundrede Pendinge skyldig: Oc hand greb fat paa hannem / oc vilde qvæle hannem / oc sagde: Betal mig det du est skyldig. 29 Da falt hans Medtienere ned for hans Fødder / oc bad hannem / oc sagde / Vær langmodig med mig / jeg vil betale dig altsammen. 30 Men hand vilde icke: Men gick hen / oc kaste hannem i Fængsel / indtil hand betalde det hand var skyldig. 31 Men der hans Medtienere saae det som skeet var / blefve de saare bedrøfvede / oc de komme / oc obenbarede for deres Herre / alt det som skeet var. 32 Da kaldede hans Herre hannem for / oc siger til hannem / Du onde Tienere / all den gield forlod jeg dig / fordi du badst mig: 33 Burde dig da icke ocsaa ad forbarme dig ofver djn Medtienere / ligesom je oc hafver forbarmit mig ofver dig? 34 Oc hans Herre blef vred / oc antvordede hannem dem for pjne / indtil hand betalde atsammen det hand var hand skyldig. 35 Saa skal oc mjn Himmelske Fader giøre mod eder / om I icke forlade af eders Hierter / hver sin Broder deres brøst.

XIX.Capitel.
OC det skede / der JEsus hafde endit disse Ord / reyste hand hen af Galilæa / oc kom i Judææ Grenzer / ofver Jordan. 2 Oc meget Folck fulde hannem efter / oc hand helbredede dem samme stæd. 3 Oc Phaisæerne traadde til hannem / som fristede hannem / oc sagde til hannem / Maa en Mand skille sin Hustru fra sig / for hvadsom heldst Sag? 4 Men hand svarde / oc sagde til dem / Hafve I icke læst / Ad den som giorde (dem) af Begyndelsen / hand giorde dem Mand oc Qvinde? 5 Oc sagde / Derfor skal Manden forlade Faderen oc Moderen / oc blifve fast hos sin Hustru: Oc de to skulle være eet kiød. 6 Saa ere de nu icke lengere to / men eet Kiød. Derfor / Hvad som Gud hafver tilsammen føyet / skal Mennisket icke adskille. 7 De sige til hannem / Hvorfor bød da Moses / ad gifve et Skilsmisse bref / oc skille hende fra sig? 8 Hand siger til dem / Moses tilstedde eder ad skille eders Hustruer fra eder / for eders Hiertis haarheds skyld: Men af begyndelsen hafver det icke saa værit. 9 Men jeg siger eder / ad hvo skiller sin Hustru fra sig / uden det er for Hoors skyld / oc tager en anden til ecte / hand bedrifver Hoor. Oc hvo som tager den afskilde til ecte / hand bedrifver Hoor. 10 Hans Disciple sige til hannem / Staar Mandens sag saa med Hustruen / da er det icke got ad gifte sig. 11 Men hand sagde til dem / Dette Ord satte icke alle / men de som det er gifvet. 12 Thi der ere Gildinge / som ere saa fødde af Moders Lif: Oc der ere Gildinge / som ere gildede af Menniskene: Oc der ere Gildinge / som hafve gildet sig self / for Himmerigis Rige / Hvo det kand begribe / hand begribe det.
13 Da blefve der smaa Børn førte til hannem / ad hand skulde legge Hænderne paa dem / oc bede: Men Disciple straffede dem. 14 Da sagde JEsus / Lader de smaa Børn betæmme / oc formeener dem icke ad komme til mig: Thi Himmerigis Rige hører saadanne til. 15 Oc hand lagde Hænderne paa dem 1 oc drog der fra.
16 Oc see / en traadde fræm / oc sagde til hannem / Gode Mestere / hvad got skal jeg giøre / ad jeg kand hafve det ævige Ljf? 17 Men hand sagde til hannem / Hvi kalder du mig god? Ingen er god / uden een / som er Gud. Men vilt du indgaa til Lifvet / da holt Budene. 18 Hand siger til hannem / Hvilcke? Men JEsus sagde / Dette / Dus kalt icke ihielslaa: Du skal icke bedrifve Hoor: Du skalt icke stiæle: Du skalt icke bære falsk Vidnisbyrd: 19 Ær djn Fader oc Moder: Oc / du skalt elske djn Næste / som dig self. 20 Da siger den unge Karl til hannem / Det hafver jeg huldit altsammen fra min ungdom: Hvad fattis mig endnu? 21 JEsus sagde til hannem / Vilt du være fuldkommen / da gack hen / selg hvad du hafver / oc gif Fattige (det): Oc dus kal hafve Liggendefæ i Himmelen: Oc kom / følg mig. 22 Men der den unge Karl hørde det Ord / gick hand Hand bedrøfved bort: Thi hand hafde meget Gods.
23 Da sagde JEsus til sin Disciple / Sandelig / jeg siger eder / Ad en Rjg kommer neppelig ind i Himmerigis Rige. 24 Men atter sig jeg eder / Det er lættere / ad en kamel gaar igiennem et Naale Øye / end ad en Rjg kommer ind i Guds Rige. 25 Men der hans Disciple hørde det / blefve de saare forfærdede / oc sagde / Hvo kand da blifve salig? 26 Da saa JEsus paa dem / oc sagde til dem / Hos Menniskene er det umueligt: men hos Gud ere alle ting muelige. 27 Da svarde Peder / oc sagde til hannem / See / vi hafve forladt alle ting / oc efterfuldit dig: Hvad skulle vi hafve igien? 29 Men JEsus sagde til dem / Sandelig siger jeg eder / Ad I som hafve efterfuldt mig / udi Gienfødselen / naar Menniskens Søn skal sidde paa sin Herligheds Stol / skulle I ocsaa sidde paa tolf Stole / oc dømme de tolf Israels Stammer. 29 Oc hvo som forlader Huus / eller Brødre / eller Systre / eller Fader / eller Moder / eller Hustru / eller Børn / eller Agre / for mjt Nafns skyld / hand skal faa det hundredefoldt / oc arfve det ævige Ljf. 30 Men mange som ere de første / skulle blifve de sidste / Oc de sidste / de første.

XX.Capitel.
THi / Himmerigis Rige lignis ved et Menniske (som var) en Husbonde / som udgick om Morgenen / ad leye Arbeydere i sin Vjngaard. 2 Men der hand blef forligt med Arbeyderne / om en Pending til Dagløn / da sende hand dem i sin Vjngaard. 3 Oc hand gick ud ved den tredie Time / oc saa andre staa ledige paa Torfvet: 4 Oc hand sagde til dem / Gaae I ocsaa hen i Vjngaarden / oc jeg vil gifve eder hvad ret er. 5 Men de ginge hen. Hand gick atter ud / ved den siette oc niende Time / oc giorde lige saa. 6 Men ved den ellefte Tjme gick hand ud / Oc fandt andre staa ledige / oc siger til dem / Hvi staae i her den gandske Dag ledige? 7 De sige til hannem / Thi ingen leyede os. Hand siger til dem / Gaae I ocsaa hen i Vjngaarden / oc hvad ret er / skulle I faa. 8 Men der det blef Aften / siger Vjngaardens Herre til sin Foged / Kald Arbeyderne / oc gif dem Løn / oc begynd paa de sidste / indtil de første. 9 Oc de komme / som (vare leyede) ved den ellefte Tjme / oc finge hver (sin) Pending. 10 Men der de første komme / meente de ad de skulde faaet meere / oc de finge ocsaa hver (sin) Pending. 11 Men der de finge den / knurrede de imod Huusbonden 12 Oc sagde / Disse sidste hafve ickun arbeydet een Tjme / oc du hafver giort dem lige med os / som hafve baaret Dagens Byrde oc Hede. 13 Men hand svarde / oc sagde til een af dem / Ven / jeg giør dig icke uret: Est du icke forligt med mig om en pending? 14 Tag djt / oc gack hen. Men jeg vil gifve denne sidste / som oc dig. 15 Eller hafver jeg icke mact til / ad giøre med mjt hvad jeg vil? eller / Er djt Øye derfor ont / ad jeg er god? 16 Saa skulle de sidste blifve de første / oc de første de sidste. Thi mange ere kaldede / men faa udvalde.
17 Oc JEsus drog op til Jerusalem / oc tog de tilf Disciple særdelis til sig paa Veyen / oc sagde til dem. 18 See / vi reyse op til Jerusalem / Oc Menniskens Søn skal antvordis de ypperste Præste oc Skriftklog / oc de skulle fordømme hannem til døde: 19 Oc skulle antvorde Hedninge hannem / til ad bespotte / oc hudstryge / oc korsfeste: Oc paa tredie dag skal hand opstaa igien.
20 Da gick Zebedæi Sønners Moder til hannem / med sine Sønner / faldt ned for hannem / oc bad hannem om noget. 21 Men hand sagde til hende / Hvad vilt du? Hun siger til hannem / Sjg ad disse mine to Sønner sidde i dit Rige / den eene hos djn høyre / oc den anden hos djn venstre (Side.) 22 Men JEsus svarde / oc sagde / I vide icke / hvad I bede om. Kunde I dricke den Kalck / som jeg skal dricke / oc Christus døbis med den Daab som jeg skal døbis med? De sige til hannem / Vi kunde. 23 Oc hand siger til dem / Mjn Kalck skulle I vel dricke / oc med den Daab som jeg skal døbis med / skulle I døbes / Men ad sidde hos mjn høyre oc min venstre (Side /) er icke mjt ad gifve / men dem / som det er beridt af min Fader. 24 Oc der de Tj det hørde / blefve de meget vrede ofver de to Brødre. 25 Men JEsus kaldede dem til sig / oc sagde / I vide / ad Hedningers Førster herske ofver dennem / Oc de store hafve mact ofver dem. 26 Saa skal det icke være iblandt eder: Men hvo som vil være stoor iblandt eder / hand skal være eders Tienere. 27 Oc hvo som vil være den Ypperste / hand skal være eders Tienere. 28 Lige som Menniskens Søn er icke kommen / ad lade sig tiene / men ad tiene / oc gifve sit ljf til en Gienløselfis betaling for mange.
29 Oc der de ginge ud fra Jericho / fulde meget Folck efter hannem. 30 Oc see / der hørde / ad JEsus gick frem / raabte de / oc sagde / HErre / Davids Søn / forbarm dig ofver os. 31 Da truede Folcket dem / ad de skulde tie: Men de raabte meget meere / oc sagde / HErre / Davids søn / forbarm dig ofver os. 32 Oc Jesus stod stille / oc kaldede (ad) dem / oc sagde / Hvad ville I / jeg skal giøre eder? 33 De sige til hannem / HErre / ad vore Øyne kunde oplades. 34 Men JEsus ynckedis inderlig / oc rørde ved deres Øyne. Oc strax blefve deres Øyne seendes igien / oc de efterfulde hannem.

XXI.Capitel.
DEr de komme nær til Jerusalem / oc vare komne til Bethphage / til Oliebierget / da sende JEsus to (af sine) Disciple / 2 Oc sagde til dem / Gaaer bort i den By / som ligger for eder / Oc strax skulle I finde en Aseninde bunde / oc et Føll med hende: Løster dem / oc fører dem til mig. 3 Oc dersom noget til / da siger / HErren hafver dem behof: Saa skal hand strax fremsende dem. 4 Men det skeede altsammen / ad det skulde fuldkommis / som er sagt ved Propheten / som siger / 5 Siger Zions Datter / See / din Konge kommer (til) dig sactmodig / orider paa et Asen / oc paa den undertvingdis Føll. 6 Men Disciple ginge hen / oc giorde som JEsus befoel dem / 7 Oc hente Aseninden oc Føllet / oc lagde deres Klæder paa dennem / oc hand satte sig der paa / 8 Men de fleste af Folcket bridde deres Klæder paa Veyen: Men andre hygge Grene af Træene / oc stødde paa Veyen. 9 Men Folcket / som gick for oc fulde efter / raabte / oc sagde / Hosanna den Davids Søn: Lofved være den som kommer i HErrens Nafn: Hosanna i det høyste. 10 Oc der hand drog ind i Jerusalem / da oprørdis den gandske Stad / oc sagde / Hvo er denne? 11 Men Folcket sagde / Det er JEsus de Prophete / den af Nazareth udaf Galilæa. 12 Oc JEsus gick ind i Guds Tempel / oc uddref alle dem som solde oc kiøbte i templen: Oc omstøtte Vexlernes Bord / oc Duekræmmernes Stole. 13 Oc siger til dem / Der er Skrevet / Mit Huus skal kaldis et Bedehuus: Men I hafve giort en Røfverekule der af. 14 Oc der ginge Blinde oc Halte til hannem i Templen: Oc hand helbredede dem. 15 Men der de ypperste Præste oc Skriftkloge saae de underlige Gierninger / som hand giorde / oc ad Børnene raabte i Templen / oc sagde / Hosana den Davids Søn / da blefve de meget vrede. 16 Oc sagde til hannem / Hører du hvad disse sige? Men JEsus siger til dem / Ja / Hafve I aldrig læst / Af de Umyndiges oc Djendes Mund skalt du berede Lof? 17 Oc hand forlod dem / oc gick hen udaf Staden tl Bethaniem / oc blef der.
18 Men der hand om mOrgenen gick til Staden igien / hungrede hannem. 19 Oc hand saa et Figentræ hos Veyen / oc gick der til / oc fandt intet der paa / uden Blade elleene: Oc hand siger til det / Nu voxe aldrig meere Fruct paa dig. Oc Figentræet visnede strax. 20 Oc der Disciplene saae det / forundrede de dem / oc sagde / hvorledis visnede Figentræet saa snart? 21 Men JEsus svarde / oc sagde til dem / Sandelig siger jeg eder / Dersom I hafve Troen / oc icke tvile / (da) skulle I icke alleene giøre saadant med Figentræet / Men dersom I end oc sige til dette Bierg / Løft dig op / oc kast dig ned i Hafvet / (da) skal det skee. 22 Oc alt det I bede om i Bønnen / dersom i troe / (da) skulle I faae det.
23 Oc som hand kom i Templen / da traadde til hannem / i det hand lærde / de ypperste Præste oc de Ældste iblant Folcket / oc sagde / Med hvad Mact giør du dette? Oc hvo hafver gifvit dig denne mact? 24 Men Jesus svarde / oc sagde til dem / Jeg vil oc spøre eder ad et Ord. Dersom I sige mig det / (da) vil jeg sige eder / med hvad mact jeg giør dette. 25 Johannis Daab / hveden var den? Af Himmelen / eller af Menniskene? Men de tæncte ved sig self / oc sagde / Sige vi / Af Himmelen / Da siger hand til os / Hvi trode I hannem da icke? 26 Men sige vi / Af Menniskene / Da frycte vi os for Folcket. Thi de hyldte alle Johannem som en Prophete. 27 Oc de svarede JEsu / oc sagde / Vi vide det icke. Da sagde hand oc til dem / Saa siger jeg eder icke heller / med hvad mact jeg giør dette.
28 Men hvad tyckis eder? En Mand hafvde to Sønner: Oc hand gick til den første / oc sagde / Søn / gack hen / arbeyde i Dag udi min Vjngaard. 29 Men hand svarde / oc sagde / Jeg vil icke: Men der efter angrede det hannem / og hand gick hen. 30 Oc hand gick til den anden / oc sagde lige saa. Men hand svarde / oc sagde / Herre / Ja / Oc gick icke hen. 31 Hvilcken af de to giorde Faderens villie? De sige til hannem / Den første. JEsus siger til dem / Sandelig siger jeg eder / ad Toldere oc Skøger gaae for eder i Guds Rige. 32 Thi Johannes kom til eder / paa Retfærdighedsens vey / oc j troede hannem icke: Men Toldere oc Skøger troede hannem. Men endog I det saae / da angrede det eder alligevel icke der efter / ad I kunde hafve troet hannem.
33 Hører en anden Lignelse. Et Menniske var en huusbonde / som hafde plantit en Vjngaard / oc haafde giort et Gierde der omkring / oc grafvit en perse der udi / oc bygt et Taarn / oc fick Vjngaardsmænd hannem / oc foor uden lands. 34 Men der Fructens tjd kom / sende hand sine Tienere til Vjngaardsmændene / ad annamme hans Fruct. 35 Da toge Vjngardsmændene has Tienere / den eene sloge de / men en anden myrde de / men en anden steenede de. 36 Hand sende atter andre Tienere / flere end de første vare: Oc de giorde lige saa (mod) dennem. 37 Men der efter sende hand sin Søn til dem / oc sagde / De skulle frycte (for) min Søn. 38 Men der Vjngaardsmændene saae Sønnen / sagde de til hver andre / Denne er Arfvingen / kommer / lader os myrde hannem / oc vende hans Arfvegods til os. 39 Oc de toge hannem / oc støtte hannem ud af Vjngaarden / oc myrde (hannem). 40 Hvorfor naar som Vjngaardens Herre kommer / hvad skal hand da giøre disse Vjngaardsmænd? 41 De sige til hannem / hand skal ilde omkomme de Onde: Oc faa andre Vjngaardsmænd sin Vjngaard / som skulle gifve hannem Fruct i deres rette tjder. 42 JEsus sagde til dem / Hafve i icke læst nogensind i Skrifterne / Den Steen som Bygningsmændene forskøde / den er blefven til en Hofvedhiørnesteen: Det er skeet af HErren / Oc det er underligt for vore Øyen. 43 Derfor siger jeg eder / ad Guds Rige skal tagis fra eder / oc gifvis Hedningene / som skulle giøre Fruct deraf. 44 Oc hvo som falder paa denne Steen / hand skal sønderstødis: Men hvilcken den falder paa hannem skal den sønderknuse. 45 Oc der de ypperste Præste oc Phaisæerne hørde hans Lignelse / da merckte de / ad hand talde om dem. 46 Oc de tractede efter ad gribe hannem / men de fryctede for Folcket / Thi de hylde hannem som en Prophete.

XXII.Capitel.
OC JEsus svarde / oc talde atter ved Lignelser til dem / oc sagde. Himmerigis Rige lignis ved et Menniske (som var) en Konge / som giorde sin Søns Bryllup. 3 Oc udsende sine Tienere / ad kalde dem som budne vare til Bryllup: Oc de vilde icke komme. 4 Hand udsende atter andre Tienere / oc sagde / Siger dem som budne ere / See / jeg hafver beridt mjt Maaltjd / mine Øxen oc det fede Qveg er slactet / oc alting er rede: Kommer til Bryllup. 5 Men de foractede det / oc ginge hen / den eene paa (sin) Agger / men een til sit Kiøbmandskab. 6 Men de andre grebe hans Tienere / bespottede oc ihielsloge (dem.) 7 Der Kongen det hørde / blef hand vred: Oc skickede sin Hær ud / oc ødelagde de Manddrabere / oc sætte Ild paa deres Stad. 8 Da sagde hand til sine Tienere / Brylluppet er jo beridt / men de som vare budne / vare det icke værde. 9 Gaar derfor paa Veyene / oc biuder til Bryllup / hvem I finde. 10 Oc de Tienere ginge ud paa Veyene / oc samlede alle dem de funde / baade Onde oc Gode: Oc Bordene blefve alle fulde. 11 Da gick Kongen ind / ad besee Giesterne / Oc hand saa der et Menniske / som hafde icke Bryllups Klæder paa. 12 Oc hand siger til hannem / Ven / hvorledis est du kommen hjd ind / oc hafver icke Bryllupsklæder paa? Men hand taugde stille. 13 Da sagde Kongen til (sine) Tienere / Binder Hænder oc Fødder paa hannem / tager hannem bort / oc kaster (hannem) hen i det udvortis Mørcke: Der skal være Graad oc Tændersgnidsel. 14 Thi mange ere kaldede / men faa udvalde.
15 Da ginge Phaisæerne hen / oc hulde et Raad / hvorledis de kunde besnære hannem i (hans) Ord. 16 de sende deres Disciple til hannem / med Herodis Tienere / oc sagde / Mestere / vi vide ad du est sanddru / oc lærer Guds Vey i sandhed / oc du skøtter om igen: Thi du acter icke Menniskenes Person. 18 Sjg os derfor / hvad tyckis dig? Maa mand gifve Keyseren Skat / eller ey? 18 Men som JEsus nu hafde merckt deres Skalckhed / hvi friste I mig? 19 Viser mg Skattens Mynt. Men de racte hannem en Pending. 20 Oc hand siger til dem / Hvis Billede oc Ofverskrift er dette? 21 De sige til hannem / Keyserens. Da siger hand til dem / Sa gifver Keyseren / (det som) Keyserens (er) oc Gud / (det som) Guds (er.) 22 Der de hørde det / forundrede de dem / oc forlode hand / oc ginge bort.
23 Paa den samme Dag traadde Saducæerne til hannem / som sige ad der er icke Opstandelse: Oc spurde hannem ad / 24 Oc sagde / Mestere / Moses hafver sagt / naar nogen døder / oc hafver icke Børn / da skal hans Broder / for Svogerskabs skyld / tage hans Hustru til ecte / oc opvæcke sin Broder Sæd. 25 Men nu hafve været hos os siu Brødre: Oc den første giftede sig / oc døde: Oc efterdi hand hafde icke Sæd / lod hand sin Broder sin Hustru efter sig. 26 Oc den giorde lige saa / oc den tredie / indtil siu. 27 Men paa det sidste / efter dem alle / døde oc Qvinden. 28 Hvis Hustru / af disse siu / skal hun da være i Opstandelsen? Thi de hafve alle haft hende. 29 Men JEsus svarde / oc sagde til dem / I fare vild i det / I vide icke Skrifterne / ey heller Guds Kraft. 30 Thi i Opstandelsen skulle de hvercken tage til ecte / ey heller udgiftes / men de ere ligesom Guds Engle i Himmelen. 31 Men hafve I icke læst om de Dødes Opstandelse / det eder er sagt af Gud / der hand siger: 32 Jeg er Abrahams Gud / oc Isaacs Gud / oc Jacobs Gud. (Saa) er Gud icke de dødes Gud / men de Lefvendes. 33 Oc der Folcket det hørde / forundrede de dem saare paa hans Lærdom.
34 Der Phaisæerne hørde / ad hand hafde stoppit Munden pa Saducæerne / da forsamlede de dem. 35 Oc een af dem / som var en Skriftklog / tilspurde oc fristede hannem / oc sagde / 36 Mestere / Hvilcket er det store Bud i Loven? 37 Men Jesus sagde til hannem / Duskalt elske Gud djn HErre / i djt gandske Hierte / oc i djn gandske Siel / oc i djt gandske Sind 38 Dette er det første oc store Bud. 39 Men det andet er lige som dette / Du skalt elske djn Næste / som dig self. 40 Udi disse to Bud henge all Loven og Propheterne.
41 Men der Phaisæerne var nu tilsammen / spurde JEsus dem ad / 42 Oc sagde / Hvad tyckis eder om Christo? Hvis Søn er hand? De sige til hannem / Davids. 43 hand siger til dem / Hvorledis kalder da David hannem i Aanden en HERre? Der som hand siger. 44 HErren sagde til min HErre / Sæt dig hos mjn høyre (Haand) indtil jeg lægger dine Fiender til dine Fødders Fodskammel. 45 Efterdi David nu kalder hannem en HErre / hvorledis er hand da hans Søn? 46 Oc ingen kunde svare hannem et Ord / der torde oc ingen ydermeere giøre Spørsmaal til hannem / efter den dag.

XXIII.Capitel.
DA talde JEsus til Folcket / oc til sine Disciple / 2 Oc sagde / paa Mose Stool sidde Skriftkloge oc Phaisæer: 3 Alt det / som de nu sige eder / ad I skulle holde / det holder oc giører: men Giører icke efter deres Gierninger. Thi de sige / oc giøre icke. 4 Thi de binde svaare Byrder / oc som mand ilde kan bære / oc lægge Menniskene dem paa Axlene: Men de ville icke rør dem med deres Finger. 5 De giøre alle deres Gierninger / ad de kunde ansees af Folcket. De giøre deres tegnede Bremmer brede / Oc giøre store Sømme paa deres Klæder. 6 Oc de ville gierne sidde øfverst til Bords i Nadvere / oc i de ypperste Sæder i Synagogerne. 7 Oc ville gierne være hilsede paa Torfvet / kaldis Rabbi Rabbi af Menniskene. 8 Men I skulle icke vilde kaldis Rabbi. Thi een er eders Mestere / som er Christus: Men I ere alle Brødre. 9 Oc I skulle ingen kalde eders Fader pa Jorden: Thi een er eders Fader / som er i Himlene. 10 Oc I skulle icke lade kalde eder Ledsagere: Thi een er eders Ledsager / som er Christus. 11 Men den første iblandt eder / skal være eders Tienere. 12 Men hvilcken sig self ophyer / hand skal fornedris: Oc hvilcken sig self fornedrer / hand skal ophøyis.
13 Men Væ eder I Skriftkloge oc Phaisæer / I Øyenskalcke / ad I tillucke Himmerigis Rige for Menniskene: Thi I gaae der icke ind / oc dem som ville gaae der ind / lade j icke gaa hen ind. 14. Væ eder I Skriftkloge oc Phaisæer / I Øynskalcke / ad I opæde Vinduers Huuse / oc under et Skin bede længe / derfor skulle I faae dis ydermeere Dom. 15 Væ eder I Skriftkloge oc Phaisæer / I Øyenskalcke / ad j drage om til Vands og Lands / ad I kunde giøre en fræmmed Tilhengere: Oc naar hand er blefven / da giøre I et Helfvedis Barn af hannem / dobbelt meere end I ere. 16 Væ eder I forblindede Veyledere / j som sige / hvo som svær ved Templen / det er intet / Men hvo som svær om det Guld i Templen / hand er skyldig. 17 I Daarer oc Blinde / Hvilcket er større / Guldet eller Templen / som helliger Guldet? 18 Hvo som svær om Alteret / det er intet / men hvo der svær om den Gafve som der er paa / hand er skyldig. 19 I Daarer oc Blinde: Thi hvilcket er større? Grafven eller Alteret / som helliger Grafven? 20 Derfor / hvo som svær om Alteret / hand svær om det samme / oc om alt det der er paa. 21 Oc hvo som svær om Templen / hand svær om det samme / oc om den / der boor udi. 22 Oc hvo som svær om Himmelen / hand svær om Guds stool / oc om den / som der sidder paa. 23 Væ eder I Skriftkloge oc Phaisæer / I Øynskalcke / ad I tjende Mynte / oc Dild oc Kommin / lade tilbage de Ting som svare ere i Loven / (som er) Dom / oc Barmhiertighed / oc Troen: Dette burde mand ad giøre / oc icke forsømme det andet. 24 I blinde Veyledere / I som sije Mygget af / men nedsluge Kamelet. 25 Væ eder I Skriftkloge oc Phaisæer / I Øynskalcke / ad I holde Beggere oc Fade reene udvortis / men inden til ere de fulde af Rof oc Uskickelighed. 26 Du blinde Phaisæer / reenste først det som er inden i Beggeret oc Faddet / ad det som er uden til paa dem / kan oc vorde reent. 27 Væ eder I Skriftkloge oc Phaisæer / I Øynskalcke / thi I ere lige som kalckede Grafver / som siunes deylige udvortis / men inden eere de fulde af døde Been / oc all ureenhed. 28 Ligesaa ere oc I / udvortis siunes I retfærdige for Menniskene / men indvortis ere I fulde af Øyenskalckhed og uret. 29 Væ eder I Skriftkloge oc Phaisæer / I Øynskalcke / ad I opbygge Propheternes Grafver / oc pryde de Retfærdiges Monumenter. 30 Oc sige / hafde vi været til i vore Forfædres tjd / da hafde vi icke været deelactige med dem i Propheternes Blod. 31 Saa bære I da Vidnisbyrd ofver eder self / ad j ere deres Børn / som hafve ihielslaget Propheterne. (Nu vel) 32 Opfylder oc eders Fædres Maade. 33 I Hugorme / Øgle unger / Hvorledis kunde I undfly Helfvedis Dom?
34 Derfor / See / jeg sender til eder Propheter oc Vjse / oc Skriftkloge / oc I skulle slaa nogle ihiel af dem oc korsfæste / oc nogle skulle I hudstryge I eders Synagoger / oc forfølge (dem) fra een Stad til en anden. 35 Ad der skal komme ofver eder alt det retfærdige Blod / som er udgydet paa Jorden / fra den retfærdige Abels Blod / indtil Zachariæ Barachiæ Søns Blod / hvilcken I sloge ihiel imellem Templen oc Alteret. 36 Sandelig siger jeg eder / ad alt dette skal komme ofver denne Slect. 37 Jerusalem / Jerusalem / som ihielslaer Propheter / oc steener dem / som ere sende til dig / Hvor ofte vilde jeg forsamlit dine Børn / ligervjs som en Høne forsamler sine Kyllinge under Vingerne / oc I cilsw icke: 38 See / eders Huus skal forladis eder øde. 39 Thi jeg siger eder / I skulle her efter icke see mig / før end j sige / Lofved være den som kommer i HErrens Nafn.

XXIV.Capitel.
OC JEsus gick bort af Templen / oc hans Disciple ginge til hannem / ad de vilde vise hannem Templens bygninger 2 Da sagde JEsus til dem / See I icke dette? Sandelig siger jeg eder, / Her skal icke ladis Steen paa Steen / som ey skal nedbrydis. 3 Men som hand sad paa Oliebierget / ginge hans Disciple i eenrom til hannem / oc sagde / Sjg os / naar skal det skee? Oc hvad Tegn skal der være paa din Tilkommelse oc Verdens ende? 4 Oc  JEsus svarde / oc sagde til dem / Seer til / ad der bedrager ingen eder. 5 Thi der skulle kommemange i mjt Nafn / oc sige / Jeg er Christus: Oc de skulle bedrage mange. 6 Men i skulle høre strjd / oc rycte om Strjd: Seer til / I forfæres icke. Thi dette maa altsammen skee: Men Enden er icke endda. 7 Thi et Folck skal opreise sig imod et (andet) Folck / oc et Kongerige imod (andetI Kongerige / oc der skal være Hunger oc Pestilenze / oc Jordskel allevegne. 8 Men alle disse Ting (skulle være) en begyndelse til Smerter. 9 Oc da skulle de henantvorde eder til Trængsel / oc slaa eder ihiel: Oc I skulle hades af elle Folck / for mit Nafns skyld. 10 Da skulle mange forarges / oc forraade hver andre indbyrdis / oc hade hver andre indbyrdis. 11 Oc der skulle da mange falske Propheter opreise sig / oc de skulle forføre mange. 12 Oc efterdi ad urætferdighed er blefven mangfoldig / (Da) skal Kierlighed blifve kold i mange. 13 Men hvo som blifver varactig indtil enden / hand skal blifve salig. 14 Oc dette Rigens Euangelium skal prædickis i den gandske Verden / til et Vidnisbyrd ofver alle Folck: Oc da skal Enden komme.
15 Derfor / naar I see ødeleggelsens Vederstyggeliged / som er sagt ved Propheten Daniel / ad den staar i denn hellige Sted: (Hvo som det læser / hand gifve act der paa.) 16 Da fly sig op paa Biergene / hvo som er i Judæa. 17 Oc hvo som er paa Huuset / hand stige icke ned / ad hente noget af sit Huus. 18 Oc hvo som er paa Aggeren / hand vende icke tilbage / ad hente sine Klæder. 19 Men væ de Fructsommelige / oc som gifve dj i de Dage. 20 Beder / ad eders Fluct skal icke skee om Vinteren / ey heller om Sabbaathen. 21 Thi ad der skal da blifve saa stor en Trængsel / som der icke hafver værit fra Verdens begyndelse / hjd indtil / som icke heller skal blifve. 22 Oc dersom disse Dage icke blefve forkortede / da blefve intet Menniske frelst: Men for de Udvaldes skyld / skulle de Dage forkortes. 23 Dersom nogen da siger til eder / See / Her er Christus / eller der / da skulle I det icke troe. 24 Thi der skulle opreise sig falske Christi oc falske Propheter / oc giøre store Tegn oc underlige Gierninger / Ad de Udvalde skulle oc forføres (om det var mueligt.) 25 See / jeg hafver sagt eder det tilforn. 26 Hvorfor / dersom de sige til eder / See / hand er i Ørcken / da gaar icke hen ud. See / hand er i Kammeret / da troer icke. 27 Thi ad lige som Liunet udgaar af Østen / oc skinner hen indtil Vesten / Saa skal oc Menniskens Søn Tilkommelse være. 28 Thi hvor som et Aadsel er / djd skulle forsamles Ørnene.
29 Men strax efter de Dages Trængsel / skal Ssolen formørckis / Maanen icke gifve sit skin / oc Stiernerne skulle falde af Himmelen / oc Maanen icke grifve sit skin / oc Stiernerne skulle falde af Himmelen / oc Himlens Krafter skulle røres 30 Oc da skal Menniskens Søns Tegn obenbaris i Himmelen: Oc da skulle alle Slecter paaa Jorden holde sig klagelige / Oc de skulle see Menniskens Søn komme i Himmelens skyer / med Kraft oc stor Herlighed. 31 Oc hand skal udsende sine Engle med Basunes store Liud / de skulle forsamle hans Udvalde af de fire Vær / fra den eene ende paa Himmelen / til den anden. 32 Men lærer en Lignelse paa Figentræet: Naar der kommer Vædske i Greenene der paa / oc det faar Blad / da vide I / ad Sommeren er hart hos. 33 Saa oc I / naar I see alt dette / da vider / ad det er nær for dørrene. 34 Sandelig jeg siger eder / Denne Slect skal icke forgaa / før end dette skeer altsammen. 35 Himmelen oc Jorden skulle forgaa / men mine Ord skulle ingenlunde forgaa. 36 Men om den Dag oc den Time veed ingen / icke heller Englene i Himmelen / uden min Fader aleene. 37 Men lige som det var i Noe tjd / Saa skal oc Menniskens Søns tilkommelse være. 38 Thi ligesom de vare i de Dage som Syndfloden / aade oc drucke / toge Hustruer / oc gafve Døttre ud / indtil den Dag / der Noe gickk ind i Arcken. 39 Og de actede icke / indtil Syndfloden kom / oc tog alle bort: Saa skal oc Menniskens Søns tilkommelse være. 40 Da skulle to være paa Aggeren / den ene hand skal annammis / oc den anden skal forladis. 41 To skulle maale paa en Qvern / den eene hun skal annammis / oc den anden skal forladis.
42 Vaager derfor / Thi I vilde icke / paa hvad Tjme eders HErre kommer. 43 Men det skulle I vide / Der som Huusbonden viste / paa hvad tjd om Natten Tyfven vilde komme / da vaagede hand / oc icke lod bryde ind i sit Huus. 44. Derfor værer I oc rede: Thi Menniskens Søn kommer paa den Tjme / som I icke acte.
45 Hvilcken er derfor den tro oc snilde Tienere / som hans Herre hafver sæt ofver sit Tiunde / ad gifve dem Mad i tjde? 46 Salig er den Tienere / naar hans Herre kommer / oc finder hannem giøre lige saa. 47 Sandelig siger jeg eder / ad hand skal sætte hannem ofver alt sit Gods. 48 Men dersom den samme / onde Tienere / siger i sit Hierte / Mjn Herre tøfver ad komme: 49 Oc begynder ag slaa sine Medtienere / ad æde oc dricke med Dranckere. 50 Den Tieneris Herre skal komme paa den Dag / som hand icke forventer / oc paa den Time som hand icke veed. 51 Oc skal hugge hannem i tu / oc hand skal gifve hannem sin deel med Øyenskalcke: Der skal være Graad oc Tændergnidsel.

XXV.Capitel.
DA skal Himmerigis Rige lignis ved tj Jomfruer / som toge deres Lamper / oc ginge ud imod Brudgommen. 2 Men de frem af dem vare kloge / oc de fem daarlige. 3 Der de daarlige hafde taget deres Lamper / da toge de icke Olie med sig. 4 Men de kloge toge Olie i deres Kar / med deres Lamper. 5 Men der Brudgommen tøfvede / da søfnede de alle / oc sofve. 6 Men om midnat blef et Anskrig / See / Brudgommen kommer / gaar ud mod hannem. 7 Da blefve disse Jomfruer alle opvacte / oc beredde deres Lamper. 8 Oc de Daarlige sagde til de Kloge / Gifver os af eders Olie / Thi vore Lamper er udsluckes. 9 Men de Kloge svarede / oc sagde / Det maatte icke blifve nock til os oc eder: Gaar heller bort til dem som sellie / oc kiøber for eder self. 10 Men der de ginge bort ad kiøbe / da kom Brudgommen: Oc de som vare rede / ginge hen ind med hannem til Bryllup: Oc Dørren blef tilluckt. 11 Men siden komme oc de andre Jomfruer / oc sagde / HErre / HErre / las op for os. 12 Men hand svarde / oc sagde / Sandelig siger jeg eder / Jeg kiender eder icke. 13 Vaager derfor: Thi I vide hvercken Dag eller Tjme / paa hvilcken Menniskens Søn kommer.
14 Thi lige som et Menniske der foor uden Lands / kaldede sine Tienere / oc fick dem sit Gods. 15 Oc hand fick een fem Pund / men en anden tu / men en anden eet: hver efter sin Formute: oc hand drog strax bort. 16 Da gick den bort / som hafde annammit fem Pund / oc kiøbslo med dem / oc vandt andre fem Pund. 17 Ligesaa oc den / som (hafde annammit) de tu Pund / hand vandt oc andre tu. 18 Men den som hafde annammit den eene / gick bort / oc grof i Jorden / oc skiulte sin Herris Pending. 19 Men en lang tjd der efter / kommer disse Tieneres Herre / oc holder Regenskab med dem. 20 Da gick den frem / som hafde annammit fem Pund / oc lagde andre fem der til / oc sagde / Herre / du antvordede mig fem Pund: See / jeg hafver vundit der til fem andre Pund. 21 Da sagde hans Herre til hannem / Vel / du fromme oc tro Tienere: du hafver værit tro ofver lidet / Jeg vil sætte dig ofver meget: Gack ind i din Herris glæde. 22 Da gick oc den fræm / som (hafde annammit) tu Pund / oc sagde / Herre / du antvordede mig tu pund: See / jeg hafver vundit tu andre Pund til dem. 23 Hans Herren sagde til hannem / Vel / du fromme oc tro Tienere: Du hafver værit tro ofver lidet / Jeg vil sætte dig ofver meget: Gack ind i din Herris glæde. 24 Men da traadde oc den fræm / som hafde annammit eet Pund / oc sagde / Herre / jeg viste / ad du est en haard Mand / som høster der som du icke saade / oc samler der som du icke spredde: 25 Oc jeg befryctede mig / oc gick bort / oc skiulte djt Pund i Jorden: See / der hafver du djt. 26 Men hans Herre svarde / oc sagde til hannem / Du onde oc lade Tienere / Du viste / ad jeg høster / der som jeg icke faade / oc samler / der som jeg icke spredde: 27 Derfor burde dig ad hafve antvordit Vedslere mine Pendinge: Oc naar jeg hafde kommit / da hafde jeg tagit mjt (til mig) med Aager. 28 Tager derfor det Pund fra hannem / oc gifver det til den / som hafver tj Pund. 29 Thi hver som hafver / hannem skal gifvis / oc hand skal hafve til ofverflod: men hvo som icke hafver / hannem skal oc fratagis det hand hafver. 30 Oc kaster den unyttige Tienere henn ud i det udvortis Mørcke: Der skal være Graad oc Tændersgnidsel.
31 Men naar Menniskens Søn kommer i sin Herlighed / oc alle hellige Engle med hannem / Da skal hand sidde paa sin Herligheds Stool. 32 Oc alle Folck skulle forsamles for hannem / Oc hand skal skille dem fra hver andre / lige som en Hyrde skiller Faar fra Buckene. 33 Oc hand skal skicke Faarene hos sin høyre (Side) Oc Kiddene hos den venstre (Side.) 34 Da skal Kongen sige til dem hos den høyre (Side) Kommer hjd I mjn Faders Velsignede / arfver det Rige / som eder er beridt fra Verdens begyndelse. 35 Thi jeg hungrede / oc I gafve mig ad æde: Jeg tørstede / oc I gave mig dricke: Jeg var fræmmed / oc I toge mig til eder: 36 Jeg var nøgen / oc j klædde mig: Jeg var skrøbelig / oc I komme til mig. 37 Da skulle de Retfærdige svare hannem / oc sige / HErre / naar saae vi dig hungrig / oc gafve dig Mad? Eller tørstig / oc gafve dig dricke? 38 Oc naar hafve vi seet dig fræmmed / oc tagiet dig til os? Eller nøgen / oc hafve klædt dig? 39 Oc naar hafve vi seet dig skrøbelig / eller i Fængsel / oc ere komne til dig? 40 Oc Kongen skal svare / oc sige til dem / Sandelig siger jeg eder / Saa meget som i hafve giort een af disse mine mindste Brødre / det hafve I giort mig. 41 Da skal hand oc sige til dem hos den venstre (Side) / Gaar bort fra mig / I forbandede / i den ævige Ild / som er beridt Dieflen oc hans Engle. 42 Thi jeg var hungrig / oc I gafve mig icke ad æde: Jeg var tørstig / oc I gafve mig icke dricke: 43 Jeg var fræmmed / oc I toge mig icke til eder: Jeg var nøgen / oc I klædde mig icke: Jeg var skrøbelig oc i Fængsel / oc I besøgte mig icke. 44 Da skulle de ocsaa svare hannem / oc sige / HErre / naar hafve vi seet dig hungrig / eller tørstig / eller fræmmed / eller nøgen / eller skrøbelig / eller i Fængsel / oc hafve icke tient dig? 45 Da skal hand svar dem / oc sige / Sandelig siger jeg eder / Saa meget som I icke hafve giort een af disse mindste / det hafve I oc icke giort mig. 46 Oc de skulle gaae i den ævige pjne / men de Retfærdige i det ævige ljf.

XXVI.Capitel.
OC det skeede / der JEsus hafde endit disse Ord / sagde hand til sine Disciple / 2 I vide / ad efter to Dage blifver det Paaske / Oc Menniskens Søn skal forraadis til ad korsfæstis.
3 Da forsamlede sig de ypperste Præste oc Skriftkloge / oc de Ældste iblandt Folcket / i den ypperste præstis Sal / som heed Caiphas. 4 Oc hulde Raad / ad de kunde gribe JEsum med list / oc ihielslaa (hannem). 5 Men de sagde / Icke paa Høytiden / ad der skal icke blifve et Oprør iblandt Folcket.
6 Men der JEsus var nu i Bethania / udi Simonis denSpedalskis Huus. 7 Da kom en Qvinde til hannem / som hafde et Alebaster med kostelige Salve / oc udøste (den) paa hans Hofved / som hand sad til bords. 8 Men der hans Disciple (det) saae / toge de det saare til mistycke / oc sagde / Hvor til tiender denne spilde? 9 Thi denne Salve matte blefvit soldt for meget / oc gifvit Fattige. 10 Men der JEsus det meerckte / sade hand til dem / Hvi giøre i denne Quinde fortred? Thi hun hafver giort en god Gierning mod mig. 11 I hafve alatid Fattige hos eder / men mig hafve I icke altjd. 12 Thi det hun udslog denne Salve paa mjt Legome / det hafver hun giort / ad fly mig til jorde. / 13 Sandelig siger jeg eder / hvor som dette Euangelium blifver prædicket i den gandske Verden / der skal det oc sigis somhun hafver giort / til hendis amindelse.
14 Da gick en bort af de Tolf / som hedde Judas Ischarioth / til de ypperste Præste / 15 Oc sagde / Hvad ville I gifve mig / oc jeg vil forraade eder hannem? Men de lagde hannem tredive Sølvpendinge. 16 Oc der efter søgte hand leylig tjd til / ad forraade hannem.
17 Men paa de usyrede Brøds første Dag / ginge Disciple til Jesum / oc saagde til hannem / Hvor vilt du / ad vi skulle berede dig / ad æde Paaske? 18 Men hand sagde / Gaar ind i Staden / til den Mand / oc siger til hannem / Mesteren siger / Mjn Tjd er nær hos / jeg vil holde Paaske hos dig med mine Disciple. 19 Oc Disciple giorde lige som JEsus befalede dem / oc beridde Paaske. 20 Mend er det var Aften / satta hand sig til Bords med de Folk. 21 Oc der de aade / sagde hand / Sandelig siger jeg eder / ad een af eder skal forraade mig. 22 Oc de blefve saare bedrøfvede / oc begynte / hver iblant dem / oc sagde til hannem / HErre / icke er det jeg? 23 Men hand svarde oc  sagde / Den som dyppede Haanden med mig i Faddet / hand skal forraade mig. 24 Menniskens Søn gaar visselig der hen / lige som det er skrevet om hannem / Dog væ det Menniske / ved hvilcket Menniskens Søn blifver forraad: Det var hannem got / ad det samme Menniske hafde icke værit fød. 25 Men Judas svarde / som hannem forraadde / oc sagde / Icke er det jeg / Rabbi? Hand siger til hannem / Du hafver sagt det. 26 Men der de aade / tog JEsus Brødet / oc rackede / brød det / oc gaf Disciplene / oc sagde Tager / æder / Dette er mit Legome. 27 Oc hand tog Kalcken / oc tackede / gaf dem / oc sagde / Dricker alle der af . 28 Thi dette er mit Blod / som er det ny Testamentis / hvilcket som udgydis for mange / til Syndernes Forladelse. 29 Men ejg siger eder / ad jeg skal her efter icke meere dricke af dette som voxer paa Vjntræ / indtil den Dag / naar jeg skal dricke det Ny med eder i min Faders Rige.
30 Oc der de hafde sunget Lofsangen / ginge de ud til Olieberget. 31 Da siger JEsus til dem / I denne Nat skulle I alle forarge eder paa mig. Thi der staar skrevet / Jeg skal slaa Hyrden / oc Hiordens Faar skulle adspredes. 32 Men efter ad jeg er opreist / vil jeg gaa hen for eder til Galiæam. 33 Men Peder svarde / oc sagde til hannem / Dersom de oc alle skulle forarges paa dig / saa vil jeg dog ingenlunde forargis. 34 JEsus sagde til hannem / Sandelig siger jeg dig / I denne Nat / før Hanen galer / skalt du necte mig tre gange. 35 Peder siger til hannem / Oc dersom jeg skulde daa med dig / da vil jeg icke necte dig. Lige saa sagde oc alle Disciplene.
36 Da kom JEsus med dem til en indluct sted / som kaldis Gethsemane / oc siger til Disciplene / Sætter eder her / saa længe jeg gaar bort / oc beder der. 37 Oc hand tog Peder / oc de to Zebedæi Sønner til sig / Oc begyndte ad bedrøfvis / oc ad blifve saare. 38 Da siger hand til dem / Mjn Siel er gandske bedrøfved indtil Døden: Blifver her / oc vaager med mig. 39 Oc hand gick noget længere frem / falt ned paa sit Ansict / oc bad / oc sagde / Mjn Fader / Er det mueligt / da gaa denne Kalck fra mig / Dog icke som jeg vil / men som du. 40 Oc hand kom til Disciplene / oc fand dem sofvende / oc siger til peder / Kunde I saaledis icke vaage een Tjme med mig? 41 Vaager oc beder / ad I icke skulle indkomme i Fristelse: Aanden er vel redebon / men Kiødet skrøbeligt. 42 Hand gick atter anden gang hen / bad oc sagde / Mjn Fader / Er det icke mueligt / ad denne Kalck kand gaa fra mig / uden jeg skal dricke hannem / (da) skee djn Villie. 43 Oc hand kom oc finder dem atter sofvende / thi deres Øyen vare betyngede. 44 Oc hand lod dem blifve / oc gick atter hen / oc bad tredie gang / oc talde de samme Ord. 45 Da kom hand til sine Disciple / oc siger til dem / Sofver ickun hen oc hviler eder / See Tjmen er kommen / Menniskens Søn skal forraadis i Synders Hænder. 46 Vogner op / lader os gaa: See / hand er nær / som forraader mig. 47 Oc som hand endnu talde: See / da en stor Skare med hannem / med Sverd oc Stænger / fra de Ypperste præste Oc de Ældste for Folcket. 48 Men den som hannem forraadde / hafde gifvet dem et Tegn / oc sagt / Hvilcken som jeg monne kysse / den er det griber hannem. 49 Oc hand traadde strax fræm til JEsum / oc sagde / Hil være dig Rabbi / oc kyste hannem. 50 Men Jesus sagde til hannem / Ven / hvorfor est du her? Da traadde de fræm / lagde hænder paa JEsum / oc grebe hannem.
51 Oc see / een af dem / som vare med JEsu / racte Haanden ud / oc uddrog sit Sverd / oc slo den ypperste præstis Tienere / oc hug hans Øre af. 52 Da siger JEsus til hannem / Stick djt Sverd i sin sted. Thi alle de / som tage Sværd / skulle omkomme ved Sverd. 53 Eller meent du / ad jeg icke kand nu bede mjn Fader / oc hand skulde her skicke mig meere end tolf Skock Engle? 54 Hvorlunde skulde da Skrifterne fuldkommes? Thi det bør saa ad gaa til. 55 Paa den samme tjd / sagde JEsus til Skaren / I ere udgangne / lige som til en Røfvere / med Sverd oc Stænger / ad tage fat paa mig: Jeg hafver daglig siddit hoa eder / oc hafver lært i Templen / oc I grebe mig icke.
Men det er altsammen skeet / ad Propheternes Skrifter skulde fuldkommes. Da forlode alle Disciplene hannem / oc flydde.
57 Men de som hafde grebet Jesum / førde hannem til den Ypperste Præst Caipham / der som de Skriftkloge oc Ældste vare forsamlede. 58 Men Peder fulde langt efter hannem / indtil den ypperste Præstis Sal / oc gick hen ind / oc sad hos Svennene / ad see / hvad ende det vilde faa. 59 De ypperste Præste oc de Ældste / oc det gandske Raad / søgte falskt Vidnisbyrd mod JEsum / paa det de kunde aflifve hannem. 60 Oc de funde intet: Oc alligevel ad der ginge mange falske Vidne fræm / funde de (dog) intet. Men paa det sidste / traadde to falske Vidne fræm / 61 Oc sagde / Hand hafver sagt / Jeg kand nedbryde Guds Tempel / Oc opbygge den i tre Dage. 62 Oc den ypperste Præst stod op / oc sagde til hannem / Svarer du intet? Hvad vidne disse mod dig? 63 Men JEsus tagde stille. Oc den ypperste Præst svarde oc sagde til hannem / Jeg besværer dig ved den lefvende Gud / ad du siger os / Om du est den Christus / den Guds Søn? 64 JEsus siger til hannem / Du hafver sagt det: Dog siger jeg eder / Nu her efter skulle I see Menniskens Søn sidde hos Kraftens høyre haand / oc komme i Himmelens Skyer. 65 Da sønderref den ypperste Præst sine Klæder / oc sagde: ad hand bespottede Gud: Hvad hafve vi længre Vidnesbyrd behof? See / nu hafve I hørt hans Guds bespottelse? 66 Hvad fiunis eder? Men de svarede oc sagde / Hand er skyldig til Død. 67 Da spyttede de udi hans Ansict / oc sloge hannem med knytte Næfver / men andre sloge med flade Hænder / 68 Oc sagde: Spaa os Christe / Hvo er den / der dig slog?
69 Men Peder sag der uden for / i Salen: Oc der kom en pige til hannem / oc sagde: Du hafver oc værit med JEsu af Galilæa. 70 Men hand nectede det for alle / oc sagde / Jeg veed icke hvad du siger. 71 Men som hand gick ud i Forstuen / da saa en anden hannem / Oc hun sagde til den som der (vare/) Denne var oc med JEsu  Nazaræu. 72 Oc hand nectede atter / med en Eed / Jeg kiender icke det Menniske. 73 Men lidet der efter / ginge de fræm / som der stode / oc sagde til Peder / Sandelig du est oc een af dem: fordi djt Maal oc røber dig. 74 Da begyndte hand ad forbande sig oc svære / Jeg kiender icke det Menniske. Oc strax gool Hanen. 75 Oc Peder kom JEsu Ord i hu / der hand sagde til hannem: Før end Hanen galer / skalt du forsvære mig tre gange. Oc hand gick hen ud / oc græd bitterlig.

XXVII.Capitel.
MEn der det var blefvet Morgen / hulde alle de ypperste Præste / oc de Ældste for Folcket / Raad imod JEsum / ad de kunde aflifve hannem. 2 Oc de bunde hannem / oc førde hannem hen / oc antvordede Landsherren Pontio Pilato hannem.
3 Der Judas / som hannem forraadde / saa da / ad hand var fordømt / da angrede hannem det / oc hand baar de tredive Sølfpendinge til de ypperste Præste oc Ældste igien / 4 Oc sagde / Jeg hafver syndit / ad jeg forraadde uskyldigt Blod. Men de sagde / Hvad kommer det os ved? See du (der til). 5 Oc hand kaste Sølfpendingene i Templen / oc vigede bort / oc gick hen / oc hengde sig self. 6 Men de ypperste Præste toge Sølfpendingene / oc sagde / Vi mue icke kaste dem i Templets Kiste: Thi det er Blods værd. 7 Mende hulde et Raad / oc kiøbte en Pottermagers Agger derfor / til ad jorde Fremmede udi. 8 Derfor blef den samme Agger kaldet Blodsagger / indtil paa denne Dag. 9 Da er fuldkommit / det som talt er ved Propheten Jeremiam / der hand siger / Oc de toge tredive Sløfpendinge / der den Soldte blef betald med / hvilcken de kiøbte af Israels Børn: 10 Oc hafve gifvit dem for en Pottemagers Agger / som HErren befalde mig.
11 Men JEsus stod for Landsherren / Oc Landsherren spurde hannem ad / oc sagde: Est du Jødernes Konge? Men JEsus sagde til hannem / Du siger det. 12 Oc der de ypperste Præste oc Ældste klagede paa hannem / da svarde hand intet. 13 Da siger Pilatus til hannem / Hører du icke / hvor meget de vidne mod dig? 14 Oc hand svarde hannem icke end til eet Ord: Saa ad Landsherren oc forundrede sig saare. 15 Men paa høytiden pleyde Landsherren / ad gifve Folcket en Fange løs / hvilcken de vilde. 16 Mende hafde da en merckelig Fange / som kaldtid Barrabas. 17 Hvorfor der de vare forsamlede / sagde Pilatus til dem / Hvilcken ville I / ad jeg skal gifve eder løs? Barrabam / eller JEsum / som kaldis Christus? 18 Thi hand viste vel / ad de hafde af Had anvordit hannem. 19 Men der hand sad paa Domstolen / fkickede hans Hustru til hannem / oc lod hannem sige / Befat dig intet med denne Retfærdige: Thi jeg hafver ljdt meget i Dag udi Drømme / for hans skyld. 20 Men de ypperste Præste / oc de Ældste / ofvertalede Folcket / ad de skulde begære Barrabam / men omkomme JEsum. 21 Landsherren svarde / oc sagde til dem / Hvilcken ville I ad jeg skal gifve eder løs / ad disse to? Men de sagde / Barrabam. 22 Pilatus siger til dem / Hvad skal jeg da giøre med JEsu / som kaldis Christus? De sige til hannem alle / Lad (hannem) korsfæstis. 23 Men Landsherren sagde / Hvad ont hafver hand da giort? Men de raabte end meere / oc sagde / Lad hannem korsfæstis. 24 Men der pilatus saa / ad hand udrettede intet / men ad der blef meget større Bilder / Da tog hand Vand / oc toode Hænder for Folcket / oc sagde / jeg er uskyldig for denne Retfærdigis Blod: Seer j til. 25 Oc det gandske Folck svarede / oc sagde / Hans Blod (være) ofver os oc ofver vore Børn. 26 Da gaf hand dem Barabam løs: men JEsum lod hand hustryge / oc antvorde hannem / ad korsfæstis. 27 Da toge Landsherrens Stridsmænd JEsum (til sig) i Domhuset / oc forsamlede til hannem den gandske Rode. 28 Oc de førde hannem af / kaste den purpur Kaabe om hannem: 29 Oc flættede en Krone af Torne / oc sætte den paa hans Hofved / oc et Rør i hans høyre Haand: Oc de bøyede Knæ for hannem / oc spottede hannem / oc sagde / Hil være du Jøde-Konge. 30 Oc de spytte paa hannem / oc toge Røret / oc sloge paa hans Hofved.
31 Oc der de hafde bespottet hannem / droge de Kaaben af hannem / oc førde hannem i sine Kæder / oc lidde hannem hen / til ad korsfæste (hannem.) 32 Men i det som de ginge ud / funde de et Menniske af Cyrene / ved Nafn Simonem / hannem tvingde de til / ad hand baar hans Kors. 33 Oc der de komme til en Stæd / kalded Golgatha / som er kalded Hofvedpande stæd. 34 Da gafve de hannem ad dricke / Edicke blandet med Galde: Oc  der hand smagde det / vilde hand icke dricke. 35 Men de som hafde korsfæst hannem / skifte hans Klæder / oc kaste Lod / Ad det skulde fuldkommis / som er sagt af Propheten / De skifte mine Klæder iblandt sig / oc de kaste Lod om mit Klædebon. 36 Oc de sadde / oc toge der vare paa hannem. 37 Oc ofven ved hans Hofved sætte de / hvad Sag de hafde til hannem / skrefvet: Denne er JEsus den Jødernes Konge. 38 Da korsfæstede de med hannem to Røfvere: Een hos den høyre / oc een hos den venstre (Side). 39 Mern de der ginge fræm / bespottede hannem / oc rystede deres Hofved / 40 Oc sagde: Du som nedbryder Templen / oc opbygger den i tre Dage / hielp dig self: Est du Guds Søn / da stjg ned af Korsfet. 41 Men lige saa spottede ocsaa de ypperste Præste hannem / med Skriftkloge / oc de Ældste / oc sagde / 42 Hand hafver frelst andre / hand kand icke frelse sig self: Er hand Israels Konge / da stjge sig ne ned af Korsfet / oc vi ville troe paa hannem. 43 hand forlod sig paa Gud / hand frj hannem nu / hafver hand lyst til hannem: thi hand hafver sagt / Jeg er Guds Søn. 44 Det samme beredde ocsaa Røfverne hannem / som vare korsfæste med hannem.
45 Men fra den siette Tjme / blef mørcke ofver det gandske Land / indtil den niende Tjme. 46 Men ved den niende Time raabte JEsus med stor Røst / oc sagde / Eli / Eli Lama Sabachthani? Det er / Mjn Gud / mjn Gud / hvorfor hafver du forladt mig? 47 Men nogle som der stode / der de det hørde / da sagde de / Hand kalder paa Elias. 48 Oc strax løb een af dem / oc tog en Svomp / fyldede den med Edicke / oc strack den paa et Rør / Oc gaf hannem dricke. 49 Men de andre sagde / Holdt / lad os see / om Elias kommer / som vil frelse hannem. 50 Men JEsus raabte atter med stor Røst / oc hand udgaf (sin) Aand.
51 Oc see / Forhenget i Templen blef split i tu / fra det øfverste til det nederste: Oc Jorden skalf / oc Steenene brystede sønder. 52 Oc Grafverne lode sig op / oc mange Helliges / som hafde sofvet / Legomer / blefve opvacte / 53 Oc ginge ud af Grafverne / efter hans Opstandelse / oc komme i den hellige Stad / oc obenbaredes for mange. 54 Men Høfvismanden / oc de som var med hannem / oc bevarede JEsum / der de saae det Jordskelf / oc  hvad der skeede / da forfærdedes de saae / oc sagde / Sandelig / denne var Guds Søn. 55 Mend er vare mange Qvinder / som langt fra saae det annamme / de som hafde efterfuldt JEsum af Galilæa / som hafde tient hannem: 56 Iblandt hvilcke var Maria Magdalena / oc Maria Jacobi oc Jose Moder / oc Zebedæi Sønners Moder.
57 Men der det var blefvet Aften / kom en rjg Mand af Arimathæa / ved Nafn Joseph / hvilckenn som oc self hafde værieet JEsu Discipel: 58 Hand gick til Pilatum / oc begræde Jesu Legome. Da befol pilatus / ad mand skulde antvorde hannem Legomet. 59 Oc Joseph tog Legomet / oc svøbte det i et reent smaar Lindklæde. 60 Oc  lagde det i sin egen ny Graf / hvilcken hand hafde ladit hugge i en Klippe: Oc hand velte en stoor Steen for Døren paa Grafven / oc gick bort. 61 Men Maria Magdalena var der / oc den andenmaria / de sætte sig tvert ofver fra Grafven.
62 Men den anden Dag / hvilcken der er efter Beredelsen / komme de ypperste Præste oc Phaisæer eendrectelig til Pilaatum / 63 Oc sagde / Herre / vi komme ihu ad denne Bedragere sagde / der hand end lefde / Efter tre Dage skal jeg opreisis. 64 Befal derfor / ad mand forvarer Grafven / indtil den tredie Dag: paa det hans Disciple skulle icke komme om Natten / oc stiæle hannem / oc sige til Folcket / Hand er opreist fra de Døde: Oc det sidste Bedrægerj skal blifve verre end det første. 65 Men Pilatus sagde til dem / I hafve Voctere / gaar hen / forvarer som I vide. 66 Men de ginge hen / oc forvarede Grafven med Voctere / der de hafde besegled Steenen.

XXVIII.Capitel.
MEn der Ugen var ude / saa de begyndte den første Dag til den anden Uge / kom Maria Magdalena / oc den anden maria / ad besee Grafven. 2 Oc see / der skeede et stort Jordskelf / Thi HErrens Engel nedfoor af Himmelen / kom did / oc veltede Steenen fra Døren / oc sad ofven paa den. 3 Men hans Skickelse var lige som Liunet / oc hans Klæde hvit som Snee. 4 Men Vocterne forfærdedes af Fryct for hannem / oc blefve lige som døde. 5 Men HErrens Engel svarde / oc sagde til Qvinderne / Frycter eder icke: Thi jeg veed / ad I lede efter JEsum den korsfæste. 6 hand er icke her / thi hand er opstanden / som hand hafver sagt. Kommer hjd / seer stæden / som HErren laa. 7 Oc gaar snart hen / siger hans Disciple det / ad hand er opstanden fra de Døde. Oc see / hand gaar hen for eder til Galilæam: Der skulle I see hannem. See / Jeg hafver sagt eder (det). 8 Oc de ginge hastgelig ud af Grafven / med Fryct oc stoor glæde / løbe / ad bebude hans Disciple (det). 9 Men der de ginge ad bebude hans Disciple (det) / Oc see / da møtte JEsus dem / oc sagde: hil være eder. Men de traadde til / oc toge fat paa hans Fødder / oc tilbade hannem. 10 Da siger Jesus til dem / Frycter eder icke: Gaar hen / bebuder mine Brødre / ad de gaae til Galilæam: oc der skulle de see mig.
11 Men der de ginge hen / See / da komme nogle af Vocterne i Staden / oc forkynde de ypperste Præste / alt det som var skeet. 12 Oc de komme tilsammen med de Ældste / oc hulde et Raad / oc gafve Stridsmændene Sølfpendinge nock. 13 Oc sagde / Siger / ad hans Disciple komme om Natten / oc staale hannem / den stund vi sofve. 14 Oc dersom Landsherrenn faar det ad høre / da ville vi ofvertale hannem / oc skaffe det saa / ad I skulle være angerløse. 15 Men de toge de Sløfpendinge / oc giorde ligesom de vare undervjste. Oc denne Taale blef udspred iblandt Jøderne / indtil paa denne Dag.
16 Men de Ellefve Disciple ginge til Galilæam / til det Bierg / hvor JEsus hafde bestillit dem hen. 17 Oc der de saa hannem / da tilbadde de hannem: Men nogle tvivlede. 18 Oc JEsus traadde frem / talde med dem / oc sagde: Mig er gifven alle Mact i Himmelen oc paa Jorden. 19 Gaar fordi hen / oc lærer alle Folck / oc døber dem / i Nafnet Faderens / oc Sønnens / oc den Hellig-Aands: 20 Oc lærer dem ad holde / alt det jeg hafver befalit eder: Oc see / jeg er med eder alle Dage / indtil Verdens Ende.
AMEN.


Det hellige Euangelium / som Marcus hafver beskrefvit.
I.Capitel.
JEsu Christi / Guds Søns / Euangelii begyndelse. 2 Ligesom skrefvet er i propheterne / See / jeg sender mjn ENgel for djt Ansict / som skal berede djn Vey for dig. 3 (Det er) den hasns Røst / som raaber i Ørcken / Bereder j HErrens Vey / giører hans Stjer rette. 4 Johannes var i Ørcken / som døbte oc prædickede Omvendelsis Daab / til Syndernes Forladelse. 5 Oc det gandske Land Judæa gick ud til hannem / oc de af Jerusalem / oc de døbtes alle af hannem i Jordans Flod / som bekiend deres Synder. 6 Men Johannes var klæd med Kameels haar / oc med et læderbelte om sine Lender / oc ood Græshopper oc vild Hunnig. 7 Oc prædickede / oc sagde / Der komme den efter mig / som er sterckere end jeg / hvilcken jeg er icke værdig til ad bucke mig need for / oc opløfte hans Skotvenge. 8 Vel døber jeg eder med Vand: men hand skal døbe eder med den Hellig-Aand.
9 Oc det skeede i de samme Dage / ad JEsus kom fra Nazareth i Galilæa / oc døbtis af Johanne i Jordan. 10 Oc strax der hand stigede op af Vandet / saa hand Himlene ad skilde / oc Aanden / ligesom en Due / komme need paa hannem. 11 Oc der skeede en Røst af Himlene / Du est mjn Søn den elskelige / i hvilcken jeg hafver Behagelighed.
12 Oc strax dref Aanden hannem ud i Ørcken. 13 Oc hand var der i Ørcken fyrretive Dage / oc blef fristed af Satana. Oc var iblant Diur: Oc Englene tiente hannem. 14 Men efter ad Johannes var sat i Fængsel / kom JEsus i Galilæam / oc prædickede Guds Rigis Euangelium. 15 Oc sagde / ad tjden er fuldkommen / oc Guds Rige er nær: Omvender eder / oc troor Euangelio. 16 Men der hand gick hos det Galilæiske Haf / sa hand Simonem oc hans Broder Andream / ad de kaste Vod i Hafvet / thi de vare Fiskere. 17 Oc JEsus sagde til dem / Følger efter mig / oc jeg vil giøre eder til Menniskers Fiskere. 18 Oc de forlode strax deres Garn / oc eftrefulde hannem. 19 Oc som hand gick der fra / lidet længere frem / saa hand Jacobum / Zebedæi Søn / oc hans Broder Johannem / oc de lafvede Garn i Skibet. 20 Oc hand kaldede strax ad dem : Oc de forlode deres Fader Zebedæi i Skibet / med Daglønerne / oc ginge hen efter hannem.
21 Oc de ginge ind i Capernaum / Oc strax om Sabbatherne / gick hand i Synagogen / oc lærde. 22 Oc de forundrede dem storligen paa hans Lærdom: Thi hand lærde dennem / som den der hafde Myndighed / oc icke som de Skriftkloge.
23 Oc der var et Menniske i deres Synagoge med en ureen Aand / oc hand raabte / 24 Oc sagde / Holt / hvad hafve vi med dig ad skaffe / JEsu Nazarene? Est du kommen / ad forderfve os? Jeg veed hvo du est / den Guds Hellige. 25 Oc JEsu truede hannem / oc sagde: Tj stille / oc far ud af hannem. 26 Oc den ureene Aand sleed i hannem / oc raabte med stor Røst / oc foor ud af hannem. 27 Oc de blefve alle forfærdede / saa / ad de bespurde sig med hver andre / oc sagde / Hvad er det? Hvad er denne for en ny LærdoM? Thi hand biuder oc de ureene Aander med mact / oc de lyde hannem. 28 Men hans Rycte udkom strax trint omkring i det gandske Galilææ Land. 29 Oc de ginge strax af Synagogen / oc komme i Simonis oc Andreæ Huus / med Jacobo oc Johanne. 30 Men Simonis Hustruis Moder laa / oc hafde Koldesiuge / oc strax sige de hannem af hende. 31 Oc hand gick til (hedne) tog fat paa hendis Haand / oc reiste hende op: Oc Koldesiugen forlod hende strax / oc hun tiente dem.
32 Men der det var blefvet Aften / der Solen var nedgangen / da førde de alle / som hafde ont / oc de Besætte / til hannem. 33 Oc den gandske Stad var forsamled for Dørren. 34 Oc hand helbredede mange / som hafde ont / af adskillige Siugdomme: Oc hand uddref mange Diefle / oc lod Dieflene icke tale / Thi de kiende hannem.
25 Oc om Morgenen / der det endnu var høy Nat / stod hand op / oc gick hen ud / oc gick til en øde Sted / oc giorde der sin Bøn. 36 Oc Simon / oc de som vare med hannem / skynde sig efter hannem. 37 Oc der de funde hannem / sige de til hannem / Alle lede efter dig. 38 Oc hand siger til dem / Lader os gaae til disse næste smaa Stæder / ad jeg oc kand der prædicke: Thi jeg er dertil udgangen. 39 Oc hand prædickede i deres Synagoger / udi all Galilæa / oc uddref Diefle.
40 Oc der kom en Spedalsk til hannem / bad hannem / oc falt i Knæ for hannem / oc sagde til hannem / Der som du vilt / da kandt du reense mig. 41 Men JEsus ynckedis inderlig (ofver hannem/) Oc hand udracte (sin) Haand / oc rørde ved hannem / oc siger til hannem / Jeg vil / vord reen. 42 Oc som hand det sagde / da gick Spedalskheden strax af hannem / oc hand blef reen. 43 Oc hand truede hannem / oc dref hannem strax ud: 44 Oc siger til hannem / See til / ad du siger ingen intet : men gack hen / oc betee dig for Præsten / oc offre for din Renselse / det som Moses hafver befalit / dem til Vidnisbyrd. 45 Men der hand kom ud / begynte hand ad prædicke meget / oc føre den Handel om By / Saa / ad hand kunde der efter icke meere gaa obenbare ind i Staden: Men hand var uden for i de øde Stæder / Oc allevegne fra komme de til hannem.

II.Capitel.
OC (nogle) Dage der efter / gick hand atter til Capernaum / Oc de spurdis / ad hand var i Huuset. 2 Oc strax forsamledes der mange / saa / ad de hafde icke rum / end icke uden for Døren: Oc hand talde Ordet til dem.
3 Oc der komme nogle til hannem / de førde en Verckbrøden / som fire baare. 4 Oc der de kunde icke komme nær til hannem / for Skaren / da toge de Taget af / som hand var / oc brøde det op / oc lod Sengen ned / som den Verckbrødne laa paa. 5 Men der Jesus saa deres Tro / siger hand til den Verckbrødne / Søn / dine Synder ere dig forladne. 6 Men der vare nogle af de Skriftkloge / som sadde der / oc tæncke i deres Hierter: 7 Hvi taler denne saadan Guds bespottelse? Hvo kand forlade Synderne / uden een / som er Gud? 8 Oc JEsus kiende strax i sin Aand / ad de tæncke saa ved dem self / Oc hand sagde til dem / Hvi tæncke I saadant i eders Hierter? 9 Hvilcket er lættre ad sige til den Verckbrødne / (Dine) Synder ere dig forladne? Eller ad sige / Stat op / oc tag djn Seng / oc gack hen om? 10 Men paa det / I skulle vide / ad Menniskens Søn hafver mact / ad forladne Synderne paa Jorden / siger hand til den Verckbrødne / 11 Jeg siger dig / Stat op / oc tag djn Seng / oc gack til djt Huus. 12 Oc hand stod strax op / oc tog Sengen / oc gick hen ud for alle: Saa / ad de blefve alle forfærdede / prjsede Gud / oc sagde / Vi hafve aldrig seet saadant.
13 Oc hand gick ud igien til Hafvet / oc alt Folcket kom til hannem / oc hand lærde dem. 14 Oc der hand gick frem / saa hand Levin / Alphæi Søn / sidde hos Toldboden: Oc hand siger til hannem / Følg mig efter. Oc hand stod op oc fulde hannem efter. 15 Oc det begaf sig / der hand sad til Bords i hans Huus / da sætte oc mange Toldere oc Syndere sig til Bords med JEsu oc hans Disciple: Thi ad de vare mange / oc efterfulde hannem. 16 Oc der de Skriftkloge oc Pharisærer saae / ad hand ood med Toldere oc Syndere / Da sagde de til hans Disciple / Hvd (er det) ad hand æder oc dricker med Toldere oc Syndere? 17 Oc der JEsus det hørde / siger hand til dem / De Stercke hafve ingen Læge behof / men de som hafve ont. Jeg er icke kommen ad kalde de Retfærdige / men Syndere til Omvendelse.
18 Oc Johannis Disciple oc Pharisæernes fastede: Oc de komme oc sige til hannem / Hvorfor faste johnis Disciple oc Pharisæernes / oc dine Disciple faste icke? 19 Oc JEsus sagde til dem / Mon Bryllupsfolckene kunde faste / den stund Brudgommen er hos dem? Saa længe de hafve Brudgommen med sig / kunde de icke faste. 20 Men de dage skulle komme / naar Brudgommen skal tagis fra dem / Oc da skulle de faste i de dage. 21 Oc ingen bøder en Klud af ufarned Klæde / paa et gammelt Klædebond / ellers rifver den ny (Klud) der paa noget af det gamle / oc Hullet blifver værre. 22 Oc ingen lader en Vjn i gamle Flasker / ellers bryder den ny Vjn Flaskerne sønder / oc Vjnen spildis / oc Flaskerne fordærfvis: Men mand skal lade en ny Vjn i ny Flasker.
23 Oc det begaf sig / ad hand vandrede om Sabbatherne igiennem Sæden / oc hans Disciple begynte / i det de ginge / ad plocke Ax. 24 Oc Pharisæerne sagde til hannem / See / hvorfor giøre om Sabbatherne / som de icke mue? 25 Oc hand sagde til dem / Hafve I ingen tjd læst hvad David giorde / der hand hafde det behof / oc hand hungrede / oc de (som vare) med hannem? 26 Hvorledis hand gick i Guds Huus / udi Abiathars den ypperste præstis (tjd) / oc ood Skuebrødene / som ingen maa æde / uden Præsterne / Oc hand gaf ocsaa dem (der af) som vare med hannem. 27 Oc hand sagde til dem / Sabbathen er giord for Menniskens skyld / Icke Mennisken for Sabbathens skyld. 28 Saa er Menniskens Søn en HErre / ocsaa ofver Sabbathen.

III.Capitel.
OC hand gick atter i Synagogen / Oc der var et Menniske / som hafde en vissen Haand: 2 Oc de toge vare paa hannem paa Sabbathen: Paa det de kunde klage paa hannem. 3 Oc hand siger til det menniske / som hafde den visne Haand / Stat op / her midt (paa Plazen.) 4 Oc hand sagde til dem / Maa mand giøre got om Sabbatherne / eller giøre ont? Frelse et Ljf / eller slaa ihiel? Men de tagde stille. 5 Oc hand saa omkring paa dem med vrede / oc var bedrøfved ofver deres Hiertis Haardhed / Oc hand siger til Mennisket / Reck din Haand ud. Oc hand racte den ud: oc den Haand blef hannem karsk som den anden.
6 Oc Pharisæerne ginge ud / oc hulde strax et Raad / med Herodis Tienere / mod hannem / hvorledis de kunde omkomme hannem. 7 Men JEsus undvigede med sine Disciple til Hafvet: Oc der fulde hannem meget Folck efter af Galilæa / oc af Judæa / 8 Oc af Jerusalem / oc af Jdumæa / oc fra hjn side Jordan / oc de som boe omkring Tyrum oc Sidonem / en stoor mangfoldighed / som hørde hvor store (Gierninger) hand giorde / de komme til hannem. 9 Oc hand sagde til sine Disciple / ad der skulde være et lidet Skib altjd tl rede til hannem / for Folcket / paa det de skulde icke trænge hannem. 10 Thi hand helbredede mange ,saa ad alle de som vare plagede / fulde ind paa hannem / paa det de kunde røre ved hannem. 11 Oc naar de ureene Aander faae hannem / fulde de ned for hannem / oc raabte / oc sagde / Du est den Guds Søn. 12 Oc hand truede dem hart / ad de skulde icke obenbare hannem.
13 Oc hand gick op pa Bierget / oc kaldede til sig / hvilcke hand vilde / oc de ginge hen til hannem. 14 Oc hand skickede Tolf / ad de skulde være hos hannem / oc ad hand skulde udsende dem / ad prædicke: 15 Oc ad de skulde hafve mact / ad helbrede Siugdomme / oc ad uddrifve Diefle. 16 Oc hand gaf Simoni det nafn Petrum. 17 Oc Jecobum Zebedæi Søn / oc Johannem Jacobi Broder / oc gaf dem det nafn Boanerges / det er / Tordens Børn. 18 Oc Andream / oc Philippum / oc Bartholomæum / oc Matthæum oc Thomam / oc Jacobum Alphæi Søn / oc Thaddæum / oc Simoneam Cananiten. 19 Oc Judam Iscariothen / som oc forraadde hannem.
20 Oc de komme til Huuset / Oc der kommer atter Folck tilsammen / saa ad de kunde icke end komme til ad faa sig Mad. 21 Oc der de / som rørde hannem paa / hørde det / da ginge de ud / ad holde hannem / Thi de sagde / Hand er forryct. 22 Men de Skriftkloge / som vare komne ned fra Jerusalem / sagde / Hand hafver Belzebub / oc ved den øfverste Diefvel / uddrifver hand Diefle. 23 Oc hand kaldede dem til sig / oc sagde til dem i Lignelser / Hvorledis kand Satanas uddrifve Satanam? 24 Oc dersom et Rige blifver splidactigt mod sig self / da kand samme Rige icke blifve bestandigt. 25 Oc naar som et Huus blifver splidactigt imod sig self / da kand samme Huus icke blifve bestandigt. 26 Oc dersom Satanas hafver sæt sig op mod sig self / oc er blefven splidactig / da kand hand icke blifve bestandig / men det er ude med hannem. 27 Der kand jo ingen gaa ind i den Sterckis Huus / oc røfve hans Redskab / uden saa er / ad hand tilforn binder den Stercke / oc siden berøfver hans Huus. 28 Sandelig / jeg siger eder / Ad alle Synder skulle forlades Menniskens Børn / ocsaa bespottelser / hvor meget de ocsaa bespottelig tale. 29 Men hvo som taler bespottelig paa den Hellig-Aand / hand hafver ingen Forladelse ævindelig / men er skyldig til den ævige Dom. 30 Thi de sagde / hand hafver en ureen Aand.
31 Hvorfor hans Brødre oc Moder komme / oc stode uden for / sende Bud til hannem / oc lode hannem kalde / 32 Oc Folcket sad omkring hannem. Men de sagde til hannem / See / din Moder oc dine Brødre / der ude / spøre efter dig. 33 Oc hand svarde dem / oc sagde / Hvo er mjn Moder / eller mjne Brødre? 34 Oc hand saa trint om paa dem / som sadde omkring hannem / Oc siger / See / mjn Moder oc mjne Brødre. 35 Thi hvo som giør Guds Villie / hand er mjn Broder / oc mjn Syster oc Moder.

IV. Capitel.
OC hand begynte atter ad lære hoos Hafvet: Oc der forsamledis meget Folck til hannem / saa ad hand maatte traade i Skibet / oc side paa Vandet. Oc alt Folcket stood paa Landet hoos Hafvet. 2 Oc hand lærde dem meget ved Lignelser / Oc sagde til dem i sin Lærdom / 3 Hører til / See / der gick en Sædmand ud ad saa. 4 Oc de skeede / i det hand saade / ad noget falt hoos Veyen: Oc der komme Himmelens Fule oc oode det op. 5 Men noget falt paa Steengrund / dersom det hafve icke megen Jord / oc rand snart op / fordi ad det hafde icke dyb Jord: 6 Men der Solen gick op / da blef det forbrent / Oc efterdi det hafde icke rood / visnede det. 7 Oc noget falt iblant Torne / oc Tornene voxte op / oc qvalde det / oc det bar icke Fruct. 8 Oc noget falt i god Jord / oc bar Fruct / som formeeredis oc voxte / Oc noget bar tredive fold / oc noget trysindstive fold / oc noget hundrede fold. 9 Oc hand sagde til dem / Hvo som hafver Øren ad høre med / hand høre.
10 Men der hand var alleene / da spurde de hannem om denne Lignelse / som vare omkring hannem / med de Tolf. 11 Oc hand sagde til dem / Det er eder gifvet / ad vide Guds Rigis Hemmelighed: Men dem der uden for / vederfaris det altsammen ved Lignelser: 12 Paa det / de skulle seendes see / oc icke vide / oc hørendes høre / oc icke forstaae: Ad de skulle icke een gang omvende sig / oc Synderne maatte forlades dem. 13 Oc hand siger til dem / Forstaae I icke denne Lignelse? Oc hvorledis ville I da forstaae alle Lignelser? 14 Den som saaer / saaer Ordet. 15 Men disse ere de / som ere hos Veyen / hvor som Ordet blifver saaet / oc naar de hafve hørt det / saa kommer strax Satanas / oc tager Ordet bort / som var saaet i deres Hierter. 16 Lige saa ere oc de som ere paa Steengrund / naar de hafve hørt Ordet / da anamme de det strax med glæde: 17 Oc de hafve ingen rood i sig / men blifve ved til en tjd / Naar da Trængsel eller Forfølgelse begyndis / for ORdens skyld / da forarge de sig strax. 18 Oc disse ere de / som ere saade iblant Torne / de som høre Ordet: 19 Oc denne Verdens Omhyggelighed / oc Rjgdommens bedragelighed / oc indfaldende Begærlighed til de andre Ting / qvælte ordet / oc det blifver uden Fruct. 20 Oc disse ere de / som ere saade i god Jord / de som høre Ordet / oc annamme det / oc giøre Fruct / eet (slags) tredive / oc eet slags trysindstive / oc eet slags hundrede. 21 Oc hand sagde til dem / KOmmer liuset ind / ad det skal sættis under en Skæppe / eller under et Bord? Monne (det icke skee) for det skal sættis paa Liusestagen? 22 thi der er intet skiult / som ey skal obenbaris / ey heller skeeet noget / som skal døllis / men ad det skal komme til Liuset. 23 Dersom nogen hafver Øren ad høre med / hand høre. 24 Oc hand sagde til dem / Seer til / hvad I høre: Med hvad Maade I maale / skal eder maalis / oc mand skal end gifve eder til / j som dette høre. 25 Thi Oc hvo som icke hafver / fra hannem skal mand tage ocsaa det som hand hafver.
26 Oc hand sagde / Guds Rige hafver sig saa / som naar et Menniske kaster Sød i Jorden / 27 Oc sofver / oc staar op / Nat oc Dag. Oc Sæden rinder op oc voxer / ad hand det icke veed. 28 Thi Jorden bør Fruct af sig self / først Græs / der efter Ax / der efter fuldsomt Kort i Axet. 29 Men naar Fructen kommer fræm / da skicker hand strax Segelen hen / thi Høsten er da forhaanden.
30 Oc hand sagde / Hvem ville vi ligne Guds Rige ved? Oc ved hvad Lignelse ville vi ligne det? 31 LIge som et Seneps korn / naar det blifver saaet i Jorden / da er det mindst iblant all Sæd paa Jorden: 32 Oc naar det er saaet / da voxer det / oc blifver større / end alle Madurter / oc faar store Greene / Saa / ad Himmelens Fule kunde giøre Rede under Skyggen der paa. 33 Oc hand sagde dem Ordet ved mange sadanne Lignelser / eftersom de kunde høre det. 34 Men uden Lignelse talde hand icke til dem: Men i særdelished udlagde hand sine Disciple det altsammen.
35 Oc den samme Dag ,d er det var blefvet Aften / siger hand til dem / Lader os fare hen ofver. 36 Oc de lode Folcket gaae / oc toge hannem / som hand var i Skibet: Oc der vare fleere Skib hoos hannem. 37 Oc der begyntis en stoor Hverrelvind / oc kaste Bølgerne i Skibet / saa ad det blef fuld. 38 Oc hand var bag i SKibet / oc sof paa en Pude: Oc de vacte hannem op / oc sagde til hannem: Mestere / støtter du intet der om / ad vi forgaae? 39 Oc hand stod op / oc truede Været / oc sagde til Hafvet / Tie / vær stille. Oc Været lagde sig / oc der blef et stort stille Blick. 40 Oc hand sagde til dem / hvi ere I saa fryctagtige? Hvorledis hafve I icke Troen? 41 Oc de fryctede sig saare / oc sagde til hver andre / Hvo er den? Thi baade Været oc Hafvet lyde hannem.

V.Capitel.
OC de komme hen ofver Hafvet / i de Gedarenes Egn. 2 Oc der hand traadde af SKibet / da møtte hannem strax et Menniske / somkom af (de Dødes) Grafver / med en ureen Aand / 3 Som hafde sin Bolig i Grafverne / oc der kunde ingen binde hannem / icke end med Lencker: 4 Thi hand hafde ofte værit bunden med Boyer oc Lencker / oc Lenckerne vare sønderslidte af ham / oc Boyerne sønderslagne / oc ingen kunde tæmme hannem. 5 Oc hand var altjd / baade Nat oc Dag / paa Biergene oc i Grafverne / raabte / oc slog sig self med Steene. 6 6 Men der hand saa Jesum langt borte / løb hand oc tilbade hannem / 7 Oc raabte med stor røst / oc sagde / Hvad hafver jeg med dig ad giøre / oc JEsu / den allerhøyestis Guds Søn? Jeg besværer dig ved Gud / ad du icke pjner mig. (8 Thi hand sagde til hannem / Far ud / du ureene Aand / af det Menniske.) 9 Oc hand adspurde hannem / Hvad er dit Nafn? Oc hand svarde / oc sagde / Skock er mit Nafn / thi vi ere mange. 10 Oc hand bad hannem meget / ad hand skulde icke drifve dennem udaf Landet. 11 Men der var samme sted hoos Biergene / en stoor Hiord Svin / som der føddis. 12 Oc alle de Diefle bade hannem / oc sagde / Lad os fare i Svinene / ad vi mue komme ind i dennem. 13 Oc JEsus tilstedde dem strax. Oc de ureene Aander ginge ud / oc fore i Svinene : Oc Hiorden styrte sig af Backen / i Hafvet / (men de vare ved to Tusinde) oc drucknede i Hafvet. 14 Men Svinehyrderne flydde / oc kundgiorde det i Staden / oc udi Landet. Oc de ginge ud / ad see hvad der var / som var skeet. 15 Oc komme til JEsum: Oc see der / den som hafde værit besat / ad hand sad / oc hafde Klæder paa / oc var ved sin forstand / den som hafde haft den Skock: Oc de fryctede sig. 16 Men de som det hafde seet / fortalde dem / hvad den besætte var vederfarit / oc om Svinene. 17 Oc de begynte ad bede hannem / ad hand vilde drage af deres Egne. 18 Oc der hand traadde i Skibet / da bad den Besætte hannem / ad hand maatte blifve hoos hannem. 19 Men JEsus tilstedde hannem icke / men hand siger til hannem / Gack hen i dit Huus / til dine / oc forkynd edem / hvor store Ting HErren hafver giort dig / oc forbarmit sig ofver dig. 20 Oc hand gick bort / oc begynte ad udraabe i de tj Støder / hvor store Ting JEsus hafde giort hannem: Oc de forundrede dem alle. 
21 Oc der JEsus foor ofver igien i Skibet / til den anden side / da forsamledis der meget Folck til hannem: Oc hand var hoos Hafvet. 22 Oc see / da kommer een af de Øfverste af Synagogerne / ved nafn Jairus: Oc der hand saa hannem / falder hand ned for hans Fødder / 23 Oc hand bad hannem saare / oc sagde / Min lille Datter er paa sit yderste: ad du vilde komme / oc legge djn Haand paa hende / ad hun kunde frelsis / oc lefve. 24 Oc hand gick bort med hannem: Oc der fulde Meget Folck efter hannem / oc de trængde hannem.
(25 Oc der var en Qvinde / som hafde haft Blodflod i tolf Aar / 26 Oc lidt meget af mange Læger / oc hun hafde tilsat alt det hun hafde / oc det hialp hende intet / men det blef meget værre med hende. 27 Der hun hørde om JEsu / da kom hun iblant Folcket bag til / oc rørde ved hans klæder. 28 Thi hun sagde / Om jeg ickun kand røre ved hans Klæder / da vorder jeg frelst. 29 Oc strax tørredis hendis Bloods kilde: Oc hun fornam det paa Legomet / ad hun var blefven helbrede af plagen. 30 Oc JEsus fornam strax ved sig self / den Kraft / som var udgangen fra hannem / oc hand vende sig om til Folcket oc sagde / Hvo hafver rørt ved mine Klæder? 31 Oc hans Disciple sagde til hannem / Du seer ad folcket trænger dig / oc dus siger / Hvo rørde ved mig? 32 Oc h annamme saa sig om / efter hende som det hafde giort. 33 Men Qvinden fryctede og befvede / thi hun viste hvad hende var skeet / kom oc falt need for hannem / oc sagde hannem all Sandhed. 34 Men hand sagde til hende / Datter / Djn Tro hafver frelst dig: Gack bort med Fred / oc vær helbrede af din Plage.)
35 Der hand end saa talde / da komme der nogle fra Øfverstis (Huus) for Synagogen / oc sagde / Djn Datter der død: Hvi umager du Mesteren længere? 36 Men JEsus hørde strax den Tale / som blef saggt / oc hand siger til den Øfverste for Synagogen / Fryct dig icke / tro ickun. 37 Oc hand lod ingen efterfølge sig / uden Petrum oc Jacobum / oc Johannem Jacobi Broder. 38 Oc hand kommer i den Øfverstis Huus for SYnagogen / oc seer bulder (der / ja) den somgræde oc hylede meget. 39 Oc hand gick ind / oc siger til dem / Hvi buldre I oc græde? Brnet er icke døt / men det sofver. 40 Oc de beloe hannem. Men hand dref dem alle ud / oc tager Barnets Fader oc Moder med sig / oc dem som vare med hannem / oc gaar ind som Barnet laa. 41 Oc hand tog Barnet ved Haanden / oc siger til det / Talitha Kumi / som er udlagt / Pige / (jeg siger dig) stat op. 42 Oc Pigen stod strax op / oc gick der om / thi hun var tolf Aar gammel. Oc de forfærdedes ofvermaade. 43 Oc hand forbød dem det meget / ad ingen skulde faae det ad vide: Oc hand sagde / ad de skulde gifve hende ad æde.

VI.Capitel.
OC hand gick der fra / oc kom til sin egen Fæderne stæd / oc hans Disciple fulde hannem efter. 2 Oc der Sabbathen var kommen / begynte hand ad lære i Synagogen: Oc mnge som det hørde / forundrede sig saare / oc sagde / Hveden hafver denne saadant? Oc hvad er det for en Vjsdom / som hannem er gifven / ad saadanne kraftige Gierninger skee ocsaa ved hans Hænder? 3 Er hand icke den Tømmermand / som er Mariæ Søn / men Jacobi oc Jose / oc Judæ oc Simonis Broder? Ere icke oc hans Systre her hoos os? Oc de forargede sig paa hannem. 4 Men JEsus sagde til dem / Ad en Prophete / er icke vanæret / uden i sin egen Fødrene stæd / oc iblant (sine) Slectninge / oc i sit eget Huus. 5 Oc hand kunde icke end giøre der en kraftig Gierning / uden nogle faa Siuge lagde hand Hænderne paa / oc helbredede dem. 6 Oc hand forundrede sig paa deres Vantro: Oc hand gick allevegne trint omkring i Byerne / oc lærde.
7 Oc hand fremkaldede de Tolf / oc begynte ad sende de, To oc To: oc gaf dem mact ofver de ureene Ander. 8 Oc bød dem / ad skulde intet tage til reysen / uden alleene en Staf / ey Taske / ey Brød / ey Pendinge i Beltet / 9 Men skulde hafve anbundne Sooler paa / oc icke føre sig i to Kiorile. 10 Oc hand sagde til dem: Hvor som I gaar udi et Huus / blifver der inde / indtil i reyse der fra. 11 Oc hvilcke eder icke annamme / oc ey høre eder / Naar I gaae ud fra dem / da afslaar Støfven / som er under eders Fødder / dem til Vidnisbyrd. Jeg siger eder sandelig / Det skal gaa de Sodomiter oc Gomorriter lideligere paa Dommens dag / end den Stad. 12 Oc de ginge ud / oc prædickede / ad man skulde omvende sig. 13 Oc de drefve mange Diefle ud / oc salvede mange Siuge med Olie / oc helbredede dem.
14 Oc KOng Herodes hørde (det) (thi hans Nafn var nu blefvet obenbart)/ oc hand sagde / Johannes den Døbere er opreist fra Døde / oc derfor tee sig de kraftige Gierninger i hannem. 15 Andre sagde / Hand er en Prophete / eller som een af Propheterne. 16 Men der Herodes hørde det / sagde hand: Den Johannes som jeg hafver ladit halshugge / den er det / hand er oprist fra døde. 17 Thi Herodes hafde udsendt / oc grebit Johannem / oc bundit hannem i Fængsel / for Herodiadis / sin Broder philippi Hustruis skyld / thi hand hafde tagit hende til Ecte. 18 Men Johannes sagde til Herodem / Du maat icke hafve djn Broders Hustru. 19 Men Herodias stood efter hannem / oc vilde slagit hannem i hiel / oc hun kunde icke. 20 Thi Herodes fryctede Johannem / for hand viste / ad hand var en retferdig oc hellig Mand / oc hand holt hannem i act / oc lydde hannem i mange Sager / oc hørde hannem gierne. 21 Oc der kom en beleylig Dag / ad Herodes giorde sine Øfverste oc høfvizmændene / oc de Ypperste i galilæa / et Giestebud / paa sin Fødsels Dag. 22 Oc der Herodiadis Datter koem hen ind / oc danzede / oc behagede Herodi vel / oc dem som sadde til Bords / sagde Kongen til Pigen: Beed af mig hvad du vilt / oc jeg vil give dig (det). 23 Oc hand soor hende / Ad hvad du beder om vil jeg gifve dig / indtil halfdeelen af mjt Kongerige. 24 Men hun gick hen ud / oc sagde til sin Moder / Hvad skal jeg bede om? Men hun sagde / Johannis den Døberis Hofved. 25 Oc hun gick strax hastelig ind til Kongen / bad / oc sagde / Jeg vil / ad du skalt nu strax gifve mig / paa et Fad / Johannis den Døberis Hofved. 26 Oc Kongen blef saare bedrøfved / Dog for Eedens Skyld / oc deres som sadde til Bors / vilde hand icke afvjse hende. 27 Oc Kongen sende strax en Knect bort / oc befool / ad hente hans Hofved. 28 Men hand gick hen / oc halshug hannem i Fængslet. Oc var hans Hofved fræm paa et Fad / oc fick pigen det / oc Pigen fick sin Moder det. 29 Oc der hans Disciple hørde det / komme de / oc toge hans Legome / oc lagde det i en Graf.
30 Oc Apostlene forsamledes til JEsum / oc forkyndede hannem alle Ting / baade hvor meget de hafde giort / oc hvor meget de hafde lært. 31 Oc hand sagde til dem / kommer hjd i sær til en øde Sted / oc hviler lidet. Thi de vare mange / som ginge til oc fra / oc de hafde icke end leylig tjd til ad æde. 32 Oc de foor i et Skib til en øde sted i sær. 33 Oc Folcket saa dem fare bort / oc mange kiende hannem / oc løbe der bort med hver andre til fods / af alle Stæder / oc komme før end de / oc komme til hannem. 34 Oc JEsus gick ud / oc saa det megle Folck / oc hannem ynckedis inderlig ofver dem / thi de vare som Faar / der hafve icke Hyrde. Oc hand begynte ad lære dem meget. 35 Der Dagen var nu fast forløben / ginge hand Sidciple til hannem / oc sige / Det er her en øde sted / oc Dagen er nu fast forløben: 36 Laad dem fare / ad de kude gaae hen omkring i de omkringliggende Landsbyer / oc (andre) Byer / ad kiøbe sig self Brød: Thi de hafve intet ad æde. 37 Men hand svarde / oc sagde til dem: Gifve I dem ad æde. Oc de sige til hannem / skulle vi da gaaae bort / oc kiøbe Brød for to hundrede Pendinge / oc gifve dem ad æde? 38 Men hand siger til dem / Hvor mange Brod hafve I? Gaar bort oc seer ad. Oc der de hafde forfaret det / sige de fem / oc to Fiske. 39 Oc hand bød dem ,a d sætte sig alle ned / i hobe tall / paa det grøne Græs. 40 Oc de sætte sig ned paa Plaz hos Plaz / oc der vare i somme boge hundrede / oc i somme halftrediesinds tive. 41 Oc hand toog de fem Brød / oc de to Fiske / oc saa op til Himmelen / oc velsignede oc brød Brødene / oc fick sine Disciple (dem)/ ad de skulle legge for dem / oc hand skifte de to Fiske iblant dem alle. 42 Oc de oode alle / oc blefve mætte. 43 Oc de toge styckerne op / tolf Kurfve fulde / oc af Fiskene. 44 Oc de som oode Brødene / vare hen ved fem tusinde Mænd.
45 Oc hand nødde sine Disciple strax til / ad gaae i Skibet / oc fare for hen ofver / til den anden side / Til Bethsaida / indtil hand lood Folcket fare. 46 Oc der hand hafde skickit dem fra sig / gick hand op paa Bierget ad bede. 47 47 Oc der det var blefvet Aften / var Skibet midt paa Hafvet / oc hand eene paa Landet. 48 oc hand saa / ad de blefve plagede i det de roede / thi Været var dem imod. Oc om den fierde Vact om Natten / kommer hand til dem / oc gick der om paa Hafvet / oc vilde gaait dem forbi. 49 Men der de saaae hannem gaa der om paa Hafvet / meente de / ad det hafde værit en Spøgelse / oc de raabte / 50 Thi de saae hannem alle / oc blefve forstyrrede. Oc hand talde strax med dem / oc siger til dem / Værer trøstige / det er jeg / frycter icke. 51 Oc hand traadde i Skibet til dem / oc Været stillede sig: Oc de forfærdedes oc forundrede sig saare oc ofvermaade. 52 Thi de forstode icke det (som var skeet) med Brødene / oc deres Hierte var haardt.
53 Oc der de vare ofverfarne / komme de til Genezareth oc lagde til Land. 54 Oc der de traadde af SKibet / da kiende de hannem strax / 55 Oc de løbe i den gandske omliggende Egn / oc begynte ad føre dem som hafde ont / omkring paa Sengene / hvor de hørde ad hand var. 56 Oc hvor hand gick ind i Byer eller Støder / eller Landsbyer / da lagde de Siuge paa Torfvet: Oc bade hannem / ad de matte ickun røre Sømmen paa hans Klæder: Oc alle de som røde ved hannem / blefve helbrede.

VII.Capitel.
OC der forsamledes Pharisæer til hannem / oc nogle af de Skriftkloge / som vare komne fra Jerusalem. 2 Oc der de saae nogle af hans Disciple æde Brød med almindelige (det er utoede) Hænder / da lastede de det. 3 Thi Pharisæerne oc alle Jøderne æde icke / uden de toe Hænderne flitelig / Saa holde de de Ældste Skick. Oc naar de (komme) af torfvet / da æde de icke, uden de toe dem. Oc der er mange saadant / som de hafve tagit ved at holde / med ad udtoo Drickekar / oc Kruus / oc Kaaberkar / oc Borde. 5 Der efter spurde pharisæerne oc de Skriftkloge hannem ad / Hvi vandre icke dine Disciple efter de Ældste Skick / men æde Brød med utoede Hænder? 6 Men hand svarde / oc sagde til dem / Alt hafver Esaias spaait ræt om eder Øyenskalcke / som skrefvit staar / Dette Folck ærer mig med Læberne / men deres Hierte er langt fra mig. 7 Men de tiene mig forgæfvis / eftredi de lære saadan Lærdom / som er Menniskers Bud. 8 thi I forlade Guds Bud / oc holde Menniskers Skick / ad udtoo Kruus oc Drickekar: Oc I giøre meget andet saadant. 9 Oc hand sagde til dem: Herlig aflegge I Guds bud / paa det I kunde holde eders Skick. 10 Thi Moses hafver sagt / ær djn Fader oc djn Moder: oc hvo som bander fader eller Moder / hand skal visselig dø. 11 Men j sige / Naar ngoen siger til Fader eller Moder / det er Corban / (det er en Gafve) med hvilcken du af mig kunde været hiulpen. 12 Oc saa lade I hannem icke ydermeere giøre sin Fader eller sin Moder noget: 13 Oc giøre der med Guds Ord til intet / formedelst eders Skick / som i hafve paalagt: Oc I giøre meget saadant.
14 Oc hand kaldede alt Folcket til sig / oc sagde til dem / Hører mig alle / oc forstaaer. 15 Der er intet uden for Mennisket / som kommer ind i hannem / som kan giøre hannem ureen: Men de Ting som gaae ud af hannem / de ere de / som giøre Mennisket ureent. 16 Der som nogen hafver Øren ad høre med / hand høre. 17 Oc der hand var indgangen i Huuset fra Folcket / da sppurde hans Disciple hannem om Lignelsen. 18 Oc hand siger til dem: Ere da oc I saa uforstadige? Forstaae i icke / ad alt hvad som er uden for / oc kommer ind i Mennisket / det kan icke giøre hannem ureen? 19 Thi det kommer icke ind i hans Hierte / men i Buen / oc gaar ud ved den naturlige Gang / som udreenser all Mad. 20 Men hand sagde / Hvad som gaar af Mennisket / det giør Mennisket ureent. 21 Thi ad indvortis af Menniskens Hierte / udgaae onde tancker / Hoor / Skørlefnet / Mandslet / 22 Tyfverj / Gerrighed / Ondskab / Svjg / UUteerlighed / Et ondt Øye / Guds bespottelse / hofmod / Daarskab. 23 Alle disse onde stycke udgaae indvortis fra / oc giøre Mennisket ureent.
24 Oc hand stood op / oc gick der fra / til Tyri oc Sidons Egne. Oc hand gick i et Huus / oc vilde ingen lade vide det / oc hand kunde dog icke blifve døldt. 25 Thi den Qvinde hafde hørt om hannem / hvis lille Datter hafde en ureen Aand / oc hun kom / oc falt need for hans Fødder. 26 Men hun var en Grækiske Qvinde / en baaren Syropheniske / oc hun bad hannem / ad hand vilde uddrifve Dieflen af hendis Datter. 27 Men Jesus sagde til hende / ALad først Børnene mættis. Thi Thi det er icke smuckt / ad tage Børnenes Brød / oc kaste for smaa Hunde. 28 Men hun svarde / oc siger til hannem / Ja HErre : Thi smaa Hundene æde oc under Bordet / Af Børnenes Smuler. 29 Oc hand sagde til hende / For det ords skyld / da gack bort: Dieflen er udfaren af din Datter. 30 Oc hun gick bort i sit Huus / oc fandt / ad Dieflen var udfaren / oc Datteren lagdt paa Sengen.
31 Oc der hand gick ud igien af Tyri oc Sidons Egne / da kom hand til det Galilæiske Hof / midt igiennem de tj Stæders Grenzer. 32 Oc de førde en Døf til hannem / som besværlig kunde tale / oc de bade hannem / ad hand vilde legge Haanden paa hannem. 33 Oc hand toog hannem i sær fra Folcket / oc lgade sine Fingre i hans Øren / oc spøtte / oc røde ved hans Tunge: 34 Oc saa op til Himmelen / skuckede / oc siger til hannem / Ephphatha / det / er lad mig op. 35 Oc strax obenedes haøs Øren / oc hans Tungis Baand løsnede / oc hand tlade ret. 36 Oc hand forbød dem / ad de skulde ingen sige (det)/ Men jo mere hand forbød / jo mere kundgiorde de (det.) 37 Oc de forundrede sig ofvermaade / oc sagde / Hand hafver giort alle ting vel / baade giorde hand ad de Døfve høre / oc ad de Malløse tale.

VIII.Capitel.
I De samme Dage / som der var gandske meget Folck / oc hafde intet ad æde / Da kaldede JEsus sine Disciple til sig / oc siger til dem / 2 Mig ynckis inderlig ofver Folcket: Thi de tøfve nu hos mig i tre Dage / oc hafve intet ad æde. 3 Oc dersom jeg lader dem gaae fastende hiem fra mig / da maatte de forsmæcte paa Veyen. Thi nogle af dem vare komne langt fra. 4 Oc hans Disciple svarede hannem / Kunde nogen sætte dem med Brød her i Ørcken? 5 Oc hand spurde dem ad / Hvor mange Brød hafve I? Men de sagde / Siu. 6 Oc hand bød Folcket / ad de skulde sætte sig need paa Jorden. Oc hand toog de siu Brød / oc tackede / oc brød dem / oc fick sine Disciple (dem)/ ad de skulde sætte for (dem) / oc de satte for Folcket. 7 Oc de hafde faa smaa Fiske / oc hand velsignede / oc bad dem oc sættis for. 8 Men de oode oc blefve mætte / otoge de lefnede Stycker op siu Kurfve. 9 Men de vare ved fire tusinde / som hafde ædet: Oc hand lod dem fare.
10 Oc strax traadde hand i Skibet med sine Difciple / oc kom i Dalmanutha Egne. 11 Oc Pharisæerne ginge ud / oc begynte ad bespørge sig med hannem / som begørde af hannem et Tegn af Himmelen / oc fristede hannem. 12 Oc hand sende hannem til hans Huus / oc sagde / Du skalt hvercken gga ind i Byen / ey heller sige nogen det i Byen.
27 Oc JEsus gick ud / oc hans Disciple / til de Byer hos Cesaræam / som var Philippi. Oc paa Veyen spurde hand sine Disciple ad / oc sagde til dem / Hvem sige Folckene ad jeg er? 28 Men de svarde / Johannes den Døbere: Oc andre / Elias: Men andre / Een af Propheterne. 29 Oc hand siger til dem / Men j / hvem sige I / ad jeg er? Da svarde Peder / oc siger til hannem / Du est den Christus. 30 Oc hand truede dem / ad de skulde ingen sige om hannem. 31 Oc hand begynte ad lære dem / ad Menniskenes Søn skulde meget lide / oc forskiudis af de Ældste oc ypperste Præste oc Skriftkloge / oc ihielslais : oc opstaa efter tre Dage. 32 Oc hand talde Ordet frjt obenbar. Oc Peder tog hannem til sig / begynte ad straffe hannem. 33 Men hand vende sig om / oc saa paa sine Disciple / oc truede Peder / oc sagde / Gack bag mig Satan: Thi du forstaar icke hvad Gud hører til / men det som Menniskene hør til.
34 Oc hand kaldede folcket til sig / med sine Discile / oc sagde til dem: Hvo som vil komme efter mig / hand necte sig self / oc tage sit Kors op / oc efterføllge mig. 35 Thi hvo som vil frelse sit Ljf / hand skal miste det: Men hvo som mister sit Ljf / for min oc Euangelii skyld / hand skal frelse det. 36 Thi hvad kan det gafne et Menniske / dersom hand vandt den gandske Verden / oc tog Skade paa sit Ljf? 37 Eller hvad kand et Menniske gifve til vederlag for sit Ljf. 38 thi hvo som skammis ved mig oc mine Ord / iblant denne Hooractige oc syndige Slect / Ved den skal oc Menniskens Søn skamme sig / naar hand kommer i sin Faders Herlighed / med de hellige Engle.

IX.Capitel.
Oc hand sagde til dem / Sandelig jeg siger eder / ad her staae nogle / som icke skulle smage døden / før end de see Guds Rige ad være kommet med Kraft.
2 Oc sex Dage der efter tager JEsus Petrum / oc Jacobum / oc Johannem til sig / oc førde dem alleene i sær op paa et høyt Bierg / oc blef forvandlet for dem. 3 Oc hans Klæder blefve skinnende / ja meget hvide / som Snee / ad ingen Farfvede paa Jorden kand giøre dem saa hvide. 4 Oc Elias / med Mose / blefve seet af dem / oc de hafde en Tale med JEsu. 5 Oc Peder svarde / oc siger til JEsum / Rabbi / Det er got ad vi blifve her / oc vi ville giøre tre Bolige / Dig een / oc Mose een / oc Eliæ een. 6 Thi hand viste icke hvad hand talde / thi de vare heel forfærdede. 7 Oc der kom en Sky / som ofverskyggede dem: Oc en Røst kom af Skyen / som sagde: Denne er mjn Søn den Elskelige / hører hannem. 8 Oc strax saae de sig omkring / oc saae ingen meere / men JEsum alleene hos dem.
9 Men der de ginge need af Bierget / da forbød hand dem / ad de skulde ingen sige / hvad de hafde seet / før end Menniskenes Søn var opstanden fra Døde. 10 Oc de hulde det ord hos sig / oc bespurde sig med hver andre / Hvad er det / ad opstaa fra Døde? 11 Hvad spurde hannem ad / oc sagde / Sige dog de Skriftkloge / ad Elias bør tilforn ad komme? 12 Men hand svarde / oc sagde til dem / Elias skal jo før komme / oc som det er skrefvet om Menniskenes Søn / ad hand skal lide meget / oc intet actis. 13 Men jeg siger eder / ad Elias er oc kommen / oc de giorde ved hannem / hvad hvad de vilde / eftersom det er skrefvet om hannem.
14 Oc hand kom til Disciplene / oc saa meget Folck omkring dem / oc de Skriftkloge / som bespurde sig med dem. 15 Oc strax der alt Folcket saa hannem / blefve de heel forfærdede / løbe til / oc hilsede hannem. 16 Oc hand spurde de Skriftkloge ad / hvad bespøre I eder med dem? 17 Oc een af Folcket svarde / oc sagde / Mestere / jeg hafver ført mjn Søn til dig / som hafver en Maaløs Aand. 18 Oc naar den faar fat pa hannem / da slider den hannem: oc hand fraader / oc skær med sine Tænder / oc forsvisner. Oc jeg hafver talit til dine Disciple / ad de skulde uddrifve den / oc de kunde icke. 19 Men hand svarde / oc sagde / oc du vantro Slect / hvor længe skal jeg være hos eder? Hvor længe skal jeg fordrage eder? Henter hannem til mig. 20 Oc de lidde hannem fræm til hannem. 20 Oc der hand saa hannem / da sleed Aanden hannem strax: oc hand falt paa Jorden / oc velte sig oc fraaede. 21 Oc hand spurde hans Fader ad, Hvor længe er det / ad det er hannem vederfarit? Men hand sagde / Af Barndom. 22 Oc den hafver ofte kast hannem / baade i Ild oc i Vand / ad den kunde omkommit hannem. Men kandt du noget / da forbarm dig inderlig ofver os / oc hielp os. 23 Men Jesus sagde til hannem / der som du kandt tro / Alle Ting ere den muelige / som troer. 24 Oc strax raabte Barnens Fader / grædendis / oc sagde / jeg troor / HErre hielp min Vantro. 25 Men der JEsus nu saa / ad Folcket løb til / da truede hand den ureene Aand / oc sagde til den / Du maalløse oc døfve Aand / Jeg biuder dig / far ud af hannem / oc ad du farer icke her efter i hannem. 26 Da skreg den / oc sleed hannem saare / oc foor ud: Oc hand blef lige som hand hafde værit død / ad ocsaa mange sagde / Hand er død. 27 Men JEsus tog hannem ved Haanden / oc reiste hannem op : Oc hand stod op. 28 Oc der hand var indgangen i Huuset / da spurde hans Disciple hannem ad i sær / Hvi kunde vi icke uddrifve den? 29 Oc hand sagde til dem / Dette slaug kand ingenlunde fare ud / uden ved Bøn oc Faste.
30 Oc de ginge der fra / oc vandrede igiennem Galilæen / oc hand vilde icke / ad nogen skulde vide (det.) 31 Thi hand lærde sine Disciple / oc sagde til dem / Menniskenes Søn antvordis i Menniskenes Hænder / oc de skulle ihielslaa hannem / oc naar hand er ihielslagen / da skal hand opstaaa paa den tredie Dag. 32 Men de forstoode icke det ord / oc fryctede (sig) ad spøre hannem ad.
33 Oc hand kom til capernaum / oc der hand var i Huuset / spurde hand dem: Hvad bespurde I eder indbyrdis om paa Veyen. 34 Men de taugde stille: Thi de hafde bespurt sig med hver andre paa Veyen / hvilcken (der skulde være) den første? 35 Oc hand sætte sig / oc kaldede de Tolf / oc siger til dem / Dersom nogen vil være den første / hand skal være den sidste iblant alle / oc alles Tienere. 36 Oc hand tog et lidet Barn / oc skickede det midt i blant dem / oc tog det i Faufn / oc sagde til dem / 37 Hvo som annammer eet af saadanne smaa Børn / i mjt Nafn / hand annammer mig: oc hvo mig annammer / hand annammer icke mig / men den som mig udsende.
38 Men Johannes svarde hannem / oc sagde / Mestere / vi saae een / som dref Diefle ud i djt Nafn / hvilcken som icke efterfølger os: Oc vi forbøde hannem det / hvordi ad hand icke efterfølger os. 39 Men JEsus sagde / Forbiuder hannem icke. Thi der er ingen som giør en kraftig Gierning i mjt nafn / oc kand snart tale ilde om mig. 40 thi hvo som icke er imod os / hand er med os. 41 Thi hvo som skencker eder med et Beggere Vand / i mjt Nafn / fordi ad I høre ch til / Sandelig jeg siger eder / hand skal indgenludne miste sin Løn.
42 Oc hvo som forarger een af de smaa / som troo paa mig / hannem var det bedre ,a d hannem blef hængdt en Møllesteen om hals Hals / oc hand blef kast i Hafvet. 43 Oc dersom djn Haand forarger dig / hug den af: Det er dig bedre / ad du gaar en Krøbling ind i Ljfvet / end ad du hafver to Hænder / oc far til Helfvede / i den usluckelige Ild. 44 Dersom deres Orm icke døør / oc Ilden icke udsluckis. 45 Oc dersom din Food forarger dig / hug den af: Det er dig bedre / ad du gaar halt ind i Ljfvet / end ad du hafver to Fødder / oc blifver kast i Helfvede / udi den usluckelige Ild: 46 Der som deres Orm icke døør / oc Ilden icke udsluckis. 47 Oc forarger djt Øye dig / da skalt det fra dig: Det er dig bedre / ad du gaar eenøyet i Guds Rige / end ad du hafver to Øyen / oc blifver kast i Helfvedis Ild: 48 Der som deres orm icke døør / oc Ilden icke udsluckis. 49 Thi hver skal saltis med Ild / oc hvert Offer skal saltis med Salt. 50 Saltet er got: Men om Saltet mister sin Kraft / hvor med skulle I nedsalte det? hafver Salt hos eder / oc holder Fred med hver andre.

X.Capitel.
OC hand stood op der fra / oc kom til Judææ Grenzer / igiennem det (Land) ofver Jordan: Oc Folcket gaar atter ti lha i hobetall: Oc hand lærde dem atter / som hans sedvane var. 2 Oc Pharisæerne ginge til hannem / oc spurde hannem ad / Om en Mand maa skille sig fra sin Hustru? Oc de fristede hannem. 3 Men hand svarde / oc sagde til dem / Hvad hafver Moses budit eder? 4 Men de sagde / Moses tilstedde ad skrifve et Skilsmaals bref / oc skillis ad. 5 Oc JEsus svarde / oc sagde dtil dem / For eders Hiertis haardheds skyld / skref hand eder dette Bud. 6 Men fra Verdens begyndelse / hafver Gud giort dem Mand og Qvinde. 7 Derfor skal et Menniske forlade sin fader oc Moder / oc skal blifve fast hos sin Hustru: 8 Oc de to skulle være eet Kiød. Saa ere de nu icke to / men eet Kiød. 9 Hvad Gud da hafver tilsammen føyit / skal Mennisket icke adskille. 10 Oc hans disciple spurde hannem atter i Huuset om det samme. 11 Oc hand sagde til dem / Hvo som skiller sig fra sin Hustru / oc tager en anden til ecte / hand bedrifver hoor med hende. 12 Oc dersom en Qvinde skiller sig fra sin mand / oc tager en anden / hun bedrifver Hoor.
13 Oc de førde smaa Børn til hannem / ad hand skulde røre ved dem: Men Disciplene lode ilde paa dem / som baare dem frem. 14 Men der JEsus det saa / blef hand fortørned / oc sagde til dem / lader de smaa Børn komme til mig / oc formeener dem icke / thi Guds Rige hører saadanne til. 15 Sandelig / jeg siger eder / Hvo som icke annammer Guds Rige som et lidet Barn / hand skal ingenlunde komme der ind. 16 Oc hand tog dem i faufn / oc lagde Hænderne paa dem / oc velsignede dem.
17 Oc der hand var udgangen paa Veyen / da løb een hen frem / oc falt paa Knæ for hannem / oc spurde hannem ad / Good Mestere / hvad skal jeg giøre / ad keg kand arfve det ævige Ljf? 18 Men JEsus sagde til hannem / Hvi kalder du mig god? Der er ingen ggod / uden een / som er Gud. 19 Du veedste Budene / Du skalt icke bedrifve Hoor. Du skalt icke slaa ihiel. Du skalt icke stiæle. Du skalt icke tale falskt Vidnisbyrd. Du skalt ingen besvige. Ær djn Fader oc Moder. 20 Men hand svarde / oc sagde til hannem / Mestere / det hafver jeg huldit altsammen op til mjn Ungdom. 21 Men JEsus saa paa hannem / oc elskte hannem / oc sagde til hannem / Een Ting fattis dig: Gack bort / selg alt det du hafver / oc gjf det Fattige / oc du skalt hafve et Liggendefæ i Himmelen: Oc kom / eftrefølg mig / oc tag Korsset op. 22 Men hand blef ilde til freds / for den Tale / oc gick bedrøfved bort: Thi hand hafde meget Gods.
23 Oc JEsus saa sig om / oc siger til sine Disciple / Hvor vanskelig skulle de Rjge komme i Guds Rige. 24 Men Disciplene blefve forfærdede opfver hans Tale. Men JEsus svarde igien / oc siger til dem / Børn / hvor vanskeligt er det / ad de / som forlade sig paa Rjgdom / kunde komme ind i Guds Rige. 25 Thi det er lættre / ad et Kameel gaar igennem Naaleøyet / end ad den Rjg kommer ind i Guds Rige. 26 Da forfærdedes de end meget meere / oc sige til dem self / Oc hvo kand da vorde salig? 27 Men JEsus saa paa dem / oc siger / Hoos Menniskene er det umueligt / men icke hoos Gud: Thi alle ting ere muelige hoos Gud.
28 Men Peder begyte ad sige til hannem / See / vi hafve forlat Alting / oc hafver efterfult dig. 29 Men JEsus svarde / oc sagde / Sandelig jeg siger eder / Der er ingen / som hafver forlat Huus / eller Brødre / eller Systre / eller Fader / eller Moder / eller Hustru / eller Børn / eller Aggre / for mjn oc Euangelii skyld / 30 Ad hand ey skal faa hundredefold igien / nu i denne Tjd / Huus oc Brødre / oc Systre oc Mødre / oc Børn / oc Aggre / med Forfølgelse / oc i den til kommendis Verden i det ævige Ljf. 31 Men mange skulle blifve de første / (som ere) de sidste. Oc de sidste / de første.
32 Men de vare paa Veyen / oc ginge op til Jerusalem: Oc JEsus gick for dem / oc de blefve forførdede / oc fulde hannem efter / oc befryctede sig. Oc JEsus toog atter de Tolf til sig / oc begynte ad sige dem / hvad hannem skulde vederfaris. 33 See / vi gaae hen op til Jerusalem / oc Menniskenes Søn skal antvordis de ypperte Præste oc Skriftkloge: Oc de skulle fordømme hannem til døden / oc antvorde Hedninge hannem. 34 Oc de skulle bespotte hannem / oc hugstruge hannem / oc besmytte hannem / oc ihielslaa hannem: oc paa tredie dag skal hand opstaa.
35 Da ginge Jacobus oc Johannes / Zebedæi Sønner / til hannem / oc sagde / Mestere / vi ville ad du skalt giøre os / det vi ville bede om. 36 Men hand sagde til dem ,Hvad ville I / ad jeg skal giøre eder? 37 Men de sagde til hannem / Gif os / ad vi maae sidde / den eene hoos djn høyre (Side/) den anden hoos din venstre (Side/) i djn Herlighed. 38 Men JEsus sagde til dem / I vide icke / hvd I bede om. Kunde I dricke den kalck / som jeg dricker / oc døbes med den Daab / som jeg døbis med? 39 Men de sagde til hannem / Vi kunde. Men JEsus sagde til dem / I skulle vel dricke den Kalck / som jeg dricker / oc døbes med den Daab / som jeg døbis med: 40 Men ad sidde hoos mjn høyre oc hoos mjn venstre (Side) / er icke mjt ad gifve / Men den som det er beridt. 41 Oc der de Tj hørde det / begynte de ad tage det saare til mistycke med Jacobo oc Johanne. 42 Da kaldede JEsus dem / oc sagde til dem / I vide / ad de som holdes for Verdslige Regentere / herske ofver dennem / oc de store iblant dem / bruge Mact ofver dem. 43 Men det skal icke være saa iblant eder: men hvilcken som vil blifve stoor iblant eder / hand skal være eders Tienere: 44 Oc hvilcken som vil blifve den ypperste iblant eder / hand skal være alles eders Tjenere. 45 thi Menniskenes Søn er icke kommen / ad lade tiene sig / men ad hand skulde tiene / oc gifve sit Ljf til Gienløselsis betalning for mange.
46 Oc de komme til Jericho: Oc der hand gick ud af Jericho / oc hans Disciple / oc meget Folck / Da sad Timæi Søn / Bartimæus den Blinde / hoo Veyen oc tigde. 47 Oc der hand hørde / ad det var JEsus Nazaræus / Da begynte hand ad raabe / oc sige / JEsu / du Davids Søn / forbarm dig ofvre mig. 48 Oc mange truede hannem / ad hand skulde tie stille: Men hand raabte meget meere / Du Davids Søn / forbarm dig ofver mig. 49 Oc JEsus stooe / oc sagde / de skulde kalde hannem. Oc de kaldede den Blinde / oc sagde til hannem / Vær frjmodig / stat op / hand kalder ad dig. 50 Men hand kaste sine Kæder fra sig / stod op / oc kom til JEsum. 51 Oc JEsus svarde / oc siger til hannem / Hvad vilt du / ad jeg skal giøre dig? Men den Blinde sagde til hannem / Rabboni / ad jeg kand see. 52 Men JEsus sagde til hannem / Gack bort / Djn Tro hafver frelst dig: Oc strax blef hand sendis / oc fulde JEsum efter paa Veyen.

XI.Capitel.
OC der de komme nær til Jerusalem / til Bethpage oc Bethanien / hoos Oliebierget / da sender hand to af sine Disciple / 2 Oc siger til dem: Gaar bort til den By / som ligger for eder: Oc strax naar j komme der ind / da skulle i finde eder Føll bundet / paa Hvilcket der sad end aldrig noget Menniske: Løser det / oc fører (det) hjd. 3 Oc deersom nogen siger til eder, Hvorfor giøre j det? Da siger / ad HErren hafver det behof: Saa skal hand strax sende det hjd. 4 Men de ginge hen / oc funde Føllet bundet hoos Dørren / uden paa Veyskellet / oc løse det. 5 Oc nogle som der stode / sgade til dem / Hvad giøre j ad j løse Føllet? 6 Men de sagde til de, lige som JEsus hafde befalit: Oc de lode dem fare. 7 Oc de førde Føllet til JEsum / oc lagde deres Klæder der paa / oc hand sætte sig der paa. 8 Men mange beridde deres Klæder paa Veyen: Men andre hugge Greene af Træerne / oc strødde (dem) paa Veyen. 9 Oc de som ginge for / oc de som fulde efter / raabte / oc sagde / Hosanna. Lofved være den som kommer i HErrens Nafn. 10 Lofvet være vor Faders Davids Kongerige / som kommer i HErrens Nafn: Hosanna i de Høyeste. 11 Oc JEsus gick ind i Jerusalem / oc Templen / oc hand besaa alle ting / Oc om Aftenen gick hand hen ud til Bethanien med de Tolf.
12 Oc den anden Dag / der de ginge fra Bethanien / hungrede hannem. 13 Oc hand saa et Figentræ langt borte / som hafde Blade / Da traadte hand der til / om hand kunde find enoget der paa: Oc som hand kom til det / da fant hand der intet / uden Blade / Thi det var icke Tjd / ad Figen skulde være. 14 Oc JEsus svarde / oc sagde til det / Nu skal icke nogen æde Fruct af dig ævindelige. Oc hans Disciple hørde det.
15 Oc de komme til Jerusalem / oc JEsus gick i Templen / begynte ad uddrifve dem som solde oc kiøbte i Templen / Oc Vedslernes Bord / oc Duekræmmernes Stole støtte hand om. 16 Oc hand tilstedde icke / ad nogen baar et Kar igennem Templen. 17 Oc hand lærde / oc sagde til dem / Staar der icke skrefvet / ad mig Huus skal kaldis et Bedehuus af alle Folck? Men I hafve giort en røfvere kule der af. 18 Oc de Skriftkloge oc ypperste Præste hørde det / oc søgte efter / hvorledis de kunde omkomme hannem. Thi alt Folcket forundrede sig paa hans Lærdom.
19 Oc om Aftnen gick hand hen uden for staden. 20 Oc om Morgenen ginge de frem / oc saa Figentræet / ad det var visnit fra Rødderne. 21 Oc Peder / som kom det ihu / siger til hannem / Rabbi / see Figentræet / det du forbandede / er visnit. 22 Oc JEsus svarde / osagde til dem / hafver Troen til Gud. 23 Thi sandelig siger jeg eder / ad hvo som monne sige dette Bierg / Løft dig oc kast dig i Hafvet / oc icke tviler i sit Hierte / men troor / ad det kand skee som hand siger / Da skal det skee hannem som hand monne sige.
24 Derfor siger jeg eder / Alt hvad i bede i eders Bøn / tror ad I skulle faa (det): Oc det skal vederfaris eder / 25 Oc naar I staa oc vede / ad forlader / dersom I hafve noget imod nogen / Paa det ad eders Fader / som er i himlene / skal forlade eder eders Fald. 26 Men dersom I icke forlade / da skal eders Fader / som er i Himlene / ey heller forlade (eder) eders Fald.
27 Oc de komme atter til Jerusalem: Oc der hand gick om i Templen / da komme de ypperste Rpæste oc Skriftkloge / oc de Ældste / til hannem: 28 Oc sige til hannem / Af hvad mact giør du sisse Ting? Oc hvo hafver gifvit dig den mact / ad du giør disse Ting? 29 Men JEsus svarde / oc sagde til dem / Jeg vil oc spøre eder om noget / oc svarer mig / oc jeg vil sige eder / af hvad Mact jeg giør disse Ting. 30 Johannis Daab / var den af Himmelen / eller af Menniskene? Svarer mig. 31 Oc de tænckte ved sig self / oc sagde / sige vi / Af Himmelen / (Da) siger hand / Hvi troede I hannem da icke? 32 Men sige vi / Af Menniskene / (Da) frycte vi for Folcket. Thi de hulde alle Johannem derfor / ad hand var i sandhed en Prophete. 33 Oc de svarde / oc sagde til JEsum / Vi vide (det) icke. Oc Jesus svarde / oc siger til dem / Saa siger jeg eder oc icke / af hvad Mact jeg giør disse Ting.

XII.Capitel.
OC hand begynte ad tale dem ved Lignelser. Et Menniske plantede en Vjngaaard / oc giorde et Giærde der om / oc grof et Graf under Persen / oc bygde et Taarn / oc leyde Vjngaardsmænd den / oc foor uden Lands. 2 Oc hand sende en Tienere til Vjngaardsmændene / der Tjden kom / ad hand skulde tage af Vjngaardens Fruct af Vjngaardsmændene. 3 Men de tog oc sloge hannem / oc lode hannem tomhændet fra sig. 4 Oc hand sende atter en anden (Tienere) til dem / oc den samme sloge de med Steen / oc saarede hans Hofved / oc lode hannem fra sig forhaanet. 5 Oc hand sende atter en anden: Oc den sloge de ihiel: Oc mange andre / komme sloge de / oc somme myredede de. 6 Men eftersom hand hafde endnu een Søn / som hand hafde kier / Sende hand den oc paa det sidste til dem / oc sagde / De maatte end frycte dem for mjn Søn. 7 Men de samme Vjngaardsmænd sagde til hver andre / Denne er Arfvingen: Kommer / lader os slae hannem i hiel / oc Arfven blifvre voris. 8 Oc de toge oc sloge hannem ihiel / oc kaste hannem uden for Vjngaarden. 9 Hvad skal nu Vjngaardens Herre giøre? Hand skal komme / oc ødelegge Vjngaardsmændene / oc saa andre Vjngaarden. 10 Hafve j icke læst denne Skrift? Den steen som Bygningsmændene bortkaste / hand er blefven til Hofved-Hiørnesteen. 11 Det er skeet af HErren / oc er underligt for vore Øyen. 12 Oc de søgte (efter) ad gribe hannem / oc fryctede for Folcket: Thi de forstode / ad hand sagde denne Lignelse imod dem / Oc de forlode hannem / oc ginge bort.
13 Oc de sende nogle til hannem af Pharisæerne oc Herodis Tienere / ad de skulde fange hannem i (hans) Tale. 14 Men de komme oc sige til hannem / Mestere / vi vide / ad du est sandru / oc skøtter om ingen: thi du acter icke Menniskenes person / men du lærer Guds Vey i sandhed: Maa man gifve Keyseren Skat eller ey? Skulle vi gifve / eller icke gifve? 15 Men som hand viste deres Øyenskalckhed / sagde hand til dem / Hvi friste I mig? Tager mig hjd en pending / ad jeg kan see. 16 Men de baare (den) frem. Oc hand siger til dem ,Hves er dette Billede / oc OFvreskrift? Men de sagde til hannem / Keyserens. 17 Oc JEsus svarde oc sagde til dem / Gifver Keyseren / hvad Keyserens er / Oc Gud / hvad Guds er. Oc de forundrede sig pa hannem.
18 Oc Saducæerne komme til hannem / som sige / Ad der er icke Opstandelse: Oc de spurde hannem ad / oc sagde / 19 Mestere / Moses skref os / ad naar nogens Broder døør / oc lader en Hustru efter sig / oc lader icke Børn efter sig / da skal hans Broder tage hans Hustru / oc opvæcke sin Broder Sæd. 20 (Nu) hafver der været siu Brødre: Oc den første tog en Hustru / oc hand døde / oc lod icke Sæd efter sig: 21 Oc den anden tog hende / oc døde / oc lod icke Sæd efter sig: Oc den tredie lige saa. 22 Oc de toge hende de siu / oc lode icke Sæd efter dennem. Efter dem alle / døde oc Qvinden. 23 Derfor i Opstandelsen / naar de ere opstandn / hves Hustru / af dem / skal hun da være? Thi de siu hafve haft hende til Hustru? 24 Da svarde JEsus / oc sagde til dem, fare I icke derfor vild / ad I vide icke Skrifterne / ey heller Guds Kraft? 25 Thi naar de ere opstandne fra Døde / da hvercken gifte de sig / ey heller giftes: Men de ere som Engle der ere i Himlene. 26 Men om de Døde / ad de opreises / hafve I icke læst i Mose Bog / hvorledis Gud talede til hannem / hoos Busken / oc sagde: Jeg (er) Abrahams Gud / oc Isaacs Gud / oc Jacobs Gud. 27 Gud er icke de Dødes (Gud) / men de Lefvendes (Gud:) Derfor fare I meget vild.
28 Oc der gick een af Skriftklogene til (hannem) / som hafde hørt paa dem / hvorledis de bespurde sig med hver andre / oc eftersom hand viste ad hand hafde gifvit dem et smuct Svar / spurde hand hannem ad / Hvilcket er det ypperste Bud for alle? 29 Oc JEsus svarde hannem / Det ypperste Bud for alle / er det / Hør Israel / HErren vor Gud / er een HErre: 30 Oc du skalt elske HErren din Gud / af dit gandske Hierte / oc af din gandske Siel / oc af dit gandske Sind / oc af all din Kraft. Det er det ypperste Bud. 31 Oc det andet er lige som dette / Du skalt elske din næste / ligesom dig self. Der er intet andet større Bud / end disse. 32 Oc Skriftklogen sagde til hannem / Mestere / du hafver talet smuct i sandhed. Thi een er Gud / oc der er icke en anden foruden hannem: 33 Oc ad elske hannem af gandske Hierte / oc af gandske Sind / oc af gandske Siel / oc af all Kraft / Oc elske (sin) Næste lige som sig self / det er meere end alle Brøndoffer oc Offer. 34 Oc der JEsus saa / ad hand svarde forstandeligen / sagde hand til hannem / Du est icke langt fra Guds Rige. c der torde ingen adspørge hannem ydermeere.
35 Oc JEsus svarde / oc sagde / der hand lærde i Templen / Hvorledis sige de Skriftkloge / ad Christus er Davids Søn? 36 Thi David siger self / ved den Hellig-Aand / HErren siger til mjn HErre / Sæt dig hoos min høyre Haand / indtil jeg leggr dine Fiener til dine Fødders fodskammel. 37 Der kalder da David self hannem HErre / oc hvorledis er hand hans Søn? Oc meget Folck hørde hannem gierne.
38 Oc hand sagde dem i sin Lærdom / Vocter eder for de Skriftkloge / som ville gaae om her i lange Klæder / oc lade helse sig paa Torfvet: 39 Oc hafve de øfverste Stole i Synagogerne / de øfverste stæder i Giestebud. 40 De som opæde Enckers Huuse / oc bede længe under et skjn: De somme skulle faae dis ofverflødigere Dom.
41 Oc som JEsus hafde sat sig tverg ofver fra Templens Kiste / saa hand an / hvorledis Folcket lagde pending i Templets Kiste / oc mange Rjge lagde meget (udi.) 42 Oc der kom en fattig Engcke / oc lagde tu Skerfve udi / som er en Pending. 43 Oc hand kaldede sine Disciple til sig / oc sagde til dem / Sandelig / jeg siger eder / ad denne fattige Encke lagde meere udi / end alle de som lagde i templens Kiste / 44 Thi de lagde alle udi af det de hafde til ofverflod : Men denne lagde udi / af sin Armod / alt det hun hafde / hendis gandske Næring.

XII.Capitel.
OC der hand gick ud af Templen / siger een af hans Disciple til hannem / Mestere / see / hvilcke Steene / oc hvilcke Bygninger? 2 Oc JEsus svarde / oc sagde til hannem / Seer du disse store Bygninger. Der skal icke ladis Steen paa Steen / som ey skal nedbrydis. 3 Oc der hand sad paa Oliebierget / tvert ofver fra Templen / da spurde Peder / oc Jacobus / oc Johannes oc Andresa / hannem i sær ad / 4 Sjg os / Naar skullt disse Ting skee: oc hvad tegn skal der være / naar alle disse Ting skulle fuldkommes? 5 Men JEsus svarde dem / oc begynte ad sige / Seer til / ad icke nogen forfører eder. 6 Thi der skulle menage komme under mit Nafn / oc sige / ad det er jeg / oc de skulle forføre mange. 7 Man naar I faae ad høre om Krjg oc Krjgsrycte / da frycter icke / Thi det maaa skee / men Enden er icke end da. 8 thi der skal et Folck opreise sig imod et (andet) Folck / oc et Kongerige mood et (andet) Kongerige. Oc der skulle skee Jordskelf her oc der / Oc der skal være hunger oc Forfærdelser. Disse Ting ere bedrøvelsers begyndelse. 9 Men see I eder self for: Thi de skulle antvorde eder for Raadet oc for Synagoger: I skulle hudstryges / oc I skulle stilles for Førster oc Konger / for mjn skyld / dem til Vidnisbyrd. 10 Oc Euangelium bør først ad prædickes for alle folck. 11 Men naar som de føre oc antvorde eder hen / da bemymrer eder icke tilforn / havd I skulle tale / beflitter eder ey heller (derpaa): Men hvad som eder blifver gifvet i den samme Tjme / det taler. Thi ad i ere icke de som tale / men den Hellig-Aand. 12 Der skal een Broder antvorde (sin) Broder hen til Døden / Faderen Sønnen: Oc Børn skulle sætte sig op imod Forældre / oc de skulle slaae dem ihiel. 13 Oc I skulle blifve forhatte af alle / for mit nafns skyld. Men hvo som blifver bestandig indtil Enden / hand skal blifve salig.
14 Men naar I faae ad see Ødeleggelsens Vederstyggelighed / som er sagt af Daniel den Prophete / ad den staar der som den icke bør / (Hvo det læser / hand forstaa det) / Da de som ere i Judæa / flye sig paa Biergene. 15 Men hvo (som er) paa Huuset / stige sig icke ned i Huuset / eller gaa der ind ad hente noget af sit Huus. 16 oc hvo som er paa Aggeren / vende sig icke tilbage ,a d hente sit Klædebon. 17 Men væ de Fructsommelige / oc dem som gifve ad dj i d Dage. 18 men beder / ad eders Fluct icke skal skee om Vinteren. 19 Thi de Dage skulle være Trængsel / saadan som icke hafve været fra Creaturens begyndelse / som Gud skabte / indtil nu / oc som icke heller skal blifve. 20 thi de Dage skulle være Trængsel / saadan som icke hafve været fra Creaturens begyndelse / som Gud skabte / indtil nu / oc som icke heller skal blifve. 20 Oc dersom HErren icke hafde forkortit disse Dage / da blef intet Menniske saligt: Men for de Udvaldes skyld / som hand hafver udvalt / hafver hand forkortit disse Dage. 21 Oc naar nogen siger da til eder / See / her er Christus / eller See / der / Da troer icke. 22 thi der skulle falske Christi / oc falske propheter reise sig op / oc de skulle giøre Tegn oc underlige Gierninger / til ad forføre / om der var muuligt / (end) oc de Udvalde. 23 Men seer i eder for : See / Jeg hafver sagt eder alle (Ting) Tilforn.
24 Men i de Dage / efter den Trængsel / skal Solen formørckis / oc Maanen icke gifve sit skin. 25 Oc Himmelens Stierner skulle nedfalde / oc de Krafter / som ere i himlene / skulle røres. 26 Oc da skulle de see Menniskenes Søn komme i Skyerne / med megen Kraft oc Herlighed. 27 Oc da aksl hand sende sine Engle / skal forsamle sine Udvalde / af de fire Vær / fra jordens ende / indtil Himlenes ende. 28 Men lærer en Lignelse paa FigenTrøset / Naar hendis Green blifver nu veeg / oc skiuder Bladene / da vide I / ad Sommeren er nær. 29 Lige saa oc I / naar I see / ad saadanne (Ting) skee / da vider / ad det er nær for Dørrene. 30 Sandelig / Jeg siger eder / ad denne Slect skal ingenludne forgaa / før disse (Ting) skee allesammen: 31 Himmelen oc Jorden skulle forgaae / Men mine Ord skulle ingenlunde forgaae. 32 Men om den Dag oc Tjme veed ingen / ey heller Englene som ere i himmelen / ey heller Sønnen / men Faderen.
33 Seer til / Vaager oc Beder: Thi I vide icke / naar den tjd er . 34 LIge som et Menniske / som reyste bort / oc forlod sit Huus / oc gaf sine Tienere Mact / oc hver sin Gierning / obød Dørvocteren / ad hand skulde vaage. 35 Saa vager nu: Thi I vide icke / naar Huusens HErre kommer, om Aftenen / eller ved Midnat / eller naar Hanen gal / eller om Morgenen: 36 Paa det hand / naar hand kommer hastelig / skal icke finde eder sofvende. 37 Men hvad som jeg siger eder / det siger jeg alle / Vaager.

XIV.Capitel.
MEn det var Paaske / oc de usurede brøds (Høytjd) / to Dage der efter. Oc de ypperste præste oc Skriftkloge søgte efter / hvorledis de kunde med listgribe oc ihielslaa hannem. 2 Men de sagde / Icke paa Høytjden / ad der skal icke blifve oprør iblant Folcket.
3 Oc der hand var i Bethanien / i Simonis den Spedalskis huus / som hand sad til Bords / kom en Qvinde / som hafde et Alebaster / med uforfalsked meget kostelig Nardi Salve / oc hun sønderbrød Alebasteret / oc udøste det paa hans Hofved. 4 Men der vare nogle / som toge det saare til mistycke / ved dem self / oc sagde Hvortil blef denne Salve spildt. 5 thi den kunde været soldt meere end for try hundrede Pendinge / oc gifvet Fattige. Oc de ofverfusede hende. 6 Men JEsus sagde / Lader hende betæmme / hvi besvære i hende? Hun giorde en god Gierninge mod mig. 7 thi I hafve altjd fattige hoos eder / oc naaar I ville / ad kunde I giøre dem til gode: Men mig hafve j icke altjd. 8 Hun giorde hvad hun kunde / Hun er forkommen / ad salve mit Legomet til begrafvelse. 9 Sandelig siger jeg eder / Hvor som dette Euangelium prædickis i all verden / da skal det som hun hafver giort ,sigis til hendis hukommelse.
10 Oc Judas Ischarioth / een af de Tolf / gick bort til de Ypperste Præste / ad forraade dem hannem. 11 Men der de hørde det / blefve de glade / oc lofvede ad gifve hannem Pendinge. Oc hand leete efter / hvorledis hand kunde beleiligen forraade hannem.
12 Oc paa de usurede Brøds første Dag / der man slactede Brøds første Dag / der man slactede paaske / sige hans Disciple til hannem / Hvor vilt du / ad vi skulle gaae hen / oc berede / ad du æder Paaske? 13 Oc hand sender to af sine Disciple bort / oc siger til dem / gaar bort i Staden / oc der skal et Menniske møde eder / som bør et Kruus med Vand / følger hannem efter: 14 Oc hvor hand gaar ind / de rsiger til Huusbonden / Mesteren lader dig sige / Hvor er Giæstehuuset / ad jeg kan æde Paaske udi med mine Disciple? 15 Oc hand skal vise eder en stor Saal / som er beridt / tillafvet / reder der til for os. 16 Oc hans Disciple ginge ud / oc komme i Staden / oc funde det lige som hand hafde sagt dem: Oc de beridde Paaske. 17 Oc der det var blefvet Aften / kom hand med de Tolf. 18 Oc som de sadde til bords oc oode / sagde JEsus / Sandelig / jeg siger eder / Ad een af eder / som æder med mig / skal forraade mig. 19 Men de begynte ad bedrøfves / oc ad sige til hannem / een efter anden / Mon det (er) jeg? Oc en anden / Mon det (er) jeg? 20 Men hand svarde / oc sagde til dem / Een / af de Tolf / den som dypper med mig i Fadet. 21 Menniskens Søn gaar vel hen / lige som der er skrefvet om hannem: Men væ det menniske / ved hvilcket Menniskens Søn blifver forraadt. Det var samme Menniske bedre / ad hand var icke født.
22 Oc der de oode / tog Jesus Brødet oc velsignede / brød det / oc gaf dem / oc sagde / Tager / æder Dette er mit Legome. 23 Oc hand tog Kalcken / tackede / oc gaf dem / Oc de drucke alle der af. 24 Oc hand sagde til dem / Dette er mit Blod / som er det ny Testamentis / som udgydis for mange. 25 Sandelig / Jeg sigre eder / ad jeg skal icke ydermeere dricke af det som voxer paa Vjntræ / indtil paa den dag / ad jeg skal dricke det nyt / i Guds Rige.
26 Oc der de hafde siunget Lofsangen, da ginge de ud til Oliebierget. 27 Oc Jesus siger til dem / I skulle i denne Nat foarge eder ale paa mig / thi der staar skrefvet / Jeg skal slaa Hyrden / oc Faarene skulle adspredes. 28 Men efter ad jeg er opstande / da vil jeg gaa hen for eder til Galilæam. 29 Men Peder sagde til hannem / Oc dersom de end alle forargede sig / saa (vil) jeg dog icke. 30 Oc JEsus siger til hannem / Sandelig / siger jeg dig / Ad i Dag / udi denne Nat / før end hanen gal to gange / skal du necte mig tre gange. 31 Men hand talde end ydermeere / Dersom jeg skulde da med dig / da vil jeg icke necte dig. Men lige saa sagde de oc alle.
32 Oc de komme til en indluct sted / hved nafn er Getsemane. Oc hand siger til sine Disciple / Sidder her / indtil jeg faar bedit. 33 Oc hand tog Petrum / oc Jacobum oc Johannem til sig / oc begynte ad skelfve oc befve. 34 Oc siger til dem / Min Siel er saare bedrøfvet / indtil døden / blifver her / oc vaager. 35 Oc hand gick lidet frem / falt need paaa Jorden / oc bad / Ad denne Tjme matte gaa hannem forbj / om det var muuligt. 36 Oc sagde: Abba / Fader / Alting er dig muulig / Tag denne Kalck fra mig. Dog icke hvad jeg vil / men hvad du. 37 Oc hand kommer / oc finder dem sofvende. Oc hand siger til Peder / Simon / sofver du? Kunde du icke vaage en Tjme? 38 Vaager oc beder / ad j skulle icke komme i Fristelse. Aanden er vel redebon / men Kiødet skrøbeligt. 39 Oc hand gick atter bort / oc bad / oc sagde de samme Ord. 40 Oc hand kom igien / oc fandt dem atter sofvende / thi deres Øyen vare betyngede / oc de viste icke hvad de skulde svare hannem. 41 Oc hand kommer tredie gang / oc siger til dem / Sofver ickun hen / oc hviler eder / Det er nær nock. Stunden er kommen / See / Menniskenes Søn forraadis i Synderes Hænder. 42 Staar op / lader os gaa : See / den mig forraader / er hart hos.
43 Oc strax / som hand endnu talde / kom Judas / een af de tolf frem / oc en stoor Skare med hannem / med Sværd oc Stænger / fra de ypperste Præste / oc Skriftkloge oc Ældste. 44 Men den som hafde forraad hannem / hafde gifvit dem et Tegn / som de hafde tillfellis / oc sagt / Hvilcken jeg kysser / den er det / griber hannem / oc fører hannem tryggelig. 45 Oc der hand kom / traadde hand strax til hannem / oc siger / Rabbi / Rabbi / oc kyste hannem. 46 Men de lagde deres Hænder pa hannem / oc grebe hannem. 47 Men een af dem / som stode der hoos / drog et Sverd ud / oc slo den ypperste Præstis Tienere / oc afhyg hans Øre. 48 Oc JEsus svarde / oc sagde til de / I ere udgange / som til en Røfvere / med Sverd oc Stenger / ad tage fat paa mig / 49 Jeg hafver værit daglig hoos eder i Templen / oc lært / oc I grebe mig icke. Men paa det Skrifterne skulde fuldkommes. 50 Oc de forlode hannem / oc flyde alle. 51 Oc der var en ung Karl / som fulde hannem efter / hand var klædt med et smaat Lindklæde paa sit bare Legome / Oc de unge Karle toge fat paa hannem. 52 Men hand slap Lindklædet / oc flyde nøgen fra dem.
53 Oc de førde JEsum til den ypperste Præst / oc alle de ypperste Præster / oc Ældste oc Skriftkloge / komme der sammen. 54 Oc Peder fulde langt efter hannem / ind i den ypperste præstis Sal! / Oc hand var der / oc sad hoos Tienerne / oc værmde sig hoos Ilden. 55 Men de ypperste Præste / det gandske Raad, søgte Vidnisbyrd imod JEsum / ad de kunde komme hannem til døde: Oc de funde intet. 56 thi mange baare falske Vidnesbyrd imod hannem / Men vidnesbyrdene komme icke ofvereens. 57 Oc nogle stode op / oc baare falskt Vidnisbyrd imod hannem / oc sagde / 58 Vi hafve hørt / ad hand sagde / Jeg vil nedbryde denne Tempel / som er giort med Hænder / oc paa tre Dages tjd bygge en anden / som icke er giort med Hænder. 59 Oc deres Vidnesbyrd komme icke end saa ofvereens. 60 Oc den ypperste Præst stod op midt iblant dem / oc spurde JEsum ad / oc sagde / Svarer du intet? Hvad det som disse vidne imod dig? 61 Men hand taugde stille / oc svarde intet. Da spurde den ypperste Præst hannem atter ad / oc siger til hannem / Est du den Christus / den Velsignedis Søn? 62 Men JEsus sagde / Jeg er / oc I skulle see Menniskenes Søn sidde hos Kraftens høyre Haand / oc komme i Himmelens Skyer. 63 Da sønderref den ypperste Præst sine Kæder / oc sagde / Hvad hafve vi ydermeere Vidnisbyrd behof? 64 I hafve hørt Guds bespottelsen. Hvad tyckis eder? Men de fordømte hannem alle / ad være skyldig ad døø. 65 Oc der begynte nogle ad bespytte hannem / oc skiule hans Ansict / oc slaa hannem med knytte Næfve / oc sige til hannem / Spaa os: Oc tienerne sloge hannem med flade Hænder.
66 Oc Peder var der neden i Salen / Da kommer een af den ypperste Præstis Piger: 67 Oc der husaa Peder værme sig / da saa hun paa hannem / oc siger / Du hafver ocsaa værit med JEsu den Nazareno. 68 Men hand nectede / oc sagde / Jeg kiender (hannem) icke / Jeg veed oc icke hvad du siger. Oc hand gick ud i Forstuen / oc Hanen gool. 69 Oc Pigen saa hannem igien / oc begynte ad sige til dem / som der stode hoos / Denne er een af dem. 70 Men hand nectede det atter. Oc en liden stund der efter / sagde de atter til peder / som der stode hoos / Sandelig du est af dem: thi du est en galilæer / oc dit Maal er lige saa. 71 Men hand begynte ad forbande sig oc svære / Jeg kiender det Menniske icke / I tale om. 72 Oc Hanen gool anden gang. Oc Peder ihukom det ord / som JEsus sagde til hannem / Før end Hanen gal to gange / skalt du necte mig tre gange.  Oc hand gick hen oc græd.

XV.Capitel.
OC strax om Morgenen / dre de ypperste Præste hafde huldet Raadslag med de Ældste oc Skriftkloge / oc det gandske Raad / (med dem) Da bunde de JEsum / oc førde (hannem) bort / oc antvordede Pilato (hannem.) 2 Oc Pilatus spurde hannem ad / Est du den Jødernes Konge? Men hand svarde / oc sagde til hannem / Du siger (det.) 3 Oc de ypperste Præste klagede meget paa hannem. 4 Pilatus spurde hannem atter ad / oc sagde / Svarer du intet? See / hvor mange stycke de vidne paa dig. 5 Men JEsus svarde intet ydermeere / Saa / ad Pilatus (maatte) forundre sig.
6 Men hand plejede at gifve dem en Fange løs om Høytiden / hvilcken de begærde. 7 Men der var een / som hed Barrabbas / fangen met sine Medbrøde de oprørske / som hafde giort Mord udi et oprør. 8 Oc Folcket raabte / oc begynte ad bede om det som hand altjd pleyede ad giøre dem. 9 Men pilatus svarde dem / oc sagde, Ville I / ad jeg skal gifve eder den Jødernes Konge løs? 10 Thi hand viste / ad de ypperste Præste hafde antvordet hannem hen af had. 11 Men de ypperste Præste skyndede Folcket til / Ad hand skulde heller gifve dem Barrabbam løs. 12 Men Pilatus svarde, oc sagde atter til dem / Hvad ville I da / ad jeg skal giøre den / som I sige ad være Jødernes Konge? 13 Men de raabte atter / Korsfæst hannem. 14 Da sagde Pilatus til dem / Hvad ont hafver hand giort? Men de raabte end meget meere / Kaarsfæst hannem. 15 Men Pilatus vilde giøre Folcket fyldest / oc hand gaf dem Barrabbam løs / Oc antvordede JEsum hudstrugen hen / ad hand skulde korsfæstis.
16 Men Stridsmændene førde hannem hen ind i Salen / som er Domhuuset / oc kaldede den gandske Roode tilsammen. 17 Oc førde hannem i et Purpur / oc flættede en Torne Krone / oc sætte (dem) paa hannem. 18 Oc begynte ad hilse hannem / Hil vær du Jødernes Konge. 19 Oc de sloge hans Hofved med et Rør / oc bespytte hannem / oc fulde paa Knæ / oc tilbade hannem.
20 Oc der de hafde bespottet hannem / da førde de hannem af Purpuret / oc førde hannem i sine egne Klæder: oc de førde hannem ud / ad de skulde korsfæste hannem. 21 Oc der gick een frem / heed Simon af Cirene / som kom af Marcken / (som var Alexandri oc Ruffi Fader) hannem tvingde de til / ad hand bar hans Kaars. 22 Oc de førde hannem til den Sted Golgatha / det er udlag Hofvedpande sted. 23 Oc de gafve hannem Vjn med Myrrha udi / Men hand tog det icke. 24 Oc der de hafde korsfæst hannem / skifte de hans Klæder / oc kaste Lod paa dem / hvad hver skulde tage. 25 Men det var den tredie Tjme / oc de korsfæstede hannem. 26 Oc der var skrefven en Ofverskrift / hvad skyld mand gaf hannem / Den Jødernes Konge. 27 Oc de korsfæste to Røfvere med hannem / een hos hans høyre / oc een hoos hans venstre (Side.) 28 Oc Skriften blef fuldkommen / som siger / Hand er regnet med Misdedere.
29 Oc de der ginge frem / bespottede hannem / oc rystede (med) deres Hofvet / oc sagde / Tvi dig / du som nedbryder Templen / oc bygger den i tre Dage. 30 Hielp dig self / oc stjg need af Kaarset. 31 Men ligesaa bespottede oc de ypperste Præste hannem iblant hver andre / med Skriftklogene / oc sagde / Hand hafver frelst andre (oc) kan icke frelse sig self. 32 Den Christus / den Konge i Israel / stjge sig nu need af Kaarset / ad vi kunde see oc troe. Oc de som vare korsfæste med hannem / forhaanede hannem.
33 Men der det var blefvet den siette Tjme / blef et Mørcke ofver det gandske Land / indtil den njende Tjme. 34 Oc den niende Tjme / raabte JEsus med stoor Røst / oc sagde: Eloi / Eloi / Lamma Sabachthani? Det er udlagt / Min Gud / Min Gud / hvorfor hafver du forladt mig? 35 Oc nogle af dem / som stode der hoos / der de det hørde / sagde de / See / hand kalder ad Elias. 46 Men der løb een / so fyldede en Svomp med Ædicke / oc stack den paa et Rør / oc gaf hannem dricke / oc sagde / Holder / lader os see / om Elias kommer / ad tage hannem need. 37 Men JEsus raabte med stoor Røst / oc udgaf sin Aand. 38 Oc Forhænget i Templen blef split i tu / fra det øfverste / til det nederste. 39 Men Høfvizmanden / som stod der hoos / tvert ofver fra hannem / oc saa / ad hand udgaf Aanden med saadant raab / sagde / Sandelig var dette Menniske en Guds Søn. 40 Men der var ocsaa Qvinder / som langt fra saa til / iblant hvilcke var Maria Magdalena / oc Maria den lille Jacobi oc Jose Moder / oc Salome. 41 De som oc hafde efterfuldt oc tient hannem / der hand var i Galilæa : oc mange andre / som vare gangne op til Jerusalem med hannem.
42 Oc der det nu var blefvet Aften / efterdi ad det var Beredelsen / hvilcken der er en Forsabbath. 43 Da kom Joseph af Arimathæa / en hæderlig Raadmand / hvilcken som oc ventede Guds Rige: Hand dristede sig til / oc gick ind til Pilatum / oc bad om JEsu Legome. 44 Men Pilatus forundrede sig / om hand var allerede død. 45 Oc hand kaldede Høfvezmanden / oc spurde hannem ad / om hand hafde værit lange død: Oc der hand formerckte (det) af Høfvizmanden / da gaf hand Joseph Legomet. 46 Oc hand kiøbte et smaat Linklæde / oc tog hannem need / oc svøbte hannem i Lindklædet: oc lagde hannem i en Graf / som var udhuggen af en Klippe / Oc hand velte en Steen for Dørren paa Grafven. 47 Men Maria Magdalena / oc maria Jose / saae til / hvor hand blef lagt.

XVI.Capitel
OC der Sabbathen var forgangen / da kiøbte Maria Magdalena / oc maria Jacobi oc Salome / dyrebar Smørelse / ad de skulde komme oc Salve hannem. 2 Oc de komme til Grafven / paa een af Sabbatherne / meget aarle / der Solen gick op. 3 Oc de sagde til hver andre / Hvo skal velte os Steenen fra Døren paa Grafven? 4 Oc der de saae der hen / blefve de var / ad Steenen var afvelt: Thi den var meget stoor. 5 Oc de ginge ind i Grafven / oc saae en ung Karl sidde ved den høyre Side / hand hafde et langt hvit Klæde paa / oc de blefve forfærdede. 6 Men hand siger til dem / Forfærdes icke: I leede efter JEsum / den Nazarenum / som var korsfæst : Hand er opstanden / hand er icke her: see / den Sted / som de lagde hannem. 7 Men gaar bort / siger hans Disciple / oc Peder / Ad hand gaar hen for eder til Galilæam / der skulle I see hannem / som hand hafver sagt eder. 8 Oc de ginge hasteligen ud / oc flyde fra Grafven: Thi der var kommen Befvelse oc Forfærdelse paa dem. Oc de sagde ingen intet / thi de frycte sig.
9 Men JEsus / der hand var opstanden / aarle / den første Dag i Ugen / da obenbaredis hand først for Maria Magdalene / af hvilcken hand hafde uddrefvit siu Diefle. 10 Hun gick bort / oc kundgiorde dem det / som hafde været med hannem / som sørge oc græde. 11 Oc de samme ,d er de hørde ,a d lefde / oc var hend eobenbaret / da troede de icke. 12 Men der efter / der To af dem vandrede omkring / da obenbaredis hand i en anden skickelse / der de ginge ud paa marcken. 13 Oc de samme ginge oc bort / oc forkyndede de andre det: Dem troede de oc icke.
14 Paa det sidste obenbaredis hand for de Ellefve self / som de sadde til Bors / oc bebredde dem ders Vantro / oc Hiertis haardhed / ad de hafde icke troet dem / som hafde seet hannem opstanden. 15 Oc hand sagde til dem: Gaar bort i all Verden / oc prædicker Euangelium for all Creatur. 16 Hvo som troor / oc blifver døbt / skal blifve salig: Men hvo som icke troor / skal blifve fordømt. 17 Men de tegn som skulle følg emed dem som troe / ere disse: I mit nafn skulle de uddrifve Diefle: De skulle tale med ny Tunger: 18 De skulle borttage Slanger: Oc dersom de dricke nogen Forgift / da skal det icke skade dem: Paa Siuge skulle de legge hænder / oc de skulle blifve til pas. 19 Hvorfor HErren / efter ad hand hafde talt med dem / blef hand optagen til Himmelen / oc satte sig hoo Guds Høyre Hand. 20 Men de ginge ud / oc prædickede allevegne / Oc HErren arbeydede med / oc stadfestede Ordet ved efterfølgende tegen. AMEN.


Det hellige Euangelium / som Lucas hafver beskrefvit.
I.Capitel.
EFterdi mange hafve taget sig for / ordentlig ad forfatte en Historie / om de Ting / som ere fuldkommelig vitterlig giorde for os / 2 LIgervjs som de hafve (det) ofverantvordet os / som af Begyndelsen self hafve seet / oc tient Ordet. 3 Da hafver oc jeg anseet for got / efter jeg hafver udspurt alleting fra første / med fljd ad skrifve / det eene efter det andet / til dig / gode Theophile: 4 Paa det du kandt hafve vis grund paa den Lærdom / i hvilcken du est mundtligen undervjst.
5 I Herodis Judææ Kongis tjd / var en Præst af Abia skifte / ved Nafn Zacharias / oc hans Hustru af Aarons Døtter / oc hendis Nafn var Elisabeth. 6 Men de vare baaade sammen retferdige for Gud / oc vandrede ustraffelig i alle HErrens Bud oc Skickelser. 7 Oc de hafde icke barn / Thi Elisabeth fra ufructsommelig / oc de vare baade vel ALderne. 8 Men det begaf sig / der hand giorde Præsste-Embedet for Gud / i sin skiftis Orden / 9 Efter præstedommens sedvane / oc det falt hannem til / ad giøre røgelse / da gick hand i HErrens Tempel. 10 Oc all Folckens mangfoldighed / var uden for oc bad i Røgelsens Tjd.
11 Men HErrens Engel obenbaredis for hannem / oc stod ved den høyre Side / hos Rogelsens Altere. 12 Oc som Zacharia saa hannem / forfærdedis hand / oc hannem kom en redsel paa. 13 Men Englen sagde til hannem / Fryct dig icke Zacharia / Thi din Begæring er bønhørt: Oc din Hustru Elisabeth skal føde dig en Søn / oc du skalt kalde hans Nafn Johannem. 14 Oc du skalt hafve Glæde oc Fryd af hannem / oc mange skulle glæde i hans Fødsel. 15 thi hand skal være stoor for HErren: oc hand skal icke dricke Vjn oc sterck Drick. Oc hand skal opfyldis end af sin Moders Ljf med den Hellig-Aand: 16 Oc hand skal omvende mange af israels Børn til HErren deres Gud. 17 Oc hand skal gaa frem for hannem / i Eliæ Aand oc Kraft / ad omvende Fædrenes Hierter til Børnene / oc de UUlydige til de Retfærdiges Forstand / ad beskicke HErren et beridt Folck . 18 Oc Zacharias sagde til Englen / Hvor paa skal jeg det kunde kiende? thi jeg er gammel / oc min Hustru er vel Alderne. 19 Oc Englen svarde / oc sagde til hannem / Jeg er Gabriel / som staar for Gud / oc er udsendt ad tale med dig / oc forkynde dig dette til glæde / 20 Oc see / du skalt vorde stum / oc icke kunde tale / indtil den Dag / ad dette skeer: Fordi ad du trode icke mine Ord / hvilcke der skulle fuldkommes i sin Tjd. 21 Oc Folcket fortøfved Zachariam / oc forundrede dem / ad hand blef saa længe i Templen. 22 Oc der hand gick ud / kunde hand icke tale til dem: Oc de merckte / ad hand hafde seet en Siun i Templen. Oc hand nickede ad dem / oc blef stum. 23 Oc det begaf sig / der hans Tienistis tjd var ude / da gick hand hiem i sit Huus. 24 Men efter de Dage blev hans hustru Elisabeth fructsommelig: Oc hun skulte sig fem Maanede / oc sagde. 25 Saa haver HErren giort mod mig / i de dage / der hand ansaa mig / Ad hand skulde tage min blusel fra mig iblant Menniskene.
26 Men i den siette Maanet blef Gabriel Engel sendt af Gud / til en Stad i Galilæa / som heder Nazareth / 27 Til en Jomfru / som var tolofvet en Mand / ved Nafn Joseph / af Davids Huus / oc Jomfruen heed Maria. 28 Oc Englen kom ind til hend eder, oc sagde / Hil være dig du Benaadede / HErren er med dig / du velsignede iblant Qvinderne. 29 Men der hun saa hannem / forfærdedis hun ofvre hans Tale / oc tænckte / Hvad det skulde være for en Hilsen. 30 Oc Englen sagde til hende / Fryct dig icke maria : Thi du hafver fundit naade hoos Gud. 31 Oc see / du skalt undfange i Lifvet / oc føde en Søn: oc du skalt kalde hans nafn JEsum. 32 Hand skal blifve stoor / oc kaldis den Høyestis Søn: Oc Gud HErren skal gifve hannem Davids sin Faders Stool / 33 Oc hand skal være en Konge ofver Jacobs Huus ævindelig / oc der skal icke være ende paa hans Kongerige. 34 Men Maria sagde til Englen ,Hvorledis skal det gaa til / efterdi jeg kiender icke Mand? 35 Oc Englen svarde / oc sagde til hend eder, Den Hellig-Aand skal komme ofver dig / oc den Høyestis Kraft skal ofverskygge dig: Derfor ocsaa det Hellige / som skal fødis af dig / skal kaldis Guds Søn. 36 Oc see / Elisabeth din Frende / hun hafver oc undfangit en Søn / i hendis Aldersom / oc denne Maanet er den siette for hende / som kaldis ufructsommelig. 37 Thi hoos Gud skal ingen Ting være umuulig. 38 Men Maria sagde / See / (Jeg er) HErrens Tienerinde / mig skee efter dit ord. Oc Englen skildis fra hende.
39 Men maria stod op i de Dage / oc gick hastelig paa Biergene / til Juda Stad: 40 Oc kom ind i Zachariæ Huus / oc hilsede Elisabeth. 41 Oc det begaf sig / der Elisabeth hørde mariæ Ilsen / da sprang Fosteret i hendis Ljf. Oc Elisabeth blef opfylt med den Hellig-Aand / 42 Oc raabte med stor Røst / oc sagde / velsigned est du iblant Qvinderne / oc velsigned er din Lifvis Fruct. 43 Oc hveden kommer mig det ,a d min HErris Moder kommer til mig? 44 Thi see / der djn røstis Hislen kom mig til Ørne / da sprang Fosteret i mit Ljf med glæde. 45 Oc salig er hun / som trode / Thi det skal fuldkommis / som hende er sagt af HErren. 46 Oc Maria sagde: Min Siel ophøyer HErren. 47 Oc min Aand glæder sig i Gud min Frelsere: 48 Thi hand hafver anseet sin ringe Tienerinde: Thi see / nu her efter kulle alle Slecter prjse mig salig. 49 Thi hand hafver giort store Ting mod mig / som er mæctig / oc hans Nafn er helligt. 50 Oc hans Barmhiertighed (vaer) til alle Slecter / efter hver andre / hoos dem som hannem frycte. 51 Hand hafver brugt Mact med sin Arm / Hand hafver adspridt de Hofmodige i deres Hiertis Tancke / 52 Hand hafver dragit de Mæctige af Stolene / oc ophøyit de Ringe. 53 De Hungrige hafver hand opfylt med gode (gafver)/ oc de Rjge hafver hand afvjst tomme. 54 Hand hafver annammit sin Tienere israel / ad tæncke paa Barmhiertighed. 55 (Som hand sagde til vore Fædre / Abraham oc hans Sæd) til ævig Tjd. 56 Men Maria blef hoos hende ved tre Maaneder / oc hun foor til sit Hus igien.
57 Men Elisabeths Tjd kom / ad hun skulde føde / oc hun fødde en Søn. 58 Oc hendis Naboer oc Slect hørde / ad HErren hafde giort stoor Barmhiertighed med hende / oc de glædde sig med hende. 59 Oc det begaf sig paa den ottende Dag / da komme de ad omskære Barnet / oc de kaldede det efter hans Fader Zachariam. 60 Oc hans Moder svarde / oc sagde / Ingenlunde / men hand skal kaldis Johannes. 61 Oc de sagde til hende / Der er dog ingen i din Slect / som kaldis med det Nafn. 62 Men de nickede ad hans Fader / hvad hand vilde hand skulde kaldis. 63 Oc hand begærde en Tafle / skref oc sagde / Hans Nafn er Johannes. Oc de forundrede sig alle. 64 Men strax oplodis hans Mund oc hans Tunge / Oc hand talde oc prjsede Gud. 65 Oc der kom en Fryct ofver alle Naboerne: Oc dette som sekkt var / røctedis altsammen paa alle Judææ Bierge. 66 Oc alle som det hørde / lagde det paa deres Hierte / oc sagde / Hvad monne her skulle blifve af dette Barn? Oc HErrens Haand var med hannem. 67 Oc Zacharias / hans Fader / blef opfylt med den Hellig-Aand / spaade oc sagde: 68 Lofvet være HErren / Israels Gud / thi hand hafver besøgt oc forløst sit Folck. 69 Oc hand hafver oprist os saliggiørelsis Horn / i Davids sin Tieneris Huus. 70 Som hand talde ved sine hellige Propheters Mund / som (hafve været) fra fordum Tjd. 71 Ad hand vilde frelse os fra vore Fiender / oc fra alle deres haand / som os hade. 72 Ad giøre barmhiertighed med vore Fædre / oc tæncke paa sin hellige Pact. 73 Paa den Eed / som hand soor vor Fader Abraham / ad gifve os. 74 Ad naar vi vare forløste af vore Fienders Haand / skulde vi tiene hannem uden Redsel. 75 I Hellighed oc Retfærdighed / for hannem / alle vore Ljfs dage / 76 Oc du barn lidle / skalt kaldis den Høyestis Prophete: thi du skalt gaa fræm for HErrens Aasiun / ad brede hans Vey. 77 Ad gifve hans Folck Saliggiørelsis Forstand / ved deres synders Forladelse. 78 Ved vor Guds hiertelige Barmhiertighed / ved Hvilcken en Opgang af de Høye hafver besøgt os: 79 Paa det hand skulde skinne for dem / som sidde i Mørcke oc i Dødsens Skygge / ad rette vore Fødder paa Fredens Vey. 80 Men Barnet voxte oc blef styrcket i Aanden: Oc var udi Ørcken / indtil de Dage / hand skulde bette sig for Israel.

II. Capitel.
MEn det begaf sig i de Dage / ad der udgick en befaling fra Keyser Augusto / all verden skulde beskrifvis. (2 Denne beskrifvelse var den første / som skeede / der Cyrenius var Landsherre i Syrien.) 3 Oc de ginge alle ad lade beskrifve sig / hver til sin Stad. 4 Men Joseph gick ocsaa op / af Galilæa / af den Stad Nazareth / til Judæam / til Davids Stad / som kaldis Bethlehem / Fordi hand var af Davids Huus oc Slect: 5 Ad lade beskrifve sig / ed maria sin tolofvede Hustru / som var Fructsommelig. 6 Men det skeede / som de vare der / da blef Tjden fuldkommen / ad hun skulde føde. 7 Oc hun fødde sin Søn den Førstefødde / oc svøbte hannem / oc lagde hannem i Krybben ,thi de hafde intet rum i Gæste herberge. 8 Oc der vare Hyrder i den samme Egn / som holte sig paaa Marcken / oc hulde Natte vact ofver deres Hiord. 9 Oc se / HErrens Engel stod ofver dem / oc HErrens Klarhed skinnede om dem: Oc de fryctede saare. 10 Oc Englen sagde til dem / Frycter eder icke: Thi see / jeg forkyndre eder en stoor glæde / som skal vederfaris alt Folcket: 11 thi eder er i Dag en Frelsere født / som er Christus / HErren i Davids Stad. 12 Oc det skulle I hafve til Tegn / I skulle finde et spæt Barn svøbt / liggend ei Krybben. 13 Oc strax var med Englen en Himmelske Hærskaris Mangfoldighed / som lofvede Gud / oc sagde: Ære (være) Gud i det Høyeste / oc Fred paa Jorden / i Menniskene en Velbehagelighed.
15 Oc det skeede / som Englene fore fra dem / til Himmelen / oc (da) sagde de Menniske / de Hyrder / til hver andre / Lader os dog nu gaae hen ofver til Bethlehem / oc see den Ting / som der er skeet / som HErren hafver ladit os forstaae. 16 Oc de komme hastelig / oc funde baade Mariam oc Joseph / oc det lidle Barn / liggende i Krybben. 17 Men der de hafde seet det / da lode de (dem) forstaae om det Ord / som var sagt til dem om det lidle Barn. 18 Oc alle / som det hørde / forundrede sig paa det som Hyrderne sagde til dem. 19 Men Maria bevarde alle disse Ord / oc ofverveyde dem tilsammen i sit Hierte. 20 Oc Hyrderne vende tilbage igien / prjsede oc lofvede Gud for al det / som de hafde hørt oc seet / saa som det da var sagt til dem.
21 Oc der otte Dage vare fuldkomne / ad det lille Barn skulde omskæris / (Da) blef oc hans Nafn kaldet JEsus / som det var kaldet af Engelen / før hand blef undfangen i (Moders) Ljf.
22 Oc der hendis Reenselsis Dage / efter Mose Lov / vare fuldkomne / da førde de hannem op til Jerusalem / ad lade hannem komme for HErren / (23) Lige som der staar skrefvit i HErrens Lov / Ad alt mandkiøn / som obner Moders Ljf / skal kaldis HErren helligt.) 24 Oc ad gifve Offer / efter som sagt er i HErrens Lou / et par Turtelduer / eller to unger Duer. 25 Oc Oc see / der var et Menniske i Jerusalem / som hedde Simeon / Oc samme Menniske var rætfærdig oc Gudfryctig / som ventede Israels Trøst / oc den Hellig-Aand var ofver hannem. 26 Oc hand hafde faait Svar af den Hellig-Aand / Ad hand skulde icke dø / før hand finge HErrens Christum ad see. 27 Oc hand kom i Templen af Aandens oprøelse . Oc der Forældrene førde det lidle Barm JEsum i Templen / ad de skulde giøre for hannem / lige som mand pelyer / efter Loven: 28 Da tog hand hannem oc paa sine Arme / oc lofvede Gud / oc sagde: 29 HErre / nu lader du vel din Tienere fare i Fred / lige som du hafver sagt: 30 thi mine Øyen hafve seet djn Frelsning. 31 Hvilcken du beridde for alle Folck. 32 Et Lius til ad opliuse Hedningene / oc dit Folck Israel (til) en Herlighed. 33 Oc Joseph oc hans MOder / forundrede sig paa de ting / som blefve sagde om hannem. 34 Oc Simeon velsignede dem / oc sagde til hans Moder maria / See / Denne er sat mange til et Fald oc Opstandelse i Israel / oc til et Tegn som imod sigis. 35 (Oc der skal et Sverd gaa igiennem din egen Siel/) paa det ad mange Hierters Tancker skulle obenbares. 36 Oc der var en Prophetinde / Anna / Phanuels datter / af Asers Stamme. Hun var vel ALderne / som hafde lefvit siu Aar med (sin) Mand / efter sin Jomfudom. 37 Oc hun var en Vidue / ved fire oc firesinds tive Aar / oc som kom icke af Templen / tiente Gud / med Fasten oc Beden / Nat oc Dag. 38 Oc hun traadde (uforsvarendis) til / i den samme Stund / oc i lige maade prjsede HErren / oc talde om hannem til alle / som ventede Forløsning i Jerusalem. 39 Oc der de hafde fuldkommet alle ting / efter HErrens Lov / da foore de til Galilæam igien / til deres Stad Nazareth. 40 Men det lidle Barn voxte / oc blef sterck i Aanden / fuld med Vjsdom / oc Guds Naade var ofver hannem.
41 Oc hans Forældre ginge hvert Aar til Jerusalem / paa Paaske Høytjden. 42 Oc der hand var tolf Aar gammel / ginge de op til Jerusalem / efter Høytidens sedvane. 43 Oc der de hafde endet de Dage / der de ginge hiem igien / da blef Barnet JEsus i Jerusalem / oc Joseph oc hans Moder viste det icke. 44 Men de meente / ad hand hafde værit i Selskabet / Oc de komme een Dage reyse / oc leete efter hannem iblant Slectinge oc Kyndige. 45 Oc der de funde hannem icke / ginge de tilbage igien til Jerusalem / oc lete efter hannem. 46 Oc det begaf sig / tre Dage der efter / da funde de hand siddende i templen / midt iblant Læremesterne / ad hand baade hørde dem / oc spurde dem ad. 47 Men alle de hannem hørde / forundree sig saare / paa hans Forstand oc Giensvar. 48 Oc der de saae hannem / blefve de forfærdede. Oc hans MOder sagde til hannem / Søn / hvi giorde du os saadant? See / din Fader oc jeg / lete efter dig med Smerte. 49 Oc hand sagde til dem, Hvad er det / ad I lete efter mig? Viste I icke / ad mig bør ad være i de (Bestillinger) som ere mjn Faders? 50 Oc de forstode det Ord icke / som hand talde med dem. 51 Oc hand gick ned med dem / oc kom til Nazareth : oc var dme underdanig. Oc Oc hans Moder bevarde alle disse Ord i sit Hierte. 52 Oc JEsus forfræmmedis i Vjsdom / oc Alder / oc Naade / hos Gud oc Menniskene.

III.Capitel.
MEnn i det femtende Keyser Tiberij regærings Aar / der pontius Pilatus var Landsherre i Judæa / oc Herodes Fierdingshøfding i Galilæa / men hans Broder Philippus Fierdingshøfding udi Ituæa oc Trachonitidis Land / oc Lysanias Fierdingshøfding i Abilene. 2 Der Annas oc Caiphas vare ypperste Præste / Da skeede Guds Ord til Johannem Zachariæ Søn / i Ørcken. 3 Oc hand kom i ald den Egn omkring Jordan / oc prædickede Omvendelsis Daab / til Syndernes Forladelse / 4 Som skrefvet er i Esaiæ Prophetis Talis Bog / som siger / (Det er) den hans røst som raaber i Ørcken / Berede I HErrens Vey / giører hans Stje rette. 5 Hver Dal skal opfyldis / oc hvert Bierg oc Høy skal fornedreis / Oc de ting / som ere krogede / skulle rettis / oc de u-jefne Veye skulle blifve slette. 6 Oc alt Kiød skal see Guds Frelsning.
7 Derfor sagde hand til Folcket / som gick ud / ad døbis af hannem / I Øgle-Unger / Hvo vjste eder / ad fly fra den tilkommende Vrede? 8 Saa giører Fruct / som Omvendelsen udkræfver / oc begynder icke ad sige ved eder self / Vi hafve Abraham til fader. Thi jeg siger eder / Gu8d kand opvæcke Abraham Børn af disse Steene. 9 Men Øxen ligger oc hoos Roden ved Træene / hvorfor hvert Træ som icke bør god Fruct / det afhyggis oc kastis i Ilden. 10 Oc Folcket spurde hannem / ad oc sagde / Hvad skulle vi da giøre? 11 Men hand svarde / oc siger til dem / Hvo som hafver to kiortle / hand deele med den / som icke hafver: Oc hvo som hafver Mad / giøre sig lige saa. 12 Men der komme oc Toldere ad døbis / oc sagde til hannem / Mestere / Hvad skulle vi giøre? 13 Men hand sagde til dem / Kræfver icke meere / end eder er sæt. 14 Men Stridsmændene spurde oc hannem ad / oc sagde / Oc vi / hvad skulle vi giøre? Oc hand sagde til dem / Udsuer ingen med ofvervold oc giører ey uræt med Spidzfindighed / Oc lader eder nøye med eders Sold.
15 Men som Folcket formoded eder / oc tænckte alle i deres Hierter om Johanne / Om hand / maa skee / skulde være den Christus. 16 Da svarde Johannes / oc sagde til alle / Jeg døber ved eder med Vand: men der kommer den som er sterckere end jeg / hvilcken jeg er icke værdig til / ad opløse hans Skotvenge: Hand skal døbe eder med den Hellig-Aand oc Ild. 17 Hves Kasteskul er i hans Haand / oc hand skal reense sit Logulf: oc skal sancke Hveden i sit Kornhuus / men Afnerne skal hand forbredne med uslyckelig Ild. 18 Oc megen andet meere formanede oc forkyndede hand Folcket til glæde. 19 Men der den Fierdingshøfding Herodes blef straffet af hannem / for Herodiadis sin Broders Philipi Hustruis skyld / oc for alt det onde / som hand giorde / 20 Da lagde hand oc det til ofver alt / oc indlucte Johannem i Fængslet.
21 Men det begaf sig / der alt Folcket døbtis / oc JEsus var oc blefven døbt / oc bad / ad Himmelen blef obned: 22 Oc ad den Hellig-Aand foor need / i Legomlig skickelse / ofver hannem / som en Due: oc ad en Røst kom af Himmelen / som sagde / Du est min Søn den Elskelige / i dig hafver jeg good Behagelighed. 23 Oc JEsus begynte sit tredivte Aar / som var (som hand meentis) Josephs Søn / som var Eli (Søn.) 24 Som var Mattas (Søn/) som var Levi (søn/) som var Melchi (Søn/) som var Janna (Søn/) som var Josephs (Søn.) 25 Som var Matthatiæ  (Søn/) som var Amos (Søn/) som var Naums (Søn/) som var Esti  (Søn/) som var Naggai  (søn.) 26 Som var Maaths (Søn/) som var Mattathiæ (Søn/) som var Semei (Søn/) som var Josephs (Søn/) som var Juda (Søn.) 27 Som var Johanna  (Søn/) som var Refa  (Søn/) som var Zorobabels (Søn/) som var Salathiels (Søn/) som var Neri (Søn.) 28 Som var Melchi  (Søn/) som var Addi  (Søn/) som var Kosams (Søn/) som var Elmodams  (søn/) som var Ers (Søn.) 29 Som var Jose (Søn/) som var Eliezers (Søn/) som var Jorims (Søn/) som var Matthats (Søn/) som var Levi (Søn/) som var Simeons (Søn/) som var Juda (Søn/) som var Joephs (Søn/) som var Jonans (Søn/) som var Eliakims (Søn.) 31 Som var Mela (søn/) som var Mainans (Søn/) Som var Mattathas (Søn/) som var Nathans (Søn/) Som var Davids (Søn.) 32 Som var Jessai  (Søn/) som var Obeds (Søn) som var Boos (Søn/) som var Salmons  (søn/) som var Naassons (Søn.) 33 Som var Aminadabs (Søn/) som var Arams (Søn/) Som var Esroms (Søn/) som var Phares (Søn/) som var Juda (Søn.) 34 Som var Jacobs (Søn/) som var Isaacs (Søn/) som var Abraams (Søn/) som var Thara (Søn/) som var Nachors (Søn.) 35 Som var Saruchs (Søn/) som var Ragans (Søn/) som var Phalecs (Søn/) som var Ebers (Søn/) som var Sala (Søn.) 36 Som var Cajnans (Søn) som var Arphachsads (søn/) som var Sems (Søn/) Som var Noe (Søn/) som var Lamechs (søn/) 37 som var Som var Methusala  (Søn/) som var som var Enochs  (Søn/) som var Jareds (Søn/) som var Malaleels (Søn/) som var Eajnans (Søn.) 38 Som var Enos (Søn/) Som var Seths  (Søn/) som var Adams  (Søn/) som var Guds (Søn.)

IV.Capitel.
MEn JEsus / fuld af den Hellig-Aand / kom fra Jordan igien / oc blef ført af Aanden i Ørcken / 2 Oc blef fristis fyrretive Dage af Dieflen: oc hand ood slet intet i de samme Dage. Oc der de Dage hafde ende / da hungrede hannem der efter. 3 Oc dieflen sagde til hannem / Dersom du est Guds Søn / da sig til denne Steen / ad den blifver Brød 4 Oc JEsus svarde / oc sgade til hannem / Der staar skrefvet / mennisket kan icke lefve af Børd alleene / men af hvert Guds Ord. 5 Oc Dieflen førde hannem op paa et høyt Bierg / oc vjste hannem alle Verdens Riger / i et Øyeblick. 6 Oc dieflen sagde til hannem / Jeg vil gifve dig alle denne mact / oc deres herlighed / thi den er mig antvordet / oc jeg gifver den hvem jeg vil. 7 Dersom du nu vilt tilbede for mig / da skal det altsammen høre dig til. 8 Oc JEsus svarde hannem / oc sagde / Vjg bort bag mig Satan: Det staar skrefvet / Du skalt tilbede HErren din Gud / oc tiene hannem alleene. 9 Oc hand førde hannem til Jerusalem / oc satte hannem paa Tindingen af Templen / oc sagde til hannem / Der som du est Guds Søn / da styrt dig self need her fra. 10 Thi der staar skrefvet / Hand skal befale sine Engle om dig / ad bevare dig. / 11 Oc ad de skulle bære dig paa Hænderne / paa det du skalt icke støde djn Food paa en Steen. 12 Oc JEsus sarde / oc sagde til hannem / Det er sagt / Du skalt icke friste HErren djn Gud. 13 Oc der Dieflen hafde giort ende paa all Fristelse / vigede hand fra hand til en Tjd. 14 Oc JEsus kom i Aandens Kraft til Galilæam igien: Oc Ryctet om hannem kundgiordis i alle omliggende Egn. 15 Oc hand lærde i deres Synagoger / oc blef prjsid af hver mand.
16 Oc hand kom til Naxareth / som hand var opfød / oc gick i Synagogen ,eder fter sin sedvane / paa Sabbaths Dagen / Oc hand stood op ad løse. 17 Da finge de hannem Esaiæ Prophetis Boog: oc der hand slog bogen op / fant hand den stæd / der som staar skrefvet / 18 HErrens Aand er ofver mig / derfor salvede hand mig / Hand sende mig / ad kundgiøre Euangelium for de Fattige / ad helbrede de knusede Hierter. Ad prædicke de Fangne / ad de skulle lades løs / oc ad de Blinde / skulle faae Siun / ad udlade de Forslagne ledige / 19 Ad prædicke HErrens behagelige Aa. 20 Oc der hand luckte Bogen sammen / fick hand Tieneren (den/) oc sætte sig / oc alle deres Øyen i Synagogen stirrede paa hannem. 21 Men hand begynte ad sige til dem / I Dag er denne Skrift fuldkommen for eders Øren. 22 Oc de gafve hannem alle Vidnisbyrd / oc undrede paa de ljfsalige Ord / som ginge af hans Mund / oc sagde / Er icke denne den Josephs Søn? 23 Oc hand sagde til dem / I skulle frjligen sige dette ordsprock til mig / Læge hielp dig self: Hvor store Ting hafve vi hørt skee i Capernaum? Giør oc lige her i din fædrene By. 24 Men hand sagde / Sandelig jeg siger eder / Ad ingen Prophete er behagelig i sit Fæderne Land. 25 I sandhed siger jeg eder / Der vare mange Encker i Israel / udi Eliæ tjd / der Himmelen var luct / ved tre Aar og sex Maaneder / den gang der var en stoor Hunger i det gandske Land: 26 Oc Elias blef sendt til ingen af dem / men til Sidons Sareptham / til en Enckeqvinde. 27 Oc der vare mange Spedalske i ISrael ,udi Elisæi Prophetis tjd: oc der blef ingen reenset af dem / men Naaman den Syrer. 28 Oc de blefve alle fulde af vrede / som vare i Synagogen ,der de hørde det. 29 Oc de stode op / oc støtte hannem udaf Stade / oc førde hannem op paa det høyeste Bierget / paa hvilcket dres Stad var bygd, ad styrte hannem need. 30 Men hand kom bort midt imellem dem: 31 Oc gick need til Capernaum / Galilææ Stad / oc lærde dem paa Sabbatherne. 32 Oc de forundrede sig paa hans Lærdom: Thi hans Tale var med Myndighed.
33 Oc der var et Menniske i Synagogen / som hafde en ureen Diefvels Aand / oc hand raabte med stoor Røst / 34 Oc sagde / Holt / hvad hafve vi med dig ad skaffe / JEsu Nazarene? Est du kommen ad fordærfve os? Jeg veed hvo du est / den Guds Hellige. 35 Oc JEsus truede hannem / oc sagde / Tj stille / oc far ud af hannem. Oc Dieflen kaste hannem midt iblant dem / oc foor ud af hannem / oc giorde hannem ingen skade. 36 Oc der kom en rædsel ofver alle. Oc de talde med hver andre / oc sagde / Hvad er dette for en Ting? Ad hand buder de ureene Aander med mact oc vold / ad de fare ud / 37 Oc hans Rycte udspreddis allevegne i det omliggende Land.
38 Men hand stood op af Synagogen / oc kom i Simonis Huus / oc Simonis Hustruis Moder hafde en svaar Koldesiuge / oc de bade hannem for hende. 39 Oc hand gick til hende / oc baød Koldesiugen: oc den forlod hende. Oc hun stod strax op / oc tiente dem. 40 Men der Solen var nedgangen / da førde alle de som hafde Skrøbelige / ed adskillige Siugdomme / dem til hannem: oc hand lagde Hænderne paa hver af dem / oc giorde dem helbrede. 41 Der fore oc Diefle ud af mange / raabte oc sagde / Du este Christus den Guds Søn. Oc hand truede dem / oc lod dem icke tale / Thi de viste ad hand var Christus.
42 Men der det var blefven dag / gick hand ud paa en øde sted / oc Folcket lete efter hannem / oc komme hand til hannem: oc de hulde hannem / ad hand gick icke fra dem. 43 Da sagde hand til dem / Mig bør oc for andre Stæder ad prædicke Euangelium om Guds Rige: Thi jeg er der til udsendt. 44 Oc hand prædickede i Galilææ Synagoger.

V.Capitel.
MEn det begaf sig / der Folcket trængde sig paa hannem / ad høre Guds Ord / oc hand stod hoos den Søø Genezareth. 2 Oc saa to Skib staae hoos Søen / men Fiskerne vare udgangne af dennem / oc toode Garnene. 3 Da traadde hand i eet af Skibene / som var Simonis / oc bad hannem / ad skulde legge lidet fra Landet: Oc hand satte sig / oc lærde Folcket af Skibet. 4 Men der hand lood af ad tale / sagde hand til Simonem / Faar ud paa Dybet / oc kaster eders Harn ud til en Dræt. 5 Oc Simon svarde / oc sagde til hannem: Mestere / vi hafve arbeydet den gandske Nat / oc finge intet: Men paa djt Ord vil jeg udkaste Garnet. 6 Oc der de giorde det / fangede de en stoor hob Fiske: Men deres Garn brøste sønder. 7 Oc de vinckede ad deres Medbrødre / som var ei det andet Skib / ad de skulde komme / oc hielpe dem ad drage. Oc de komme / oc fylde baade Skibene fulde / saa / ad de noget nær siuncke. 8 Men der Simon Petrus saa det / falt hand for JEsu Knæ / oc sagde / HErre / gack ud fra mig / Thi jeg er et syndigt Menniske. 9 Thi hannem var kommen en rædsel paa / oc alle dem / som vare med hannem / for denne Fiske dræt / som de hafde giort med hver andre: 10 Disligest ocsaa Jacobum oc Johannem / Zebedæi Sønner / som vare Simonis Medbrødre. Oc JEsus sagde til Simonem / Fryct dig icke / Nu her eftre skaltt du fange Menniskene. 11 Oc de førde Skibene til Landet / oc forlode alle Ting / oc fulde hannem efter.
12 Oc det begaf sig / der hand var i een af Stæderne / See / da var en Mand fuld af Spedalsk: Oc der hand saa JEsum / falt hand paa sit Ansict / oc bad hannem / oc sagde / HErre / om du vilt / (da) kandt du reense mig. 13 Oc hand udracte sin Haand / oc rørde ved hannem / oc sagde / Jeg vil / vær reen. Oc strax gick Spedalsken bort af hannem. 14 Oc hand bød hannem / ad hand skulde ingen sige det: Men gack bort / oc betee dig for Præsten / oc offer for din Reenselse / som Moses hafver forordnit dem til et Vidnisbyrd. 15 Men Talen om hannem kom jo længre ud / Oc der kom meget Folck tilsammen / ad de kunde høre / oc helbredis af hannem fra ders Siugdomme. 16 Men hand vigede bort i Ørcken / oc bad.
17 Oc det begaf sig paa en Dag / ad hand lærde. Oc der sadde Pharisæer oc Skriftkloge / som vare komne af alle Byer i Galilæa oc Judæa / oc Jerusalem: Oc der var HErrens Kraft ad hielpe dennem. 18 Oc see / nogle MÆnd baare et Menniske paa en Seng / som var verckbrødet / oc de søgte efter / ad føre det ind / oc legge for hannem. 19 Oc der de kunde icke finde for Folcket / paa hvad sted de skulde føre hannem ind / da stigede de op paa Huuset / oc lode hannem need igiennem tagsteenene / med Sengen / midt iblant (dem) for JEsum. 20 Oc der hand saa deres Tro / sagde hand til hannem / Menniske / dine synder ere dig forladne. 21 Oc de Skriftkloge oc Pharisæer begynte ad tæncke / oc sagde / Hvo er denne / ad hand taler Guds bespottels? Hvo kan forlade Synderne / uden Gud alleene? 22 Men der JEsus fornam deres Tancker / svarde hand / oc sagde til dem / Hvad tæncke I udi eders Hierter? 23 Hvilcket er lettere ad sige / Dig er dine Synder forladne: Eller sige / Stat op oc / oc vander omkring? 24 Men ad I skulle vide / ad Menniskenes Søn hafver mact paa Jorden / ad forlade Synder / sagde hand til den Verckbrødne / Jeg siger dig / stat op / oc tag din Seng op / oc gack til dit Huus. 25 Oc hand stood strax op for deres Øyen / oc tog op det som hand laa paaa / oc gick til sit Huus / prjsede Gud. 26 Oc en stoor Forfærdelse betog dem alle / oc de prjsede Gud: Oc blefve fulde af Fryct / oc sagde / Vi hafver i Dag seet utrolige Ting.
27 Oc der efter gick hand ud / oc saa en toldere / som heed Levi / sidde hoos Toldboden / oc hand sagde til hannem / Følg mig efter. 28 Oc hand forlod Alting / oc stood op / oc fulde hannem efter. 29 Oc samme Levi ridde et stoort Giestebud til i sit Huus: Oc der var en stoor Forsamling af Toldere / oc andre / som sadde med dem til Bords. 30 Oc deres Skriftkloge oc Pharisæer knurrede imod hans Disciple / oc sagde / Hvorfor æde oc dricke I med Toldere oc Syndere? 31 Oc JEsus svarde / oc sagde til dem / De Karske hafver Lægen icke behof / men de SIuge. 32 Jeg er icke kommen ad kalde Retfærdige / men Syndere til Omvendelse.
33 Men de sagde til hannem / Hvorfor faste Johannis Disciple saa ofte / oc bede / oc Pharisæernes lige saa: Men dine æde oc dricke? 34 Men hand sagde til dem / I kude icke komme Bryllups Folcket til ad faste / saa længe som Brudgommen er hoos dem / 35 Men de Dage skulle komme / ad Brudgommen skal tagis fra dem / da skulle de faste i de samme Dage. 36 Men hand sagde oc en Lignelse til dem / Ingen sætter en Klud af nyt Klæde / paa et gammelt Klæde: Ellers rifver det ny (det gamle) sønder / oc Kluden af det ny / skicker jeg icke paa det gamle. 37 Oc ingen lader ny Vjn i gamle Lederflasker: Ellers sønderbryder den ny Vjn Flaskerne / oc den spildis / oc Flaskerne fordærfves. 38 Men man skal lade ny Vjn i ny Flasker / saa blifve de baade forvarede. 39 Oc der er ingen / som dricker af den Gamle / oc vil strax den Ny / thi hand siger / Den Gamle er bedre.

VI.Capitel.
MEn det begaf sig paa en anden først Sabbath / ad hand gick igiennem Kornet / oc hans Disciple plockede Ax / oc vrede dem med Hænderne / oc oode. 2 Oc nogle af Pharisæerne sagde til dem / Hvad giøre I som mand icke maa giøre om Sabbatherne? 3 Oc JEsus svarde / oc sagde til dem / Hafve I icke heller læst / det som David giorde / dre hannem hungrede / oc de som vare med hannem? 4 Hvorledis hand gick ind i Guds Huus / oc tog Skuebrød / oc ood / oc gaf ocsaa dem / som vare med hannem / hvilcke dog ingen maa æde / uden Præsterne alleene. 5 Oc hand sagde til dem , Menniskenes Søn er HErre / ocsaa ofver Sabbathen.
6 Men det skeed epaa en andenSabbath / ad hand gick i Synagogen / oc lærde / Oc der var et Menniske / oc hans høyre Haand var vissen. 7 Men de Skrifkloge oc Pharisæer toge vare paa hannem / om hand helbredede hannem om Sabbathen / paa det de kunde finde Klagemaal mod hannem. 8 Da merckie hand deres Tancker / oc hand sagde til det Menniske med den visne Haand / Reis dig / oc stat her midt iblant (os.) Men hand stod op / oc stood (der.) 9 Hvorfor JEsus sagde til dem, Jeg vil spøre eder ad / Hvad maa mand om Sabbatherne / giøre got eller giøre ont? frelse Ljf / eller fordærfve? 10 Oc hand saa omkring paa dem alle / oc sagde til det Menniske / Reck djn Haand ud. Men hand giorde det saa. Da blef hans haand karsk igien / oc helbrede som den anden. 11 Men de blefve fulde af Galenskab / oc talde med hver andre / hvad de vilde giøre JEsu.
12 Men det begaf sig i de Dage / ad hand gick paa Bierget ad bede / oc hand blef Natten ofver i Bønen til Gud. 13 Oc der det blef Dag / kaldede hand sine Disciple frem / oc udvalde Tolf af dem / hvilcke hand oc kaldede Apostle / 14 Simonem / hvilcken hand oc kaldede Pe3trum / oc Andream hans Broder / Jacobum oc Johannem / Philippum oc Bartholomæum / 15 Matthæum oc Thomam / Jacobum Alphæi (Søn) oc Simonem / som kaldis Zelotes / 16 Judam Jacobi / oc judam Ischariothem / den som oc blef en Forrædere.
17 Oc hand gick need med dem / oc stod paa en Plan i Marcken / oc hans Disciples Skare / oc en stoor hob Folck / af all Judæa Jerusalem / oc Tyro oc Sidone / liggendis hoos Hafvet / 18 Som vare komme ad høre hannem / oc ad helbredis af deres Siuger : Oc de som blefve forstyrrede af ureene Aander : oc de blefve helbrede. 19 Oc alt Folcket begærde ad rør ved hannem: Thi der gick Kraft af hannem / oc helbredede dem alle.
20 Oc hand løsfte sine Øyen op ofver sine Disciple / oc sagde / Salige (ere I) Fattige / thi Guds Rige er eders. 21 Salige (ere I) som nu hungre / thi I skulle mættis. Salige (ere I) som nu græde / thi I skulle lee. 22 Salige (ere I) dersom Menniskene hade eder / oc fraskille eder / oc skende eder / oc forkiunde eders Nafn / som ont / for Menniskenes Søns skyld. 23 Glæder eder paa den samme Dag / oc springer: Thi see / eders Løn er stoor i Himmelen: Lige det samme giorde ocsaa deres Fædre mod Propheterne. 24Men væ dog eder I Rjge / Thi I hafve eders Trøst borte. 25 Væ eder / I som ere fylde / thi I skulle hungre. Væ eder / I som nu lee / Thi I skulle sørge oc græde. 26 Væ eder / naar alle Mennisker tale vel paa eder / LIge det samme giorde ocsaa deres Fædre ved de falske Propheter.
27 Men jeg siger eder / I som høre til: Elsker eders Fiender. Giører den got / som eder hade. 28 Velsigner dem / som eder forbande: oc beder for dem / som ere eder fortrædelige. 29 Hvo som staar dig paa det (eene) Kindbeen / biud hannem oc det andet: Oc hvo som tager Kaaben fra dig / forhindre hannem oc icke Kiortlen. 30 Men gif hver den som beder dig: oc hvo som tager dit fra dig / da kræf det icke igen. 31 Oc som I ville ,a d Menniskene skulle giøre mod eder / LIge saa giører oc I mod dem. 32 Oc dersom I elske dem der eder elske / hvad Tack hafve I (derfore?) Thi Syndere elske oc dem som dem elske. 33 Oc dersom I gire vel mod der giøre vel mod eder / Hvad Tack hafve I (derfore?) Thi Syndere giøre oc det samme. 34 Oc der som I laane (dem) / af hvilcke I haabe ad faae igien / Hvad Tack hafve I (derfor?) Thi Syndere laane ocsaa Syndere / paa det de skulle faae lige igien. 35 Dog alligevel / Elsker eders Fiender / oc giører vel / oc laaner / ventendes der intet for: Oc eders Løn skal være stoor / oc I skulle være den Allerhøyestis Børn: Thi hand er god mod de UUtacknemmelige oc Onde. 
36 Derfor værer Barmhiertige / som eders Fader oc er Barmhiertig. 37 Dømmer icke / saa skulle I oc icke dømmes: Fordømmer icke / saa skulle I icke fordømmes: Forlader / saa skal eder forladis. 38 Gifver / saa skal eder oc gifvis: En good / knuget / oc skuddet oc ofverflødig Maade / skulle de gifve i eders Skød. Thi lige med den Maade som I maale med / skal eder maalis igien. 39 Men hand sagde dem en Lignelse / Monne en Blind kand vise en Blind Veyen? SKulle de icke baade sammen falde i Grafven? 40 Disciplen er icke ofvre sin MEstere: Men hver som er fuldkommen / skal være som hans MEstere. 41 Hvad seer du en Skæf / som er i din Broders Øye / oc Bielcken / som er i dit eget Øye / blifver du icke var? 42 Eller / hvorledis kant du sige til din Broder / Holt Broder / Jeg vil drage Skærfven ud / som er i dit Øye: Du som icke seer self Bielcken i dit Øye? Du Øyenskalck / uddrag først Bielcken af dit Øye: Oc da skalt du see til / ad uddrage Skærfven som er i din Broders Øye. 43 Thi der er intet got Træ / som bær raaden Fruct / oc intet raadet Træ / som bær good Fruct. 44 Thi hvert Træ kiendis paa sin egen Fruct. Thi mand sancker oc icke Vjndruer af Tornbuske. 45 Et got Menniske bær got frem / af sit Hiertis gode Liggendefæ: Oc et ont Menniske bær ont frem / af sit Hiertis onde LIggendefæ. Thi hans Mund taler af Hiertens Ofverflødighed.
46 Men hvi kalde I mig HErre / HErre / oc giøre icke hvad jeg siger? 47 Hvo som kommer til mig / oc hører mine Ord / oc giører dem / den vil jeg vise eder / hvem hand er lig. 48 Hand er lige som et Menniske / der bygde et Huus / oc grof dybt / oc lagde Grundvolden paa en Klippe. Oc der Vandløb kom / da støtte Strømmen paa Huuset / oc kunde icke rocke det: Thi det var grundfest paa en Klippe. 49 Men hvo som hører / oc icke giør / Hand er lige som et Menniske / der bygde et Huus paa Jorden / uden grundvold / oc Strømmen støtte der paa / oc det falt strax / oc det Husis Fald blef stoort.

VII.Capitel.
MEn der hand hafde fuldendit alle sine Ord / i Folckens Paahøre / gick hand ind i Capernaum. 2 Men en Høfvizmands Tienere laa dødsiug / hvilcken hand holt meget af. 3 Men der hand hørde om JEsu / da sende hand de Ældste af Jøderne til hannem / oc bad hannem / ad hand vilde komme oc frelse hans Tienere. 4 Oc der de komme til JEsum / bade de hand flittelige / oc sagde / Hand er vel væred / ad di giør hannem det. 5 Thi hand elsker vort Folck / oc hand hafver opbygd os Synagogen. 6 Da gick JEsus bort med dem. Oc der hand var nu icke langt fra Huuset / (da) sende Høfvizmanden Venner til hannem / oc lod hannem sige / HErre / umag dig icke : Thi jeg er icke værd / ad du indgaar under mit Tag: 7 Derfor actede jeg mig oc icke self værdig til / adkomme til dig: Men sig ickun eet Ord / da vorder min Dreng helbrede. 8 Thi jeg er oc et Menniske / under Macten / som hafver Strjdsmænd under mig: Oc jeg siger til denne / Gack / oc hand gaar: Oc til den anden / Kom / oc hand kommer. Oc til min Tienere / Tiør det / oc hasn giør det. 9 Men der JEsus hørde det / forundrede hand sig paa hannem: Oc vende sig om / oc sagde til Folcket som hannem efterfulde / JEg siger eder / Saa stoor en Tro hafver jeg icke fundet end i Israel. 10 Oc der de som vare udsende / komme tilbage igien til Huuset / da funde de den siuge Tienere karsk.
11 Oc det begaf sig der efter / ad hand gick til en Stad / som heed nain / oc der ginge mange af hans Disciple med hannem / oc meget Folck. 12 Oc der hand kom nær til Stadsporten / See / da udbaaris en Død / som var sin Moders eeniste Søn / oc hun var en Encke: Oc meget Folck af Staden / (gick) med hende. 13 Oc der HErren saa hende / da ynckedis hannem inderlig ofver hende / oc sagde til hende / Græd icke. 14 Oc hand traadde til / oc rørde ved Baaren: Oc de som baare / stode. Oc hand sagde / Du unge Dreng / jeg siger dig / stat op. 15 Oc den Døde reiste sig op / oc blegynte ad tale / Oc hand gaf hams Moder hannem. 16 Men en rædsel botog alle / Oc de prjsede Gud / oc sagde / Ad der er en stoor Prophete oprist iblant os / oc ad Gud hafver besøgt sit Folck. 17 Oc denne Tale om hannem kom ud i den gandske Judæa / oc i ald omliggende Egn.
18 Oc Johannis Disciple forkyndede hannem om alt dette. Oc Johannes kaldede to af sine Disciple til sig / 19 (Oc) sende dem til JEsum / oc lod hannem sige / Est du den som kommer / eller tøfve vi efter en anden? 20 Men der Mændene komme til hannem / sagde det / Johannes den Døbere hafver sendt sos til dig / oc lader sig sige / Est du den som kommer / eller tøfve vi efter en anden? 21 Men paa den samme stund / giorde hand mange helbrede / af Siuger oc Plager / oc ondne Aander: Oc hand gaf mange Blinde Siunen. 22 Oc JEsus svarde / oc sagde til dem / Gaar bort / oc forkynder Johanni / hvad I hafve seet oc hørt / Ad de Blinde see / de Halte gaar / de Spedalske vorde reene / de Døfve høre / de Døde opreises / Euangelium prædickes for de Fattige. 23 Oc salig er den / som icke forargis paa mig.
24 Men der Johannis bud ginge bort / begynte hannem ad tale til Folcket / om Johanne / Hvad vare I udgange i Ørcken ad see? Et Rør / som røris af Værit? 25 Eller / Hvad vare I udgangne ad see? Et Menniske iført i bløde Klæder? See / de som lefve i herlige Klæder oc Vellyst / ere i KOngelige Gaarde. 26 Eller / hvad vare I udgangne ad see? en Prophete? Ja / jeg siger eder / Den som oc meere er / end en Prophete. 27 Hand er den / som staar skrefvet om / See / jeg sender min Engel for dit Ansict / som skal berede den Vey for dig. 28 Thi jeg siger eder / ad iblant dem / som ere fødde af Qvinder / ere der ingen større prophete end Johannes den Døbere: Men den som er mindre i Guds Rige / den er større end hand. 29 Oc alt Folcket som hannem hørde / oc Toldere / gafve Gud ræt / de som vare døbte med Johanis daab. 30 Men Pharisæerne / oc Skriftkloge / foractede Guds Raad imod sig self / som vare icke døbte af hannem.
31 Men HErren sagde / Hvem skal jeg derfor ligne denne SLectis Mennisker ved / oc hvem ere de lige? 32 De ere de smaa Børn lige / som sidde paa Torfvet / oc raabe mod hver andre / oc sige / Vi pibede for eder / oc I danzede icke: Vi klagede ynckelige for eder / oc I græde icke. 33 Thi Johannes den Døbere kom / oc hvercken ood Brød / eller drack Vjn: Oc I sige Hand hafver Dieflen. 34 Menniskens Sønn er kommen / æder oc dricker: Oc I sige / See / et Menniske som er en Fradsere oc Vjndranckere / Tolderes oc Synderes Ven. 35 Oc Vjsdommen er retfærdiggiort af alle sine Børn.
36 Men der bad een af pharisæerne hannem / ad hand vilde æde med hannem: Oc hand gick ind i Pharisæerens Huus / oc sad til Bords. 37 Oc see / der var en Qvinde i Staden / som var en Synderinde / Der hun forham / ad hand sad til Bords i Pharisæernes Huus / da hente hun en Alebaster med Salve: 38 Oc stod bag hoos hans Fødder / oc græd / oc begynte ad væde hans Fødder med Graad / oc ad tøre dem med sit Hofvedhaar / oc hun kyste hans Fødder / oc salvede (dem) med Salven. 39 Men der Pharisæeren / som hafde indbudit hannem / sa det / talde hand ved sog self / oc sagde / Dersom denne var en Prophete / da viste hand / hvo oc hvordan en Qvinde denne er / som rører ved hannem: Thi hun er en Synderinde. 40 Oc JEsus svarde / oc sagde til hannem / Simon / Jeg hafvre noget ad sige dig. Men hand sagde / Mestere / sig (frem.) 41 Der hafde een / som hafde laant sine Pendinge ud / to Skyldener: Den eene var frem hundrede Pendinge skyldig / den anden / halvtredsinds tive: 42 Men der de hafde icke ad betale med / da gaf hand dem det baade til. Sig nu / hvilcken af dem skal elske hannem meest? 43 Men Simon svarde / oc sagde / Jeg acter / den som hand gaf meest til. Da sagde hand til hannem / Du dømde ret. 44 Oc hand vende sig til Qvinden / oc sagde til Simon / Seer du denne Qvinde? Jeg kom i dit Huus / du hafver icke gifvit mig Vand / til mine Fødder: Men denne giorde mine Fødder vaade med Graad / oc tørde dem med sit Hofvedhaar. 45 Du hafver icke gifvit mig Kys: Men denne lod icke af ad kysse mine Fødder / siden hun kom hid ind. 46 Du hafver icke salvit mit Hofved med Olie: men hun salvede mine Fødder med Salve. 47 For den Sags skyld / siger jeg dig / ad hendis mange Synder ere forladne / ad hun elskte meget: Men hvilcken som lidet forladis / hand elsker lidet. 48 Oc hand sagde til hende / Dig ere (dine) Synder forladne. 49 Da begynte de / som sadde til Bords med hannem / ad sige ved sig self / Hvo er denne / som oc forlader Synderne? 50 Men hand sagde til Qvinden / Djn Tro hafver frelst dig: Gack bort med Fred.

VIII.Capitel
OC det begaf sig der efter / oc hand reyste igiennem Stæder oc Byer / oc prædickede oc forkyndede Guds Rigis Euangelium: oc de Tolf med hannem. 2 Der til med / nogle Qvinder / som vare helbrede giorde / af onde Aander oc Siugdomme / (som var) Maria / der kaldis Magdalena / af hvilcken der vare siu Diefle udfarne / 3 Oc Johanna / Chuze / Herodis Land-Fogedis Hustru / oc Susana / oc mange andre / som vare hannem behielpelig af deres Gods.
4 Men som der var nu meget Folck tilsammen / oc de af Stæderne vare reyste til hannem / da sagde hand ved en Lignelse. 5 Der gick en Sædmand ud ad saa sin Sæd / oc i det hand saade / falt noget hoos Veyen / oc blef borttraad / oc Himmelens Fule oode det op. 6 Oc noget falt paa en Klippe / oc der det voxte op / visnede det / fordi ad det hafde icke vædske. 7 Oc noget falt midt iblant Torn / oc Tornene voxte op med / oc qvalde det. 8 Oc noget falt i den gode Jord / oc det voxte op / oc bar hundrede fold Fruct. Der hand det sagde / raabte hand / Hvo som hafver Øren ad høre (med) hand høre. 9 Men hans Disciple spurde hannem ad / oc sagde / Hvad Lignelse skal dette være? 10 Da sagde hand / Eder er det gifvet / ad vide Guds Riges Hemmelighed: Men de andre i Lignelser / ad de skulle seendes icke see / oc hørendes icke forstaae. 11 Men dette er Lignelsen. Sæden er Guds Ord. 12 Men de hoos Veyen / ere de som det høre / Der efter kommer Dieflen / oc tager ordet af deres Hierte / paa det / de skulle icke troe oc blifve salige. 13 Men de paa Klippen (ere de) som annamme Ordet med glæde / naar de det høre: Oc de hafve icke Rod / som troe til en tjd / oc i Fristelsens tjd da falde de fra. 14 Men det som falt iblant torne / ere de / som det høre / oc i det de gaae hen / qvæles de af dette Ljfs Omhyggelighed / oc Rjgdom oc Vellyst / oc bære ingen Fruct. 15 Men det i den gode Jord / ere de / hvilcke naar de høre Ordet / beholde de det / i en smuct oc got Hierte / oc bære Fruct i Taalmodighed. 16 Ingen tænder et Lius / oc skiuler det med et Kar / eller sætter det under et Bord. Men hand sætter (det) paa en Liusestage / paa det / ad hvo som gaar ind / skal see Liuset. 17 Thi der er intet skiult / som ey skal obenbaris / oc intet hemmeligt / som ey skal forstaas / oc komme til Liuset. 18 Saa ser nu / hvorledis I høre til. Thi hvo som hæafver / hannem skal gifvis: Oc hvo som intet hafver / fra hannem skal oc tagis det hand siunis ad hafve.
19 Men hans Moder oc Brødre komme til hannem / oc kunde icke komme hannem i tale for Folcket. 20 Oc det blef hannem tilkiende gifvet / (af nogle) som sagde / Din Moder oc dine Brødre staae derude / som ville see dig. 21 Men hand svarde / oc sagde til dem / Min Moder oc mine Brødre ere disse / som høre Guds Ord oc giøre det.
22 Oc det begaf sig paa een af (de) Dage / ad hand traadde i et Skib / oc hans Disciple: Oc hand sagde til dem / Lader os fare ofver Søen. Oc de fore ud. 23 Men der de fore /ofver) / da sof hand / Oc der kom en Hvervelvinde need paa Søen : Oc de forfyltes / oc vare i Fare. 24 Da raadde de til (hannem) / oc vacte hannem op / oc sagde / Mestere / Mestere / vi forgaae. Men hand stod op oc truede Været oc Vandens bølger: Oc de lode af / oc det blef stille. 25 Da sagde hand til dem / Hvoer er eders Tro? Men de fryctede sig / oc forundrede sig / oc sagde til hver andre / Hvo er denne? Thi hand biuder baade Væir oc Vand / oc de ere ham lydige? 26 Oc de seylede frem / til de Gadareners Egn / hvilcken der er tvert ofver fra Galilææ.
27 Men som hand traadde ud paa Landet / da møtte en Mand hannem af Staden / som hafde haft Diefle i lang tjd / oc førde sig icke i Klæder / oc blef icke i Huus / men i (de Dødes) Grafver. 28 Men der hand saa JEsum / da raabte hand / oc sagde med stor Røst / Hvad hafver jeg med dig ad skaffe / du JEsu den Allerhøyestis Guds Søn? Jeg beder dig / ad du icke vilt pjne mig. 29 Thi hand bød den ureene Aand / ad fare ud af Mennisket: Thi hand hafvde lang tjd sledet hannem. Oc hand hafde værit bunden med Lencker / oc forvaret med Bloter / oc hand hafde brøt Baandene sønder / oc  var drefven af Dieflen i Ørcken. 30 Men JEsus spurde hannem ad / oc sagde / Hvad heder du? Men hand sagde / Skock: Thi der vare mange Diefle farne i hannem. 31 Oc de bade hannem / ad hand skulde icke biude dem fare i Afgrunden. 32 Men der var en stoor Hiord Svjn / som føddis paa Bierget: Oc de bade hannem / ad hand vilde stede dennem / ad fare i dem. Oc hand tilstedde dem (det.) 33 Men de Diefle som vare udfarne af Mennisket / fore i Svinene: Oc Hiorden styrte sig hastelig need af Backen i Søen / oc drucknede. 34 Men der Hyrderne saae det som skeede / flydde de / oc ginge bort / oc kundgiorde det i Staden oc i Landsbyerne. 35 Da ginge de ud ad see / det som var skeet: Oc komme til JEsum / oc finde det Menniske / som Dieflene vare farne af / siddendis klæd / oc ved Sands / hoos JEsu Fødder. Oc de forfærdedes. 36 Men oc de som hafde seet / hvorledis den Besætte blef frelst / kundgiorde dem det. 37 Oc den gandske Almue i det Gadareners omliggende Land / bade hannem / ad hand vilde gaa fra dem: Thi de vare betagne med stoor Redsel. Men hand traadde i Skibet / oc vende tilbage igien: 38 Men Manden / som Dieflene vare farne ud af / bad hannem / ad hand maatte være hoos hannem: Men JEsus forlod hannem fra sig / oc sagde: 39 Gack til dit Huus / oc fortæl / hvor store Ting Gud hafver giort dig. Oc hand gick bort / oc prædickede igennem den gandske Stad / hvor store Ting JEsus hafde giort hannem.
40 Men det begaf sig / der JEsus kom igien / toog Folcket imod hannem. Thi de forventede hannem alle. 41 Oc see / der kom en Mand / som heede Jairus / oc hand var dem Øfverste for Synagogen. Oc hand falt need for JEsu Fødder / oc bad hannem / ad hand vilde komme i hans Huus. 42 thi hand hafde en eeniste Datter / ved tolf Aar / oc hun laa i det yderste Aandefang. Men der hand gick bort / trængde Folcket hannem. 43 Oc en Qvinde hafde haft Blodflot i tolf Aar / hun hafde kostit all sin Formue paaa Læger / oc kunde icke blifve helbred af nogen. 44 Hun gick frem / bag til / oc rørde ved Sømmen af hans Klædebon. Oc strax stod hendis Blodflod. 45 Oc JEsus sagde / Hvo er den som rørde ved mig? Men der de nectede alle / sagde peder / oc de som vare med hannem / mestere / Folcket trænger oc trycker dig / oc du siger / Hvo er den / som rørde ved mig? Men JEsus sagde / Der rørde nogen ved mig / thi jeg finder / ad der gick en Kraft af mig. 47 Men der Qvinden saa / ad det var icke skiult / da kom hun med befvelse / oc falt for hannem / oc kundgiorde hannem for alt Folcket / for hvad Sag hun røde ved hannem / oc hvorledis hun blef strax helbred. 48 Men hand sagde til hende / Vær trøstig / Datter / din Tro hafver frelst dig: Gack bort med Fred. 49 Men der hand endnu talde / da kom der een af Synagogens Øfverstis (Tienere) / oc sagde til hannem / Din Datter er død: umag icke Mesteren. 50 Men der JEsus det hørde / svarde hand hannem / oc sagde / Fryct dig icke / Tro ickun / oc hann skal blifve frelst. 51 Oc der hand kom i Huset / da lod hand ingen gaae ind / (med sig) uden Petrum / oc Jacobum / oc Johannem / oc Pigens Fader oc Moder. 52 Men de græde alle / oc beklagede sig ynckeligen for hende: Men hand sagde / Græder icke / Hun er icke død / men hun sofver. 53 Oc de beloe hannem / (Thi) de viste ad hun var død. 54 Men hand dref dem alle ud / oc tog fat paa hendis haand / oc raabte / oc sagde / Pige / stat op. 55 Oc hendis Aand kom igien / oc hun stod strax op: Oc hand befalde ad man skulde gifve hende ad æde. 56 Oc hendis Forældre blefve storligen forfærdede: Oc hand bød dem / ad de skulde ingen sige det / som var skeed.

IX.Capitel.
MEn hand kaldede sine tolf Disciple tilsammen / oc gaf dem velde oc mact ofver alle Diefle / oc ad helbrede Siugdomm. 2 Oc hand sende dem ud ad prædicke Guds Rige / oc ad helbrede de Siuge. 3 Oc hand sagde til dem / I skulle intet tage med eder paa veyen / hvercken Staf / ey heller Taske / ey heller Brød / ey heller Pendinge / ey heller hver hafve to Kiortle. 4 Oc i hvilcket Huus i gaae ind / bier der / oc drager derud fra. 5 Oc hvilcke som eder icke ville annamme / da / naar I gaae ud af den Stad / yster ocsaa Støfven af eders Fødder / til et Vidnisbyrd ofver dem. 6 Men de ginge ud / oc droge fram igiennem Byer / prædickede Euangelium / oc helbredede allevegne.
7 Men Herodes / den Fierdingshøfding / hørde alle Ting som skeede af hannem / oc tvilde / fordi ad der sagdis af nogle / ad JOhannes var opvact fra Døde: 8 Oc af nogle / ad Elias var obenbaret: Men af andre / ad en Prophet af de gamle var opstanden. 9 Oc Herodes sagde / Johannem hafver jeg aldit halshugge: Men hvo er denne / om hvilcken jeg hører saadant? Oc hand søgte efter ad see hannem.
10 Oc Apostlene komme igien / oc fortalde hannem / hvor store Ting de hafde giort. Oc hand tog dem til sig / oc vigede bort i sær til en øde sted / ved en Stad / som kaldis Bethsaida. 11 Men der Folcket fornam (det)/ da droge de efter hannem: Oc hand tog imod dem / oc talde til dem om Guds Rige: oc lægde dem / som hafde (hans) Hielp behof. 12 Men Dagen begynde ad bøye sig. Da ginge de tolf til hannem / oc sagde til hannem / Lad Folcket fare / ad de kunde gaae her fra i de omliggendes Byer oc Landsbyer / oc faae Herberg / oc finde Føde: Thi vi ere her i et øde sted. 13 Men hand sagde til dem / Gifve I dem ad æde. Men de sagde / Vi hafve icke meere end frem Brød / oc to Fiske / uden saa er / ad vi skulle gaae bort / oc kiøbe Mad til alt dette Folck. 14 Thi der vare ved fem tusinde Mænd. Men hand sagde til sine Disciple / Lad er dem sætte sig need som til Bords / i hver hob halftrediesinds tive. 15 Oc de gorde saa / oc sætte sig alle. 16 Da tog hand de fem Brød / oc to Fiske / oc saa op i Himmelen / oc velsignede dem / oc brød (dem)/ oc fick Disciplene (dem/) ad lægge for Folcket. 17 Oc de oode / oc blefve alle mætte: Oc der blef optagit / det som de lefnede / af Styckerne / tolf Kurfve.
18 Oc det begaf sig / der hand var alleene / oc bad / ad hans Disciple vare hos hannem / oc hand spurde dem ad / oc sagde / Hvem siger Folcket / ad jeg er? 19 Men de svarede / oc sagde / Johannes den Døbere / Men andre / Elias. Men andre / ad der er en Prophet af de gamle opstanden. 20 Da sagde hand til dem / Men hvem sige I meig ad være? Da svarde Peder / oc sagde / Den Guds Christus. 21 Men h annamme truede dem / oc bød / ad de skulde ingen sigde det / 22 Oc sagde / Ad det bør Menniskenes Søn ad sljde meget / oc forskiudis af de Ældste oc ypperste Præste / oc Skriftkloge / oc slais hihiel / oc opreisis tredie Dag. 23 Da sagde hand til dem alle / Hvo som vil komme efter mig / hand skal forsage sig self / oc tage sit Kaars op daglig / oc efterfølge mig. 24 Thi hvo som vil frels esit Ljf / hand skl miste det / Oc hvo som ister sit Ljf for min skyld / hand skal frelse det. 25 thi havd gafvn hafver et Menniske / om hand vandt den gandske Verden / men miste sig self / eller giorde sig self skade? 26 Thi hvo som skammer sig ved mig oc mine ord / hannem skal oc Menniskenes Søn skamme sig ved / naar hand kommer i sin Herlighed. / oc sin faders / oc de hellige Engles. 27 Men sandelig siger jeg eder / Ad nogle ere af dem / som her staae / der ingenlunde skulle smage Døden / før de see Guds Rige.
28 Men det begaf sig ved othe Dage efter denne Tale / oc hand tog til sig petrum / oc Johannem / oc Jocobum / oc gick op paa Bierget ad bede. 29 Oc der hand bad / belv hand Ansictis skickelse anderledis / oc hans Klædebon blef hvid (oc) skinnendis. 30 Oc see / to Mænd talede med hannem / som vare Moses oc Elias: 31 Som blefve seet der i Herlighed / oc talede om hans (Ljfs) udgang / som hand skulde fuldkomme i Jerusalem. 32 Men Peder / oc de som vare med hannem / vare betyngede med søfn: Oc der de vaagnede op / da saae de hans Herlighed / oc de to Mænd som stode hoos hannem. 33 Oc det begaf sig / der de skildtes fra hannem / sagde Peder til JEsum / Mestere / Det er os got ad vi blifve her / oc vi ville giøre tre Bolige / Dig een / oc Mosi een / oc Eliæ een / Dog hand viste icke hvad hand sagde. 34 Men der hand sagde saadant / kom en Sky / oc ofverskyggede dem / men de forfærdedes / der de komme ind i Skyen. 35 Oc der kom en røst af Skyen / som sagde / Denne er min Søn den elskelige / Hører hannem. 36 Oc i det Røsten skeede / blef JEsus funden alleene: Oc de tagde stille / oc forkyndede ingen intet i de Dage / af det de hafde seet.
37 Men det begaf sig den Dag der efter / der de komme af Bierget / da kom meget Folck mod hannem. 38 Oc see / en Mand iblant Folcket / raabte / oc sagde / Mestere / Jeg beder dig / see til min Søn: Thi hand er min eeniste Søn. 39 Oc see / en Aand griber fat paa hannem / oc hand raaber strax / oc hand slider hannem / ad hand fraaer / oc med Nød viger hand hannem / naar hand hafver sledit hannem. 40 Oc jeg bad dine Disciple / ad de fulde uddrifve hannem / oc de kunde icke. 41 Da svarde JEsus / oc sagde / O du vantro oc vanartige Slect / hvor længe skal jeg være hos eder / oc fordrage eder? Hent din Søn hjd. 42 Men der hand kom til hannem / da ref Dieflen hannem endnu / oc sleed hannem til med. Men JEsus truede den ureene Aand / oc giorde Drengen helbrede: oc gaf hans Fader hannem igien. 43 Men de blefve alle saare forfærdede ofver Guds Mayestet.
Men der det forundrede dem alle / paa alle de Ting som JEsus giorde / Da sagde hand til sine Disciple: 44 Mercker vel paa disse Ord: Thi Menniskenes Søn skal antvordis i Menniskers Hænder. 45 Men det ord forstode de icke / oc det var skiult for dem / ad de begreb det icke: Oc de fryctede sig ad spøre hannem om det samme ord. 46 Der kom oc en Samtale iblant dem der om / hvilcken der skkulde være den største iblant dem. 47 Men der JEsus saa deres Hiertis Tancker / tog hand et Barn / oc stillede det hoos sig: 48 Oc sagde til dem / Hvo som annammer dette lidet Barn i mit Nafn / hand annammer mig: oc hvo som mig annammer / hand annammer dem / som mig udsende. Thi hvo der er den mindste iblant eder alle / hand skal være stoor. 49 Men Johannes svarde / oc sagde / Mestere / Vi saae en / hand dref Diefle ud i dit Nafn / oc vi formeente hannem det / Thi hand følger icke med os. 50 Oc JEsus sagde til hannem / Formeener det icke: Thi hvo som icke er imod os / hand er med os.
51 Men det begaf sig / der de Dage fuldkommedes / ad skulde optagis (her fra)/ Oc hand tog sig stadeligen for / ad vandre til Jerusalem. 52 Oc hand sende Bud bort for sig. Oc de ginge bort / oc komme i een af Samaritaners Byer / ad berede hannem (Herberge.) 53 Oc de annammede hannem icke / fordi ad hans Forsæt var ad vandre til Jerusalem. 54 Men der hans Disciple / Jacobus oc Johannes / saae det / da sagde de / HErre / vilt du / ad vi skulle sige / ad der skal falde Ild af Himmelen / oc fortære dem / lige som oc Elias giorde? 55 Men hand vende sig / oc straffede dem / oc sagde / I vide icke / af hvad for en Aand I ere. 56 Thi Menniskenes Søn er icke kommen ad fordærfve Menniskenes Siæle / men ad frelse. Oc de ginge til en anden By.
57 Men det begaf sig / der de ginge paa Veyen / da sagde en til hannem / HErre / jeg vil følge dig / ihvort du gaar. 58 Oc JEsus sagde til hannem / røfve hafve Grafver / oc Himmelens Fule Reder: Men Menniskenes Søn hafver icke / det hand kan helde sit Hofved til. 59 Men hand sagde til en anden / Følg mig. Men hand sagde / HErre / tilsted mig / ad jeg gaar først bort / ad begrafve min Fader. 60 Men JEsus sagde til hannem / Lad de Døde begrafve deres Døde: Men gack du bort / oc forkynde Guds Rige. 61 Men en anden sagde ocsaa / HErre / jeg vil følge dig / Men tilsted mig først / ad tage Afskeed fra dem / som høre til mit Huus. 62 Men JEsus sagde til hannem / INgen som legger sin Haand paa Ploven / oc seer til de Ting som ere tilbage / er vel skicket til Guds Rige.

X.Capitel
MEn der efter bestillede HErren oc andre Halffierdesinds tive / oc sende dem ud / to tilsammen / for sig / til hver Stad oc sted / som hand vilde self komme hen. 2 Hvorfor hand sagde til dem / Høsten (er) vel stoor / Men Arbeyderne (ere) faa: Beder derfor Høstens HErre / ad hand uddrifver Arbeyderne i sin Høst. 33 Gaar bort / See / Jeg sender eder / som Lam / midt iblant Ulfve. 4 Bærer ingen Pung / ey Taske / oc ey Sko / oc hilser ingen paa Veyen. 5 Hvor som I komme ind i et Huus / da siger først / Fred (være) med dette huus. 6 Oc dersom der er et fredsens barn / da skal eders Fred hvile pa hannem: Men (er der) icke / da skal den vende til eder igien. 7 Men bier i det samme Huus / æder oc dricker / hvad af dennem (Forbæris): Thi en Arbeydere er sin Løn værd. I skulle icke gaae fra Huus til Huus. 8 Oc hvor I komme ind i en Stad / oc de annamme eder / da æder / hvad eder forsættis: 9 Oc helbreder de Siuge / so der ere / Oc siger til dem / Guds Rige er kommen nær til eder. 10 Men hvor j komme ind i en Stad / oc de icke annamme eder / da gaar ud paa dens Gader / oc siger / 11 Vi afstryge ocsaa den Støf for eder / som hengde ved os af eders Stad: Dog ligevel skulle I vide / ad Guds Rige hafvre væriet eder nær. 12 Men jeg siger eder / Det skal gaa lideligere til (med) de Sodomiter paa den Dag / end (med) den Stad.
13 Væ dig Chorazin / væ dig Bethsaida / thi vare saadanne kraftige Gierninger skeede i Thyro oc Sidone / som ere skeede hos eder / da motte de længe siden siddet i Sæncke oc Aske / oc omvendt sig. 14 Dog skal det gaa Tyro oc Sidon lideligere paa Dommen / end eder. 15 Oc du Capernaum / som est ophøyet til Himmelen / du skalt stødis hen under til Helfvede. 16 Hvo som eder hører / hand hører mig / Oc hvo som eder foracter / hand foracter mig: Men hvo som mig foracter / hand foracter den / som mig udsende.
17 Men de Halffierdesinds tive komme igien med glæde / oc sagde / HErre / Dieflene ere os oc underdanige i dit nafn. 18 Men hand sagde til dem / Jeg saaa ad Satanas falt af Hemmelen / som et Liunet. 19 See / jeg gifver eder mact / ad traade paaa Slanger oc Scorpioner / oc ofver all Fiendens kraft: Oc slet intet skal skade eder. 20 Dog glæder eder icke der udi / ad Aanderne ere eder underdanige: Men glæder eder meere / ad eders Nafne ere skrefne i Himmlene. 21 Paa den samme stund glæde JEsus sig i Aanden / oc sagde: Jeg prjser dig Fader / Himmelens oc JOrdens HErre / ad du hafver skiult disse Ting for de Vjse oc Kloge / oc hafver obenbarit de UUmyndige det: Ja Fader / thi det var saa behageligt for dig. 22 Alle Ting ere mig antvordede af min Fader: Oc ingen veed hvo Sønnen er / uden Faderen: Oc ey heler hvo Faderen er / uden Sønnen / oc hvilcken Sønnen vil obenbare det. 
23 Oc hand vende sig til sine Disciple / oc sagde i sær / Salige ere de Øyen / som see det I see. 24 Thi jeg siger eder / ad mange propheter oc Konger / vilde see / det I see / oc hafve det icke seet: Oc høre / det I høre / oc hafve det icke hørt. 25 Oc see / da stod en Skriftkog op / oc fristede hannem / oc sagde / Mestere / Hvad skal jeg giøre / ad jeg kand arfve det ævige Ljf? 26 Men hand sagde til hannem / Hvad Staar skrefvet i Loven ? Hvorledis læser du? 27 Men hvan svarde / oc sagde / Du skalt elske HErren din Gud / af djt gandske hierte / oc af din gandske Siel / oc af all din Styrcke / oc af dit gandske Sind: Oc din næaste / som dig self. 28 Da sagde hand til hannem / Du svarde Ræt: Giør det / oc du skalt lefve. 29 Men hand vilde giøre sig self retfærdig / oc sagde til JEsum / Oc hvo er da min Næste? 30 Men JEsus svarde / oc sagde / Et Menniske / gick ned fra Jerusalem til Jericho / oc falt iblant Røfvere / De førde hannem af / oc sloge hannem / oc inge bort / oc lode hannem ligge half død. 31 Men det begaf sig / efter leiligheden, ad en Præst drog den samme Vey need: Oc der hand saa hannem / gick hand forofver. 32 Disligest ocsaa en Levite / der hand var nær ved steden / som hand oc saa (hannem) / oc gick forofver. 33 Men en Samaritan reyste / oc kom til hannem / oc der hand saa hannem / ynckedis hand inderligen. 34 Oc hand gick til hannem / forbant hans Saar / oc lod Olie oc Vjn derudi: Oc løste hannem paa sit eget diur oc førde hannem til Herberge / oc ryctede hannem. 35 Oc den anden Dag ,d er hand resyte bort / tog hand to pendinge ud / oc gaf Verden / oc sagde til hannem / røcte hannem : Oc dersom du legger noget der til / da vil jeg betale dig / naar jeg kommer igien. 36 Hvilcken tyckis dig da / der var af disse tre hans Næste / der var falden iblant Røfvere? 37 Men hand sagde / Den som giorde barmhiertighed med hannem. Hvorfor JEsus sagde3 til hannem / Saa gack bort / oc giør du lige saa.
38 Men det begaf sig / der de vandrede / gick hand ind i en By / men der var en Qvinde / som hede martha / hun annammede hand i sit Huus. 39 Oc hun hafde en Syster / hede Maria / hun sætte sig ocsaa hoos JEsu Fødder / oc hørde hans tale. 40 Men martha giorde sig her oc der uumage / med meget tienstactighed. Da traadde hun frem / oc sagde / HErre / støtter du intet der om / ad min Syster / lader mig tiene alleene? Sighende dog / ad hun tager (Haanden) i med. 41 Men JEsus svarde / oc sagde til hende / Martha / Martha / du bekymrer dig oc forstyrris med mange ting / men eet er fornøden. Saa hafver Maria udvaldt den gode Part / som icke skal borttagis fra hende.

XI.Capitel
OC det begaf sig / ad hand var paa en sted / oc bad / Ad der hand lod af / sagde een af hans Disciple til hannem / HErre / lær os ad bede / som Johannes oc lærde sine Disciple. 2 Da sagde hand til dem, Naar I bede / da siger: Fader Vor / du som est i Himlene / Helligit vorde djt Nafn. Komme djt Rige. Skee djn Villie / som i Himmelen / (saa) oc paa Jorden. 3 Gjf os hver Dag vort daglige Brød. 4 oc forlad os vore Synder / Thi vo oc forlade hver som os er skyldig. Oc indleed os icke i Fristelse / Menn frj os fra det Onde. 5 Oc hand sagde til dem, Hvilcken af eder / monne hafve en Ven / oc vilde gaa til den oc midnat / oc sige til hannem / Kiere Ven / laan mig tre Brød: 6 Efterdi min Ven er kommen til mig af Veyen / oc jeg hafver intet ad sætte for hannem: 7 Oc hand der inde skulde svare / oc sige / Giør mig icke umage: Dørren er nu tilluckt / oc mine smaa Børn ere hoos mig i Sengekammeret: Jeg kan icke slaa op / ad gifve dig. 8 Jeg siger eder / Der som hand oc icke staar op / oc gifver hannem / fordi ad hand er hans Ven: Saa staar hand dog op for hans ubluserdigheds skyld / oc under hannem / saa mange som hand hafver behof. 9 Oc jeg siger eder / Beder / oc eder skal gifvis: Leder / oc I skulle finde: Bancker / oc eder skal opladis. 10 Thi hvo som beder / hand tager: Oc hvo som leder / hand finder: Oc for den som bancker paa / skal opladis. 11 Men beder nogen Sønd sin Fader iblant eder om et Brød / monne hand skal gifve hannem en Steen? Oc dersom (hand beder) om en fisk: mon hand skal gifve hannem en Slange for Fisken? 12 Eller oc / dersom hand beder om et Æg / mon hand skal gifve hannem en Scorpion? 13 Efterdi ad I da / som ere onde / vjde ad gifve eders Børn gode Gafver / hvor meget meere skal Faderen / som er af Himmelen / gifve dem den Hellig-Aand / som hannem bede.
14 Oc hand dref en Diefel ud / oc hand var stum: Men det skeede / der Dieflen var udfaren / da tralde den Stumme: Oc Folcket forundrede sig. 15 Men nogle iblant dem sagde / Hand drifver Diefle ud / ved Beelzebub / den øverste iblant Diefle. 16 Men de andre fristede (hannem/) oc begærde Tegn af hannem / af Himmelen. 17 Men der hand fornam deres Tancker / da sgde hand til dem / Hvert Rige / som vorder splidactigt med sig self / blifver øde / oc et Huus falder ofver det andet. 18 Er da Satanas oc splidactig med sig self / hvorledis skal hans Rige blifve bestandigt? Ad I sige / Jeg uddrifve Diefle ved Belzebub / 19 Oc om jeg uddrifver Diefle ved Beelzebub / ved hvem uddrifve eders Børn dem? derfor skulle de være eders Dommere. 20 Men dersom jeg uddrifver Diefle ved Guds Finger / da er jo Guds Rige kommit til eder. 21 Naar som en Stærck bevebned bevarer sit Palaz / da blifver det hannem hafver med fred: 22 Men naar der kommer en Sterckere ofver hannem / oc ofvervinder hannem / da tager hand hans fulde Rystning / som hand forlood sig paa / oc bytter hans Rof. 23 Hvo som icke er med mig / hand er imod mig: Oc hvo som icke sancker med mig / hand adspreder. 24 Naar den ureene Aand udfarer af Mennisket / da vandrer hand igiennem tørre Steder / søger Hvile / oc finder (den) icke. (Da) siger hand / Jeg vil vend eom igienn til mjt Huus / som jeg gick ud af. 25 Oc naar hand kommer / da finder hand det feyet oc prydet. 26 Da ggar hand bort / oc tager siu andre Aander til sig / værre / end hand self / oc naar de komme ind / boe de der: Oc det sidste blifver værre med det samme Menniske / end det første.
27 Men det begaf sig / der hand sagde disse Ting / opløfte en Qvinde iblant Folcket Røsten / oc sagde til hannem / Salige er det Ljf / som bar dig / oc de Bryst som du djde. 28 Men hand sagde / Ja salige ere de / som høre Guds Ord / oc bevare det.
29 Men der Folcket forsamledis fast / da begynte hand ad sige / Denne Selct er ond: Den begærer Tegn oc den skal intet Tegn gifvis / uden Jona Prophetis Tegn. 30 thi ligesom Jonas var de Niniviter et Tegn / Saa skal oc Menniskens Søn være denne Slect. 31 Dronningen af Sønden skal oprises for Dommen / med denne Slectis Mænd / oc skal fordømme dem: Thi hun kom fra Jordens ende / ad høre Salomons Vjsdom: Oc see / her er meere end Salomon. 32 De Mænd af Ninive skulle opslaae for Dommen / med denne Slect / oc skulle fordømme den / Thi de omvende dem ved Jonæ Prædicken: Oc see / her er meere end Jonas. 33 Ingen tender et Lius / oc sætter det i skiul / icke heller u nder en Skæppe / men paa Liusestagen / paa det / ad de som gaae ind / skulle see skinnet. 34 Øyet er Legomens Lius: Naar som dit øye derfor er eenfoldigt / da er alt dit Legome liust: men er det ont / (da er) oc dit Legome mørckt. 35 Saa see til / ad det Lius der er i dig / er icke Mørckhed. 36 Hvorfor / om dit Legome er gandske liust / ad ingen deel de af er mørckt / da blifver det gandske liust / som naar Liuset med skinnet opliuser dig.
37 Men som hand talde / bad en Pharisæer hannem / ad hand skulde æde Meddags maaltjd med hannem. Oc h annamme gick ind / oc sætte sig til Bords. 38 Men der pharisæeren saa det / forhundrede hand sig / ad hand hafde icke toodt sig for Maaltjd. 39 Da sagde HErren til hannem / I Pharisæer holde nu Beggere oc Fade udvortis reenlige: men det som er inden til i eder / er fuldt af Rof oc Ondskab. 40 I Daarer / den som giorde det som er uden til / giorde hand icke ocsaa det som er inden til? 41 Gifver dog (til) Almysse / det som er inde / oc see / alle ting ere eder reene. 42 Men væ eder Pharisæer / ad I tiene af Mynter oc Ruder / oc allehonde Madurter / oc gaae Dom oc Guds Kierlighed forbj. Dette burde mand ad giøre / oc icke forsømme det andet. 43 Væ eder Pharisæer / ad I elske de øfverste Sæder i Synagoger / oc HIlsen paa Torfve. 44 Væ eder Skriftkloge oc pharisæer / I Øyenskalcke / ad I ere som (de Dødes) ukiendelige Grafver / oc Folckene som gaae om her der ofver / vjde det icke. 45 Men da svarde een af de Skriftkloge / oc sagde til hannem / Mestere / i det du siger saadant / forhaaner du oc os. 46 Da sagde hand / Oc væ ocsaa eder Skriftkloge / Thi I betynge Menniskene med byrder / som de vanskelig kunde bære / I røre de (samme) Byrder icke med een af eders Fingre. 47 Væ eder / thi I bygge Propheternes Grafver / men eders Fædre sloge dem ihiel. 48 Saa vidne I sandeligen / oc samtycke eder Fædres Gierninger / thi de sloge vdem vel ihiel / men I bygge deres Grafver.
49 Derfor sagde oc Guds Vjsdom / Jeg vil sende Propheter oc Apostle til dem / Oc de skulle slae (nogle) ihiel af dem / oc forfølge. 50 Paa det alle Propheters Blood skal kræfvis af denne Slect / som er udøst / siden Verdens Grundvol blef lagt / 51 Fra Abels Blood / indtil Zachariæ Blood / som blef omkommet imellem Alteret oc Huuset. Ja jeg siger eder / Det skal kræfvis af denne Slect. 52 Væ eder Skriftkloge / ad I hafve taget Kundskabs Nøgel: I komme der icke ind / oc hafve formeent dem / som ville komme der ind. 53 Men der hand sagde disse Ting til dem, begynte de Skriftkloge oc Pharisæer ad gifve sig hart til hannem / oc ad locke Ordene af Munden paa hannem / om mange Ting. 54 Oc de toge vare paa hannem / oc søgte / om de kunde udlocke noget af hans Mund / ad de kunde anklage hannem.

XII.Capitel.
IDet Foclket var forsamlit tilhobe ved mange Tusinde / saa / ad de traadde hver andre. Da begynte hand, ad sige til sine Disciple / for det første / Tager eder vare for pharisæernes Surdey / som er Øyenskalckhed. 2 Thi der er intet skiult / som jo skal obenbaris / oc (ey) hemmeligt / som man jo skal faa ad vide. 3 Derfor / de Ting hvilcke I sige i mørcket / skulle høres i Liuset: oc hvad I tale i Øret / i Kammerne / det skal prædickes paa Huusene. 4 Men jeg siger eder / mine Venner / Frycter eder icke for dem / som slae Legomet ihiel / oc der efter icke kunde meere giøre. 5 Men jeg vil vise eder / for hvem I skulle frycte eder: Frycter eder for den / som hafver mact / efter hand hafver slagit ihiel / ad kaste i Helfvede: Ja / Jeg siger eder / frycter eder for den. 6 Sælles icke fem Spurre for to Pendinge? oc der er icke een af dem forglemt for Gud? 7 Saa ere oc de Haar paa eders Hofvit alle talde. Derfor frycter eder icke: I ere bedre end mange Spurre. 8 Men jeg siger eder / Hver den som bekiender mig for Menniskene / den skal oc Menniskenes Søn bekiende for Guds Engle. 9 Oc hvo mig necter for menniskene / hand skal nectis for Guds Engle. 10 Oc hver den som taler et ord imod Menniskenes Søn / hannem skal det forladis: men hvo som taler bespottelig imod den Hellig-Aand / hand skal det icke forladis. 11 Men naar de føre eder for Synagoger oc Øfrighed / oc de Vældige / da sørger icke / hvorledis eller I skulle svare for eder / eller hvad I skulle sige. 12 Thi den Hellig-Aand skal lære eder paa den samme Tjme / de TIng (I) bør ad sige.
13 Da sagde der een af Folcket til hannem / Mestere / Sig min Broder ad hand skifter Arf med mig. 14 Men hand sagde til hannem / Menniske / hvo hafver sat mig til Dommere eller Deelere ofver eder? 15 Oc hand sagde til dem, Seer til / oc vocter eder for Gierighed: Thi ingens Ljf / bestaar i hans Formue / i det hand hafver ofverflod.
16 Men hand talde en Lignelse til dem / oc sagde / Der var et rjgt menniske / hvis Land hafde baarit vel: 17 Oc hand tænckte ved sig self / oc sagde / Hvad skal jeg giøre? Jeg hafver icke som jeg kand samle min Fruct udi. 18 Oc hand sagde / Det vil jeg giøre: Jeg vil nedbyrde mine Lader / oc bygge større: Oc jeg vil samle der udi / alt det som mig er voxit / oc mit Gods: 19 Oc jeg vil sige til min Siel: Siel / du hafver meget got i Forraad / tl mange Aar ; Haf nu rolighed / æd / drick / vær glad. 20 Men Gud sagd etil hannem / Du Daare / i denne Nat kræfve de oc din Siel af dig: men hvem skal det høre til / som du hafver beridt? 21 Saa (hafver det sig med) den / som samler sig Liggendefæ / oc er icke rjg i Gud.
22 Men hand sagde til sine Disciple / Derfor siger jeg eder / Sørger icke for eders Ljf / hvad I skulle æde: Icke heller for eders Legome / hvad I skulle iføre eder. 23 Ljfvet er meere end Maden / oc Legomet end Klæderne. 24 Gifver act paa Rafne / de saae icke / de høste oc icke / de hafve ingen Kieldere / oc ey Lade / oc Gud føder dem (alligevel.) Hvor meget ere I bedre end Fulene? 25 Men hvilcken er iblant eder / som hkan sætte en Aln langt til sin Vext / alligevel ad hand sørger derfor? 26 Kunde I da icke det mindste / hvi sørge I da for det andet? 27 Gifver act paa Lilier hvorledis de voxe: Da arbeyde icke / de spinde oc icke. Men jeg siger eder ,a d icke end Salomon i ald sin Herlighed / var klædt som een af dem. 28 Klæder da Gud Græsset saa / som i Dag staar paa Marcken / oc i morgen kastis i Oonen / Hvor meget meere eder / I lidet troende? 29 Derfor / skøtter oc icke der om / hvad I skulle æde / eller hvad I skulle dricke: Oc værer icke vanckelmodige / 30 Thi efter alt saadant stunde Hedninge i Verden: men eders Fader veed vel / ad I hafve det behof. 31 Adspører heller Guds Rige / oc alle disse ting skulle tillegges eder. 32 Fryct dig icke du lidle Hiord. Thi det er eders Fader behageligt / ad gifve eder Riget. 33 Sæller hvad I hafver / oc gifver Almysse. Giører eder Poser / som icke blifve gamle / et Liggendefæ / som aldrig formindskis / i Himlene: der som ingen Tyf kommer til / oc der ingen Møl fordærfver. 34 Thi hvor eders Liggendefæ er / der skal oc eders Hierte være.
35 Eders Lender være sig ombundne / oc eders Lius brendendis. 36 Oc værer lige som de mennisker / der tøfve efter deres Herre / naar hand skal komme fra Brylluppet / paa det / naar hand kommer / oc bancker paa / de skulle strax lade op for hannem. 37 Salige re de tie3nere / som Herren finder vaagne / naar hand kommer. Sandelig / jeg siger eder / ad hand skal binde op omkring sig / oc skal sætte dem til Bords / oc gaa oc tiene dem. 38 Oc dersom hand kommer i den anden Vact / oc i den tredie vact / oc finder (det) saa / Salige ere disse Tienere. 39 Men det skulle I vide / ad der som en Huusbonde viste / paa hvad for en Tjme Tyfven skulde komme, da vaagede hand / oc lood icke bryde i sit Huus. 40 Derfor værer oc beridde: Thi Menniskenes Søn kommre paa den Stund / som i icke tæncke. 41 Men Peder sagde til hannem / HErre / siger du denne Lignelse til os / eller oc til alle? 42 Men HErren sagde / Hvo er der da den tro oc snilde Huusholdere / den som HErren kand sætte ofver sit Tiunde / ad gifve dem tillagt Spjse i tjde? 43 Salig er den Tienere / hvilcken hans herre kan finde saa ad giøre / naar hand kommer. 44 Sandelig / jeg siger eder / ad hand skal sætte hannem ofver alt sit Gods. 45 Men der som den samme Tienere siger i sit Hierte / Min Herre tøfver ad komme: Oc hand begynder ad sla Drengene oc Pigerne / oc ad æde oc dricke / oc blifve drucken: 46 Da skal den samme Tieneris Herre komme paa den dag / som hand icke tæncker / oc paa den Tjme / som hand icke veed: Oc hand skal hugge hannem i tu / oc skal gifve hannem hans part med de Vantro. 47 Men den Tienere / som veed sin Herris villie / oc beridde sig icke / oc giorde icke efter hans villie / hand skal faa mange hug: 48 Men den som det icke veed / men hafver dog giort / ad hand er Hug værd / hand skal faa lidet Hug. Men hvilcken meget er gifvet / hoos hannem skal man søge meget / Oc hvilcken meget er betroet / af hannem skal mand meere kræfve. 
49 Jeg er kommen / ad kaste Ild paa Jorden / oc hvad vilde jeg helder / end ad den nu var optendt. 50 Men jeg maa døbis med en Daab / Oc hvor bange er jeg / indtil det blifver fuldkommet? 51 Meene I / ad jeg er komme hjd / ad giøre Fred paa Jroden? Ney / siger jeg eder / men Tvedract. 52 thi her efter skulle fem være splidactige i et Huus / tre imod to / oc to imod tre. 53 En Fader skal være splidactig imod Sønne / oc Sønnen imod Faderen: En Moder imod Datteren: oc en Datter imod Moderen: En Hosbondis Moder / imod hendis Søns Hustru / oc en Søns Hustru / imod hendis Mands Moder. 54 Men hand sagde oc til Folcket / Naar I see Skyen opgaa i Vester / da sige I strax / der kommer Regn: Oc det skeer saa. 55 Oc naar I see Søndenvæir blæse / da sige I / Det blifver heet: oc det skeer saa. 56 I Øyenskalcke / Jordens oc Himmelens skickelse kunde i prøfve: men hvi præfve I icke denne Tjd? 57 Men hvorfor dømme I icke oc af eder self / (hvad) ret (er?) 58 Thi dersom du gaar med din Modstandere for Øfrigheden / da giør din fljd paa veyen / ad du kandt blifve hannem qvjt: Paa det hand skal icke drage dig for Dommeren / oc Dommeren skal antvorde Retterknecten dig / oc Retterknecten skal kaste dig i Fængsel. 59 Jeg siger dig / Du skalt icke komme der udaf / før end du betaler den sidste Skerf.

XIII.Capitel.
MEn der vare oc paa den samme Tjd nogle til stede / som forkyndede hannem om de Galilæer / hves Blood pilatus hafde blandit med deres Offer. 2 Oc JEsus svarde / oc sagde til dem / Meene I / ad disse Galilæer vare Syndere for alle Galilæer / fordi ad de lidde det? 3 Ney / siger jeg eder / men dersom I icke omvende eder / da skulle I alle lige saa omkomme. 4 Eller de atten / paa hvilcke det Taarn i Siloam falt / oc slo dem i hiel / meene I / ad de vare skyldige for alle Menniske / som boe i Jerusalem? 5 Ney / siger jeg eder / men dersom I icke omvende eder / da skulle I alle lige saa omkomme.
6 Men hand sagde dem denne lignelse / Der hafde een et Figentræ / som var plantet i ahans Vjngaard: Oc hand kom oc leete efter Fruct der paa / oc fant (den) icke. 7 Da sagde hand til Vjngaards Manden / See / Jeg er nu i tre Aar / hvert Aar kommen / oc leete efter Fruct paa dette Figentræ / oc finder (den) icke : Hug det af: Hvi giør det Jorden unyttig? 8 Men hand svarde / oc siger til hannem / HErre / lad det end blifve dette Aar / indtil jeg faar gifvit der om / oc møgit det / 9 Oc dersom det vil bære Fryct: (da lad det staa) men vil det icke / saa hug det siden af.
10 Men hand lærde i een af Synagogerne om Sabbatherne. 11 Oc see / der var en Qvinde / som hafde en Skrøbeligheds Aand atten Aar: Oc hun var krumpen / oc kunde aldelis icke see op. 12 Men der JEsus saa hende / kaldede hand (ad hende/) oc sagde til hende / Qvinde / du est frjet fra din Skrøbelighed. 13 Oc hand lagde Hænderne paa hende : Oc strax rette hun sig op / oc prjsede Gud. 14 Da svarde den Øfverste for Synagogen / oc tog det saare til mistycke / ad JEsus helbredede om Sabbathen / oc sagde til Folcket / Der ere sex Dage / paa hvilcke mand bør ad arbeyde: Kommer derfor paa de samme oc lader eder helbrede / oc icke paa Sabbaths dagen. 15 Hvorfor HErren svarde hannem / oc sagde / Du øyenskalck / Løser icke hver iblant eder sin Oxe eller Asen fra Krybben / om Sabbathen / oc fører dem til vands? 16 Men burde det icke denne / som er Abrahams Datter / hvilcken Satanas hafde bundit / see i (fuld) atten Aar / ad løsis af dette Baand / paa Sabbathsdagen? 17 Oc som hand dette sagde / da skammede de sig alle / som vare hannem imod: Oc alt Folcket glæde sig ofver alle herlige (gierninger/) som skeede af hannem.
18 Men hand sagde / Hvem er Guds Rige ligt / oc ved hvem skal jeg det ligne? 19 Det er lige som et Senepas Korn / hvilcket et Menniske tog / oc kaste det i sin Hafve: Oc det voxte / oc blef et stort Træ / oc Himmelens Fule boede i Greenene der paa. 20 Oc hand sagde atter / Hvem skal jeg ligne Guds Rige ved? 21 Det er lige som en Surdey / hvilcken en Qvinde tog / oc skiulte den iblant tre Maader Meel / indtil det blef suret altsammen. 22 Oc hand gick igiennem Stæder oc Byer / oc lærde / oc reyste til Jerusalem.
23 Men der sagde een til hannem / HErre / Mon de ere faa som blifve salige? Da sagde hand til dem / 24 Legger vind paa / med fljd / ad indgaa igiennem den snæfvre Port : Thi mange skulle (siger jeg eder) søge ad komme ind / oc skulle det icke kunde. 25 Der efter naar Huusbonden er opstanden / oc hafver tilluckt Dørren / saa skulle j da begynde ad staae uden for / oc bancke paa Døren / oc sige / HErre / HErre / Lad op for os: Oc hand skal svare / oc sige til eder: Jeg kiender eder icke / hvæden I ere: 26 Saa skulle I da begynde ad sige / Vi oode for dig oc drucke / oc du lærde paa vore Gader. 27 Oc hand skal sige / Jeg siger eder / Jeg kiender eder icke / hveden I ere: Viger alle fra mig / som øfve eder i uretfærdighed. 28 Der skal være Graaden oc Tændergnidzelen / naar som I faae ad see / Abraham oc Isaac / oc Jacob / oc alle Propheter / i Guds Rige / men eder ad være udstøtte. 29 Oc de (andre) skulle komme fra Øster oc Vester / oc Nør / oc Sønder / oc sidde til Bords i Guds Rige: 30 Oc see / der ere de sidste / som skulle være de første / oc der ere de første / som skulle være de sidste.
31 Paa den samme Dag komme nogle Pharisæer frem / oc sagde til hannem / Gack ud / oc drag her fra: Thi Herodes vil slaa dig ihiel. 32 Oc hand sagde til dem / Gaar bort oc sigre den Ræf / See / JEg uddrifver Diefle / oc giør helbrede / i Dag oc i morgen / Oc paa den tredie (Dag) faar jeg ende. 33 Dog bør det mig ad vandre i dag oc i morgen / oc den Dag der efter: Thi det kand icke skee / ad en prophete omkommis uden Jerusalem. 34 Jerusalem / Jerusalem / du som ihielslaer Propheter / oc steener dem som ere sendte til dig / Hvor ofte vilde jeg forsamlit dine Børn / som en Høne sine Kyllinge under Vingene / oc I vilde icke. 35 See / eders Huus skal forladis eder øde. Men sandlig siger jeg eder / I skulle icke see mig / indtil Tjden kommer / naar I skulle sige / velsigned være dem som kommer i HErrens Nafn.

XIV.Capitel.
OC det begaf sig / dre hand kom i een af de øfverste pharisæers Huus / paa en Sabbath / til maaltjd / Oc de toge vare paa hannem. 2 Oc see / der var et Vattersottigt Menniske for hannem. 3 Oc JEsus svarde / oc talde til de Skriftkloge oc Pharisæer / oc sagde / Mon mand maa helbrede om Sabbathen? 4 Men de tagde stille. Oc hand toog paa hannem / oc helbredede hannem / oc lood hannem gaa. 5 Oc svarde / os agde til dem / Hvo er iblant eder / Hvis Oxe eller Asen der falder i en Brønd / ad hand jo strax drager det op om Sabbaths dagen? 6 Oc de kunde icke gifve hannem Svar der paa.
7 Men hand sagde en LIgnelse til Gæsterne / der hand merckte / hvorledis de udvalde de øfverste sæder / oc sagde til dem / 8 Naar du est buden af nogen til Bryllup / da sæt dig icke øfvrest / ad der skal icke en hæderligere end du / være buden af hannem: 9 Oc saa komer da den / der indbød dig oc hannem / oc siger til dig / Gif denne rum: Oc da maat du med blusel begynde ad sidde siden næderst. 10 Men naar du est buden / da gack bort / oc sæt dig næderst / ad naar hand da kommer som dig indbød / skal sige til dig / Ven / sæt dig dog høyre op . Da skal dig skee ære for dem / som sidde med dig til Bords. 11 Thi hver den sig self ophøyer / skal fornedris: Oc hvo sig self fornedrer / skal ophøyis. 12 Men hand sagde oc til den / som hannem hafde indbudit / Naar du giør Middags eller Aftens Maaltjd / da biud icke dine Venner / ey heller dine Brødre / ey heller dine Frender / ey heller dine Naboer / som ere rjge / paa det de skulle icke nogen tjd biude dig igien / oc det skal vorde dig et vederlag. 13 Men naar di giør et Giestebud / da biud Fattige / Krøblinge / Halte / Blinde. 14 Oc du skalt blifve salig / thi de hafve icke ad gifve dig igien: Thi det skal igiengifves dig i de Retfærdiges Opstandelse.
15 Men der een af dem som sadde med til Bord / hørde det / (da) sagde hand til hannem / Salig er den som æder Brød i Guds rige. 16 Men hand sagde til hannem: Der var et Menniske / som giorde en storr Nadvere / oc bad mange. 17 Oc hand udsende sin Svend / paa Nadverens Tjme / ad sige til dem / som budne vare / Kommer / thi nu ere alle Ting beridde. 18 Oc de begynte alle med et Mundhedl ad aarsage sig. Den første sagde til hannem / Jeg hafver kiøbt en Agger / oc hafver fornøden / ad gaa ud / oc see den: Jeg beder dig / tag min undskylding. 19 Oc en anden sagde / Jeg hafver kiøbt fem par Øxen / oc jeg gaar nu hen / ad prøfve dem: Jeg beder dig / tag min undskyldning. 20 Oc en anden sagde / Jeg toog mig en Hustru til ecte / Oc derfor kand jeg icke komme. 21 Oc den Tienere kom / oc forkyndede sin Herre det. Da blef Huusbonden vred / oc sagde til sin Tienere / gack strax ud paa Stadsens Stæder oc Gader / oc før hid ind / Fattige oc Krøblinge / oc Halte oc Blinde. 22 Oc Tieneren sagde / Herre / det er giort / som du befalede / oc der er endnu rum. 23 Oc Herren sagde til Tieneren / Gack ud til Veye / oc Giærder / oc nød dem ad gaae ind / paa det mit Huus kan vorde fuld. 24 Thi jeg siger eder / Ad ingen af de Mænd / som vare budne / skal smage min Nadvere.
25 Men der gick meget Folck med hannem: Oc hand vende sig / oc sagde til dem / 26 Dersom nogen kommer til mig / oc hader icke sin fader / oc Moder / oc Hustru / oc Børn / oc Brødre / oc Systre / oc der til med sit eget Ljf / hand kan icke være min Disciplel. 27 Oc hvo som icke bærer sit Kors / oc kommer bag efter mig / hand kan icke være min Disciplel. 28 thi hvo er iblant eder / som vil bygge et Taarn / sidder hand icke før / oc ofvrelegger Bekostningen / om hand hafver ad fuldkomme / det med? 29 Paa det / ad dersom hand / maa skee / faar lagt Frundvold / oc kand det icke fuldkomme / de skulle icke da alle / som det see / begynde ad spotte hannem / 30 Oc sige / Dette Menniske begynte ad bygge / oc kunde det icke fuldkomme. 31 Eller / hvilcken Konge / som drager i Krjg / ad strjde imod en anden Konge / sidder icke først oc beraader sig / Om hand er mæctig til / med tj tusind ead møde den / som kommer imod hannem med tive tusinde? 32 Men kand det icke skee / da udskicker hand Sendebud / men hand endnu er langt borte / oc beder om de ting som hører til Fred. 33 Lige saa da hver af eder / som icke forsager alt det hafver / kand icke være mjn Disciplel. 34 Saltet er got: Men dersom Saltet mister sin Kraft / hvor med skal der nedsaltis? 35 Det tiener hvercken Jord eller Møg: de kaste det ud. Hvo som hafver Øren ad høre med / hand høre.

XV.Capitel.
MEn alle Toldere oc Syndere hulde sig nær til hannem / ad høre hannem: 2 Oc Pharisæer oc Skriftkloge knurrede / oc sagde / Denne annammer Syndere / oc æder med dem. 3 Da talde hand denne LIgnelse til dem / oc sagde / 4 Hvilcket Menniske er af eder / som hafver hundrede Faar / oc dersom hand hafver mist eet af dem / ad hand ey forlader de nj oc halfemtesids tive i Ørcken / oc gaar bort effter det som blef borte / indtil hand finder det? 5 Oc naar hand hafver fundit (det)/ legger hand (det) paa sine SKuldre med glæde. 6 Oc naar hand kommer hiem / kalder hand (sine) Venner oc Naboer / oc siger til dem / Glæder eder med mig: Thi jeg hafver fundit mit Faar / som var fortabt. 7 Jeg siger eder / Saa skal der være glæde i Himmelen / ofver een Syndere / som omvender sig / (meere) end ofver nj oc halfemtesinds tive Retfærdige / hvilcke der icke hafve Omvendelse behof. 8 Eller hvilcken Qvinde er / som hafver tj Pendinge / om hun mister een pending / tender hun icke et Lius / oc feyer Husit / oc søger med fljd / indtil hun finder den? 9 Oc naar hun hafver fundit den / kalder hun (sine) Venner oc Naboersker / oc siger / Glæder eder med mig: Thi jeg hafver fundit den Pending som jeg tabte. 10 Saa / siger jeg eder / skal være glæde for Guds Engle / ofver een Syndere / som omvender sig.
11 Men hand sagde / Der hafde et Menniske to Sønner: 12 Oc den Yngste af dem sagde til faderen: Fader / gjf mig den deel af Godzet / som mig tilfalder. Oc hand skifte Godzet iblant dem. 13 Oc icke mange Dage der efter / samlede den yngre Søn det alt sammen / oc drog af landet langt bort. Oc der ødde hand sit godz i ofverdaadig Lefnet. 14 Men der hand hafde nu fortærit alt det ahn hafde / da blef der en svaar Hunger i det samme Land: Oc hannem begynte ad fattis. 15 Oc hand gick bort / oc holt sig fast til en Borgere der i Landet: Oc hand sende hannem paa sine Aggre ad føde Svjn. 16 Oc hand begærde / ad fylde sin Bug med Mask / som Svjnene oode: Oc ingengaf hannem (noget.) 17 Men der hand kom til sig self / sagde hannem / Hvor mange Daglønere hafver min Fader / som hafve ofverflødigt Brød? Men jeg omkommer af Hunger: 18 Jeg vil staa op / oc gaa til min Fader / oc sige til hannem: Fader / Jeg hafver syndit imod Himmelen oc for dig: 19 Oc jeg er icke længre værd / ad jeg kaldis din Søn: Giør mig som een af dine Daglønere. 20 Oc hand stood op / oc kom til sin Fader. Men som hand var der end langt fra / saa hans Fader hannem / oc ynckedis inderligen (ofver hannem): oc løb / oc falt om hans Hals / oc kyste hannem. 21 Men Sønnen sagde til hannem / Fader / Jeg hafver syndit imod Himmelen oc for dig / oc jeg er icke længere værd / ad kaldis din Søn. 22 Men Faderen sagde til sine Tienere / bører frem det beste Klædebon / oc ifører hannem / oc gifver hannem en Ring paa hans Haand / oc Sko paa Fødderne. 23 Oc henter en fenedt Kalf hjd / oc slacter den: Oc lader os æde oc være lystige. 24 Thi denne min Søn var døt / oc er blefven lefvendis igien: Oc hand var fortabt / oc er funden. Oc de begynte ad være lystige. 25 Men den ældre SØn var paa Marcken: Oc som hand kom nær til Huusit / hørde hand sammenstemmende Sang oc Danz. 26 Oc kaldede een af Svennen til sig / oc spurde / hvad det var? 27 Men hand sagde til hannem / Din Bræder er kommen: Oc din Fader slactede den feedte Kalf / ad hand hafver faait hannem karsk igien. 28 Da blef hann vred / oc vilde icke gaa ind. Derfor gick hands Faar ud / oc bad hannem. 29 Men hand svarde / oc sagde til Fæderen: See / saa mange Aar tien jeg dig / oc ofvertraadde end aldrig dit Bud / oc du hafver aldrig gifvit mig et Kjd / ad jeg kunde være lystig med mine Venner: 30 Men nu denne din Sønn er kommen / som hafver opslugit dit Gods med Skøger / da slactede du den feedte kalf til hannem. 31 Da sagde hand til hannem / Min Søn / du est altjd hoos mig / oc alt det som mit er / det er dit. 32 Mand burde jo ad være lystig oc glæde sig / fordi denne din Broder var død / oc er blefven lefvendis igien: Oc var fortabt / oc er funden.

XVI. Capitel.
MEn hand sagde oc til sine Disciple / Der var et rjgt Menniske / som hafde en Huusfoged: Oc hand blef besørgd for hannem / ad hand ødde hans Gods. 2 Oc hand kaldede hannem / oc sagde til hannem / Hvi hører jeg det om dig? Giør Regnskab for din Huusholdning: Thi du kandt icke længere staa Huuset for. 3 Men Huusfogden sagde ved sig self / Hvad skal jeg giøre / efterdi min HErre tager Huusholdningen fra mig? Jeg kand icke grafve / jeg skammer mig ad trygle. 4 Jeg veed hvad jeg vil giøre / ad de skulle tage mig i deres Huus / naar jeg blifvre sæt af Huusholdningen. 5 Oc hand fremkaldede en hver af sin HErris Skyldener / oc sagde til den første / Hvor meget est du min HErre skyldig? 6 Men hand sagde / Hundrede Fad Olie. Oc hand sagde til hannem / Tag dit bref / oc sæt dig snart / oc skrif haltredisinds tive. 7 Da efter sagde hand til en anden / Men du / hvor meget est du skyldig? Men hand sagde / Hundrede Maader Hvæde. Oc hand saiger til hannem / Tag dit Bref / oc skrif firesinds tive. 8 Oc HErren lofvede den uretfærdige Huusfogded / ad hand giorde snideligen. Thi denne Verdens Børn ere klogere / end Liusens børn til deres Slect. 9 Oc jeg siger eder / Giører eder Venner af den uretfærdige Mammon / paa det / naar eder fattis / de skulle annamme eder i de ævige Bolige. 10 Hvo som er tro i det mindste / hand er oc tro i meget: Oc hvo som er uretfærdig i det mindste / hand er oc uretfærdig i meget: 11 Dersom I icke da hafve æret troe i den uretfærdige Mammon / hvo vil betro eder den sande? 12 Oc dersom I icke hafve været troe i det fremmede / hvo vil gifve eder / det som eders er? 13 Ingen Huussvend kand tiene to Herrer / thi hand skal enten hade den eene / oc elske den anden / Eller hand skal holde sig til een / oc foracte den anden. I kunde icke tiene Gud oc Mammon.
14 Men alt dette hørde ocsaa pharisæerne / som vare gierige: Oc de bespottede hannem. 15 Oc hand sagde til dem, I ere de / som retfærdiggiøre eder self for Menniskene: Men Gud kiender eders Hierter: Thi hvad som er høyt iblant menniskene / er en vederstyggelig Ting for Gud. 16 Loven oc Propheterne (vare) indtil Johannem: Fra den tjd prædickis Guds Rige ved Euangelium / oc hver trænger der ind med mact. 17 Men det er lættere / ad H immelen oc Jorden forgaae / end ad en Tyddel af Loven blifver til intet. 18 Hver den som skiller sig fra sin Hustru / oc tager en anden til ecte / bedrifver Hoor: Oc hver den som tager den til ecte som skilt er fra en Mand / bedrifver Hoor.
19 Men der var et rjgt menniske / oc hand klædde sig i Purpur oc kostelige Lindklæder / oc lefvede med lyst hver Dag herligen. 20 Men der var en Fattig / ved Nafn Lazarus / som var kast for hans Dør / fuld af Bulde. 21 Oc begærde ad mættis af de Smuler / som fulde af den Rjgis Bord: men der komme oc Hundene / oc slickede hans Saar. 22 Men det begaf sig ,a d den Fattige døde / oc ad hand blef ført af Englene i Abrahams Skiød. Men den Rjge døde ocsaa / oc blef begrafven. 23 Oc som hand opløste sine Øyen i Helfvede / der hand var i pjne / saa hand Abraham langt borte / oc Lazarum i hans Skød. 24 Oc hand raabtre oc sagde / Fader Abraham / forbarm dig ofver mig / oc send Lazarum / ad hand dypper det yderste af sin Ringer i Vand / oc ledsker min Tunge: Thi jeg pjnis svarligen i denen Lue. 25 Men Abrahamm sagde / Søn / kom ihu / ad du hafver annammit dit gode i din Ljfs tjd / oc Lazarus lige saa det onde: men nu trøstis hand / oc du pjnis. 26 Oc ofver alt dette / er imellem os oc eder et stort Svelg befest / ad de som ville fare her fra need til eder / kunde icke / oc icke heller fare der fra ofver til os. 27 Da sagde hand / Saa beder jeg dig Fader / ad du sender hannem til min Faders Huus. 28 Thi jeg hafver fem Brødre: Ad hand kan vidne for dem / paa det de skulle oc icke komme i denne Pjnis sted. 29 Abraham siger til hannem / De hafve Mosen oc Propheterne: Høre sig dem. 30 Men hand sagde / Ah Ney / Fader Abraham: men der som nogen af de Døde ginge til dem / (da) omvendede de sig. 31 Men hand sagde til hannem / Høre de icke Mosen oc Propheterne / da skulle de icke heller troe / om nogen opstod fra de Døde.

XVII.Capitel
MEn hand sagde til disciplene / Det er umueligt ad der skulle ey komme Forargelser: Men væ den / ved hvilcken de komme. 2 Det er hannem nytteligere / om der hengis en Møllesteen om hans Hals / oc hand blifver kast i Hafvet / end ad hand skulle forarge een af disse Smaa. 3 Vocter eder self / Men dersom din Broder synder imod dig / da straf hannem: Oc dersom hand omvender sig / da gif hannem til. 4 Oc dersom hand syndede siu gange mod dig om Dagen / oc vende siu gange igien til dig om Dagen / oc sagde / Det fortryder mig: Da skalt du gifve hannem til. 5 Oc Apostlene sagde til HErren / Forøg os Troen. 6 Men HErren sagde / Dersom I hafve en Tro / som et Senepskorn / da mote i sige til dette Morbær træ / Ryck dig op med Rood / oc sæt dig hen i Hafvit: Oc det skulde være eder lydigt.
7 Men hvilcken er iblant eder / som hafver en Tienere / der pløyer eller vocter Qvæg / ad hand siger til hannem / naar hand kommer hiem af Marcken / Gack strax hen / oc sæt dig til Bords? 8 Mon hand icke sige til hannem / Berid det jeg skal hafve til nadvere / oc bind op omkring dig / oc tien mig / saa længe jeg æder oc dricker: Oc der efter maat du æde oc dricke. 9 Mon hand tacke den samme Tienere / ad hand giorde det som hand var befalet? Jeg meener Ney. 10 Lige saa oc I / Naar I hafve giort elle Ting / som eder ere befalede / da siger / Vi ere unyttige Tienere. Thi vi giorde det / som vi vare plictige ad giøre.
11 Oc det begaf sig / der hand reyste til Jerusalem / oc h annamme drog midt igiennem Samarian oc Galilæen. 12 Oc som hand kom til en Landsby / møtte hannem tj Spedalske Mænd / som stode langt borte / 13 Oc de opløfte Røsten / oc sagde / JEsu / Mestere / forbarm dig ofver os. 14 Oc der hand saa dem, sagde hand til dem / Gaar bort / oc beteer eder self for Præstene. Oc det skeede / der de ginge bort / blefve de rensede. 15 Men een af dem / der hand saa / ad hand var blefven helbrede giort / vende hand tilbage / oc prjsede Gud med stoor Røst. 16 Oc falt paa sit Ansict / for hans Fødder / oc tackede hannem: Oc hand var en Samaritan. 17 Da svarde JEsus / oc sagde / Ere de icke Tj som blefve reensede: men hvor ere de nj? 18 Blefve der ellers ingen fundne / som vende tilbage igien / ad gifve Gud Ære / uden denne Fremmede? 19 Oc hand sagde til hannem / Stat op / gack bort: Djn Tro hafver frelst dig.
20 Men som hand blef adspurdt af Pharisæerne / Naar kommer Guds Rige? Da svarde hand den / oc sagde / Guds Rige kommer icke saa ad mand kan (udvortis) tage der paa: 21 De skulle icke heller sige / See her / eller / see der. Thi see / Guds Rige er inden i eder. 22 Men hand sagde til Disciplene / De Dage skulle komme / naar I skulle begære ad see eeen af Menniskenes Søns Dage: Oc I skulle icke see. 23 Oc de skulle sige til eder / See her / eller see der: Gaar icke bort / oc følger icke h eller. 24 Thi lige som Liunet / som liuner fra den eene (ende) under Himmelen / liuset til den (anden ende) under Himmelen / Saa skal Menniskenes Søn være paa sin Dag. 25 Men hand bør før ad ljde meget / oc forskiudis af denne Slect. 26 Oc som det skeede i noe Dage / saa skaldet oc skee i Menniskenes Søns Dage. 27 De oode / de drucke / de toge til ecte / de blefve udgifte / indtil paa den Dag / der Noe gick i Arcken: Oc Syndfloden kom / oc fordærfvede alle. 28 Disligest oc / som det skeede i Loths Dage: De oode / de drucke / de kiøbte / de solde / de plantede / de bygte: 29 Men paa den Dag / der Loth gick af Sodoma / da regnede det ild oc Svogel af Himmelen / oc ødelagde alle: 30 Ved denne maaade skal det oc gaa paa den Dag / der Menniskenes Søn skal obenbaris paa. 31 Paa den samme Dag / hvo som er paa Huuset / oc hans redskab i Huuset / hand stige icke need ad tage det. Oc hvo som er paa Aggeren / hand vende disligest icke tilbage / til det / som er bag hannem 32 Kommer Loths Hustru ihu. 33 Hvo som søger efter ad forvare sin Siel / hand skal miste den / oc hvo den mister / hand skal holde den ved Lifvit. 34 Jeg siger eder / i den samme Nat skulle to være i een seng: Den eene hand skal annammis / oc den anden hand skal forladis. 35 To skulle male tilsammen: Den eene hun skal annammis / oc den anden hun skal forladis. 36 to skulle være paa Aggeren / den eene hand skal annammis / oc den anden hand skal forladis. 37 Oc de svarde / oc sige til hannem / HErre / hvor (da?) Men hand sagde til dem / Hvor som Legomet er / der forsamles Ørnene.

XVIII. Capitel
MEn hand sagde oc en Lignelse til dem / der til / ad mand bør altjd ad bede / oc icke blifve træt / 2 Oc sagde / Der var en Dommere i en Stad / som fryctede icke Gud / oc støtte om intet Menniske. 3 Men der var en Encke i den samme Stad / oc hun kom til hannem / oc sagde / Red mig med Rætten / fra min Modstandere. 4 Oc hand vilde længe icke: men der efter tnæckte hand ved sig self / Alligevel ad jeg icke frycter Gud / oc skøtter intet Menniske: 5 Dog efterdi denne Encke giør mig saa megen umage / da vil jeg redde hende / med rætten / ad hun skal icke komme paa den sidste / oc ilde ofverraabe mig. 6 Da sagde HErren / Hører dog / hvad den uretfærdige DOmmere siger. 7 Men skulde Gud icke redde sine Udvalde / som raabe til hannem Dag oc Nat / enddog hand hafver Taalmodighed ofver dem? 8 Jeg siger eder / hand skal snart redde dem. Dog naar Menniskenes Søn kommer / nom hand skal finde Troen paa Jorden?
9 Men hand sagde til nogle / som forlode sig paa sig self / ad de vare retfærdige / oc actede de andre intet / denne Lignelse. 10 Der ginge tu Menniske op til Templen ad bede: Den eene en Pharisæer / oc den anden en Toldere. 11 Pharisæeren blef standendis for sig self / oc bad saa / Jeg tacker dig Gud / ad jeg er icke som andre Folck / Røfvere / UUretfærdige / Hoerkarle: eller som denn Toldere. 12 Jeg faster to gange om Ugen / jeg fortiender alt det jeg eyer. 13 Oc Tolderen stod langt borte / vilde icke end opløfte sine Øyen til Himmelen: Men hand sklo sig paa sit Bryst / oc sagde / Gud vær mig syndere naadig. 14 Jeg siger eder / Denne gick retfærdig need i sit Huus / for den anden: Thi hvo sig self ophøyer / skal fornedris: Men hvo som self fornedrer / skal ophøyis.
15 Men de baare oc unge Børn til hannem / ad hand skulde røre ved dem: Men der Disciplene saae det / truede de dem. 16 Men JEsus kaldede dem til sig oc sagde / Lader de smaa Børn komme til mig / oc formeener dem det icke: Thi Guds Rige hører saadanne til. 17 Sandelig / jeg siger eder / hvo som icke annamme Guds Rige som et Barn / hand kommer der icke ind. 
18 Oc een af de Øfverste spurde hannem ad / oc sagde / Gode Mestere / Hvad skal jeg giøre / ad jeg kand arfve det ævige Ljf? 19 Da sagde JEsus til hannem / Hvi kalder du mig god? Ingen er god ,uden een / som er Gud. 20 Du veedst Budene / Du skalt icke bedrifve Hoor. Du skalt icke slaa ihiel: Du skalt icke stiæle. Du skalt icke bære falsk Vidnisbyrd. Ær din Fader oc din Moder. 21 Da sagde hand / Dette hafver jeg huldit altsammen af min Ungdom. 22 Men der JEsus det hørde / sagde hand til hannem / Dig fattis endnu eet: Selg alt det du hafver / oc gif (det) Fattige / oc du skalt hafve et Liggendefæ i Himmelen: Oc kom efterfølg mig. 23 Men der hand det hørde / blef hand hart bedrøfvit: Thi hand var saare rjg. 24 Men der JEsus saaa / ad hand var heel bedrøfvit / sagde hand  / Hvor vanskelige skulle de som hafve Pendinge / komme i Guds Rige. Thi det er lættere / ad et kameel gaar igiennem et Naale øye / ad en Rjg kommer ind i Guds Rige. 26 Men de sagde / som det hørde / oc hvo kand da blifve salig? 27 Men hand sagde / Hvad som er umueligt hoos Menniskene / det er mueligt hoos Gud. 28 Da sagde peder / See / vi hafve forladt Alting / oc hafve efterfuldt dig. 29 Men hand sagde til dem / Sandelig / Jeg siger eder / Der er ingen / som hafver forladt et Huus / eller Forældre / eller Brødre / eller Hustru / eller Børn / for Guds Rigis skyld / 30 Som ey skal annamme det mangfoldigt igien / i denne Tjd / oc i den tilkommende Verden / det ævige Ljf.
31 Men hand tog til sig de Tolf / oc sagde til dem / See / vi gaae hen op til Jerusalem / oc alle de Ting skulle fuldkommes / som ere skrefne / ved Propheterne / om Menniskenes Søn. 32 Thi hand skal antvordis Hedninge hen / Oc hand skal bespottis oc forhaanis / oc bespyttis / 33 Oc de skulle hudstryge oc ihielslae hannem: Oc tredei Dag skal hand opstaa igien. 34 Men de forstode intet der af: Oc den Tale var skkiult for dem / Oc de forstode icke det som ar sagt.
35 Men det skeede / der hand kom nær til Jerucho / sad en Blind hoos Veyen / oc tigde. 36 Men der hand hørde Folcket / som der gick frem / spurde hand hvad det var? 37 Da forkyndede de hannem / ad JEsus den Nazaræus gick der frem. 38 Oc hand raabte oc sagde / JEsu / du Davids Søn / forbarm dig ofver mig. 39 Oc de som ginge for / truede hannem / ad hand skulde tie: men hand raabte meget meere / Du Davids Søn / forbarm dig ofver mig. 40 Da stod JEsus stille / oc bad lede hannem til sig: Men der de finge hannem nær til hannem / spurde hannem ad / 41 Oc sagde / Hvad vilt du / ad jeg skal giøre dig? Men hand sagde / HErre / ad jeg maa see. 42 Oc JEsus sagde til hannem / Vorde seendis: Din Tro hafver frelst dig. 43 Oc strax blef hand seendis / oc efterfulde hannem / oc ærede Gud. Oc alt Folcket som saa (det)/ prjsede Gud.

XIX Capitel.
 OC hand gick need / oc gick igiennem Jericho. 2 Oc see / (der var) en Mand / som hedde Zachæus / oc hand var Toldernes Øfverste / oc hand var rjg. 3 Oc hand begærde ad see JEsum / hvo hand var / oc kund eik for Folcket / Thi hand var liden paa vexten. 4 Oc hand løb fore hen / oc stigede op i et Morbær træ / paa det hand kunde see hannem / thi hand skulde komme der fræm. 5 Oc som JEsus skom til steden / saa hand op / oc blef hannem vaer / oc sagde til hannem / Zachae / skynd dig oc stjg need: thi det bør mig i dag ad blifve i dit Huus. 6 Oc hand skyndede sig oc stigede need / oc annammede hannem med glæde. 7 Oc de som det saae / knurrede alle / oc sagde / ad hand inddrog til herbergs til en syndig Mand. 8 Men Zachæus blef standendis / oc sagde til HErren / See / HErre halfdeelen af mit Gods / gifver ejg de Fattige: Oc dersom jeg hafver bedragit nogen / det gifver jeg firefoldt igien. 9 Da sagde JEsus til hannem / I Dag er dette Huus bederfarit saliggiørelse / efterdi hand er oc en Abrahams Søn. 10 Thi Menniskenes Søn er kommen / ad søge oc ad giøre saligt / det som var fortabt.
11 Men der de hafde hørdt dette / belf hand ved / oc sagde en LIgnelse / fordi hand var nær hoos Jerusalem / oc de meente / ad Guds Rige skulde hastelig obenbaris. 12 Hvorfor hand sagde / En Velbaarne Mand drog langt bort til et Land / ad indtage sig self et Rige / oc ad komme igen. 13 Men hand kaldede tj sine Tienere / oc fick dem tj Pund / oc sagde til dem / Kiøbslaaer / indtil jeg kommer. 14 Men hans Borgere hadede hannem / oc skickede Sendebud efter hannem / oc lode hannem sige / Vi ville icke / ad denne skal regere ofver os. 15 Oc det begaf sig / der hand kom igien / efterad hand hafde indtagit Riget / da bad hand / ad samme Tienere skulde kaldis til sig / hvilcke hand hafde gifvit pendinge: Ad hand kunde vide / hvad hver hafde kiøbslaget. 16 Da traadde den første frem / oc sagde / HErre / dit Pund hafver forhværfvit tj Pund. 17 Oc hand sagde til hannem / Vel annamme / du gode Svend: Efterdi du hafver værit tro i det mindste / da skalt du hafve mact ofver tj Stæder. 18 Oc den anden kom / oc sagde / Herre / dit Pund hafver giort fem Pund. 19 Men til den sagde hand ocsaa, Oc du skalt være ofver fem Stæder. 20 Oc en anden kom / oc sagde / Herre / see / dit Pund / hvilcket jeg hafver henlagt i en Kluud. 21 Thi jeg fryctede for dig / thi du est en stræng Mand: Du tager det som du icke lagde / oc høster det som du icke saade. 22 Men hand siger til hannem / Af din Mund dømmer jeg dig / du onde Tienere: Du viste / ad jeg er en streng Mand / som tager det / jeg icke lagde / oc høster det / jeg icke saade: 23 Oc hvi fickst du da icke min Pending hen til (Vedzle) Bordet / Oc naar jeg hafde kommit / hafde jeg udkærfvit den med Aager? 24 Oc hand sagde til dem / som der stoode hoos / Tager det Pund fra hannem / oc gifver det den / som hafver de tj Pund. 25 Oc de sagde til hannem / HErre / hand gafver tj Pund. 26 Men jeg siger eder / ad hver den som hafver / skal gifvis: Men fra den som icke hafver / hfra hannem skal tagis oc det hsnd hafver. 27 Fører dog hid / hine mine Fiender / som icke vilde / ad jeg skulde regiere ofver dem / oc slaaer dem ihiel for mig. 28 Oc som hand dette sagde / drog hand fræm / oc reyste hen op til Jerusalem.
29 Oc det begaf saig ,d er hand kom nær til Bethage oc Bethanien / til det Bierg som kaldis Oliebierg / Da sende hand to af sine Disciple 30 Oc sagde / Gaar bort til den By / som ligger for eder / Oc naar i komme der ind / skulle I finde et Føll bundet / paa hvilcket der sad endnu aldrig noget Menniske: Løser det / oc fører det hjd. 31 Oc dersom nogen sør eder ad / Hvi løse I (det?) Da siger saa til hannem / ad HErren hafver (det) behof. 32 Oc de som vare udsende / ginge bort / oc funde lige som hand hafde sagt dem. 33 Men der de løse Føllet / da sagde Herrerne der ofver til dem / Hvi løse I Føllet? 34 Men de sagde / HErren hafver det behof. 35 Oc de førde det til JEsum / oc kaste deres Klæder paa Føllet / oc sætte JEsum der paa. 36 Men der hand reyste frem / bridde de deres Klæder paa veyen. 37 Men der hand kom nær hen til / som mand drager need af Oliebierget / da begynte hans Disciplers gandske Hob / glædendis ad lofve Gud med stoor Røst / ofver alle kraftige Gierninger / som de hafd seet. 38 Oc sagde / Velsignet / (være den) som kommer en Konge i HErrens Nafn: Fred i Himmelen / oc Ære i det Høyeste. 39 Oc nogle af Pharisæerne / af Skaren / sagde til hannem / Mestere / straf dine Disciple. 40 Oc hand svarde / oc sagde til dem / Jeg siger eder / ad dersom disse tie / da skulle Steene raabe.
41 Oc sagde / Dersom du oc viste / 42 Oc sagde / Dersom du oc viste / oc endnu paa denne din Dag / de ting som tiene til din Fred? Men nu er det skiult for dine Øyen. 43 Thi de Dage skulle komme ofver dig / ad dine Fiender skulle slae en Vold omkring dig / oc beleyre dig / rund omkring / oc trænge dig allevegne: 44 Oc de skulle leggge dig slet øde / oc dine Børn i dig / oc icke lade Steen paa Steen i dig: Fordi / ad du kiende icke din Besøgelsis tjd. 45 Oc hand gick i Templen / oc begynte ad uddrifve dem / som der udi solde oc kiøbte: 46 Oc sagde til dem / Der staar skrefvet / Mit Huus er et Bedehuus: men I hafve giort det til en Røfverkule. 47 Oc hand lærde daglig i Tempen. Men de ypperste Præste oc Skriftkloge / oc de Øfverste iblant Folcket / stode efter ad omkomme hannem: 48 Oc de funde icke / hvad de skulde giøre. Thi alt Folcket hengde ved hannem / oc hørde hannem.

XX.Capitel.
OC det begaf sig paa een af de dage ,d er hand lærde Folcket i Templen / oc prædickede Euangelium / da komme de ypperste Præste oc Skriftkloge / med de Ældste / ofver hannem / 2 Oc talde til hannem / oc sagde / Sjg os / med hvad mact giør du disse ting? Eller hvo er den / som hafver gifvit dig denne Mact? 3 Men hand svarde / oc sagde til dem / Jeg vil oc spørge eder om en Ting / oc siger mig (den.) 4 Johannis Daab / var den af Himmelen / eller af Menniskene? 5 men de ofverveyede ved sig self / oc sagde / Sige vi af immelen: Da siger hand / Hvorfor troede j hannem icke? 6 Men sige vi / Af Menniskene. Da steener alt Folcket os. Thi de ere i den meening / ad johannes var en Prophete. 7 Oc de svarde / ad de vide icke hvæden. 8 Oc JEsus sagde til dem / Saaa siger jeg eder oc icke / med h vad mact jeg giør disse Ting. 
9 Men hand begynte ad sige til Folcket denne Lignelse / et menniske plantede en Vjngaard / oc leyede Vjngaardsmænd den / oc drog uden Lands en lang tjd. 10 Oc der Tjden kom / sende hand en Tienere til Vjngaards Mændene / ad de skulde gifve hannem Fruct af Vjngaarden. Men Vjngaardsmændene sloge hannem / oc lode hannem tomhænded fra sig. 11 Oc der til med sende hand en anden Tienere: men de sloge oc den samme / oc forhaanede hannem / oc lode hannem tomhænded fra sig. 12 Oc der foruden sende hand den tredie: men de giorde ocsaa den saar / oc støtte hannem ud. 13 Da sagde Vjngaards Herren / Hvd skal jeg giøre? Jeg vil sende min Søn / den elskelige / maa skee / naar de see hannem / skulle de frycte sig. 14 men der Vjngaardsmændene saae hannem / talede de mellem sig self / oc sagde / Denne er Arfvingen: Kommer / lader os slae hannem ihiel / ad Arfven skal høre os ti. 15 Oc de støtte hannem ud af Vjngaarden / oc sloge hannem ihiel. Hvad skal da VjngaardsHerren giøre mod dem? 16 Hand skal komme / oc fordærfve disse Vjngaardsmænd / oc leye andre Vjngaarden. Men der de det hørde / sagde de / Det være langt fra.
17 Men hand saa paa dem / oc sagde / Hvad er da dette / som staar skrefvet / Den Steen / som BYgningsmændene forskøde / den er blefven til en Hofvet-Hiørnesteen? 18 Hver som falder paa denne Steen / hand blifver sønderstøt: men hvilcken den falder paa / hannem skal den sønderknuse. 19 Oc de ypperste Præste oc Skriftkloge søgte efter / ad legge Hænder paa hannem i den samme tjme: Oc de fryctede Folcket: Thi de forstode / ad hand hafde sagt denne Lignelse mod dem. 20 Oc de toge vare (paa hannem/) oc udsende hemmelige Forrædere / som hulde sig self ad være rætferdige: Ad de kunde gribe (hannem i) hans Tale / paa det de kunde antvorde Øfrigheden oc Landsherrens mact hannem. 21 Oc de spurde h ad / oc sagde / Mestere / vi vide / ad du taler oc lærer ræt / oc icke støtter (nogen) Person / men lærer Guds Vey i Sandhed: 22 Mue vi gifve Keyseren Skat eller ey? Men som hand merckte deres trædskhed / sagde hand til dem, Hvi friste j mig? 24 Viser mig Pendingen: Hvis Billede oc Ofverskrift hafver den? men de svarde / oc sagde / Keyserens. 25 Men hand sagde til dem, Gifver derfor Keyseren / det Keyseren hører til / oc Gud / det Gud hører til. 26 Oc de kunde icke straffe hans Ord for Folcket: Oc de forundrede sig paa hans Svar / oc tagde stille.
27 Da ginge nogle af Saducæerne til hannem / (hvilcke gienstridelig sige / ad der er icke Opstandelse) / oc spurde hannem ad / 28 Oc sagde / Mestere / Moses hafver skrefvit os / Dersom nogens Broder døør / som hafver en Hustru / oc hand døør barnløs / ad hans Broder skal tage Hustruen / oc opvæcke sin Broder Sæd. 29 Nu vare siu Brødre: Oc den første tog en Hustru / oc døde barnløs. 30 Oc den anden tog Hustruen / oc døde ocsaa barnløs. 31 Oc den tredie tog hende: Men disligest oc de sex / lode icke Børn efter sig / oc døde. 32 Men paa det sidste / efter dem alle / døde ocsaa Qvinden. 33 Hves Hustru / iblant dem / skal hun derfor være i Opstandelsen? Thi de siu hafde hende til Hustru. 34 Oc JEsus svarde / oc sagde til dem / Denne verdens Børn tage til Ecte / oc udgiftes: 35 Men hvilcke som blifve værdige til / ad faae hin Verden / oc OPstandelsen fra Døde / de hvercken tage til Ecte / eller udgiftes. 36 thi de kunde der efter icke døe. Thi de ere Engle lige: Oc ere Guds Børn / efterdi de ere OPstandelsens Børn. 37 Men ad de Døde opvæckes / hafver oc Moses gifvit tilkiende hoos Tornebusken / der hand kalder HErren / den Abrahams Gud / oc den Isaacs Gud / oc den Jacobs Gud. 38 Men Gud er icke Dødes Gud / men Lefvendes / Thi de lefve hannem alle. 39 Men der svarde nogle af de Skriftkloge / oc sagde / mEstere / du sagde ræt. 40 Men de torde icke spøre hannem ydermeere om noget. 41 Men hand asgde til dem / Hvorledis sige de / Christum ad være Davids Søn? 42 Oc David self siger i Psalmebogen / HErren sagde til min HErre / Sid hoos min høyre Haand / 434 Indtil jeg legger dine Fiender til dine Fødders Fodskamme. 44 Saa kalder David hannem en HErre / oc hvorledis er hand hans Søn? 45 Men der alt Folcket hørde til / sagde hand til sine Disciple / 46 Vocter eder for de Skriftkloge / som ville traadde her om i lange Klæder / oc lade sig gierne hilse paa Torfvet / oc sidde gierne øfverst i Synagogerne / oc sidde øfverst i Nadverne / 47 De som opøde Enckers Huus / oc bede længe: under et skin. De skulle faae dis ofverflødigere Dom.

XXI.Capitel.
MEn hand saa op / oc actede de Rjge / som lagde dres Gafver ind i Templens Kiste. 2 Da saa hand oc en arm Encke / som lagde tu Skerfve der udi. 3 Oc hand sagde / Samdelig / Jeg siger eder / ad denne fattige Encke hafver lagt meere udi end alle. 4 Thi alle disse hafve lagt udi / af det som de hafve til ofverflød / til Guds Offer: Men hun hafver / af sin Fattigdom / lagt all hendis Næring udi / som hun hafde.
5 Oc der nogle sagde om Templen / ad den var prydede med deylige Steene oc Klenode / Da sagde hand / 6 (Hvad) de Ting som j see / der (er anlangedis) skulle de Dage komme / paa hvilcke der skal icke ladis Steen paa Steen / som ey skal nedbrydis. 7 Da spurde de hannem ad / oc sagde / Mestere / naar skal da det være? Oc hvilcket er det Tegn / naar der skal skee? 8 Men hand sagde / Seer til / I icke blifve forførde. Thi der skulle mange komme under mit nafn / oc sige / Ad det er jeg: Oc Tjden er kommen nær til: Saa gaar icke efter dem. 9 Men naar I faae hørt om Krjg oc Oprør / (da) forfærdes icke: Thi dette bør først ad skee / men Enden er icke strax. 10 Da sagde hand til dme, Et Folck skal opreise sig imod et (andet) Folck / oc et Rige imod et (andet) Rige. 11 Oc der skulle skee store Jordskelf allevegne / oc Hunger oc Pestilenze / oc der skulle skee skreckelige Ting oc store Tegn af Himmelen. 12 Men for alle disse Ting / skulle de legge deres Hænder paa eder oc forfølge (eder)/ oc de skulle antvorde (eder) hen i Synagoger oc Fængsel / oc føre (eder) for Konger oc Førster / for mit Nafns skyld. 13 Men det skal vederfaris eder til et vidnisbyrd. 14 Sa legger nu paa eders hierter / ad I icke tilforn betæncke / hvorledis I skulle forsvare eder. 15 Thi jeg vil gifve eder Mund oc vjsdom / hvilcken alle eders Modstandere icke skulle kunde imodsige oc ey imodstaae. 16 Men j skulle oc antvordis hen af Forældre / oc Brødre / oc Frender oc Venner: Oc de skulle slae (noge) af eder ihiel: 17 Oc I skulle hades af alle / for mit Nafns skyld. 18 Oc et Haar af eder s Hofvit skal icke forkommis. 19 Beholder eders Siele med Taalmodighed. 20 Men naar I seee Jerusalem belegret rundt omkring / af en Krigshær / da mercker / ad hendis ødeleggelse / er kommen nær til. 21 De som da ere i judæa / fye sig paa Biergene: Oc de som ere midt i den / vige sig der ud: Oc de som ere i Landene / komme sig icke ind i den. 22 Thi disse ere Hefnens Dage / ad alle de Ting som skrefne ere / skulle fuldkommes. 23 Men væ de Fructsommelige / oc som gifve ad dje i de Dage. Thi der skal være stoor Nød paa Jorden / oc Vrede ofver dette Folck. 24 Oc de skulle falde ved skarpe Sverd / oc føres fangne til alle Heninge. Oc Jerusalem skal nedtrædis af Hedningene / indtil Hedningenes Tjd blifver fuldkommen.
25 Oc der skulle skee Tegn i Sool oc maane oc Stierner / Oc paa Jorden skulle Folckene blifve bange / i mistræstelse / naar hafvet oc Vandbølgerne bruse / 26 Ja Menniskene forsmæcte / oc Rædsel / oc for de Rings forventelse / som skulle komme ofver Jorderige. Thi ad Himlens Krafter skulle røres. 27 Oc da skulle de see Menniskenes Søn komme i Skyen / med Kraft oc megen Herlighed. 28 Men naar som dette begynder ad skee / Da seer op / oc opløfter eders Hofved / fordi / ad eders Forløsning stunder til. 29 Oc hand sagde dem en Lignelse / Seer Figentræet / oc alle Træer: 30 Naar som de nu skiude Knopper / oc I see det / da kiende I af eder self / ad Sommeren er nær: 31 Lige saa oc I / naar som I see dette ad skee / da kiender / ad Guds Rige er nær. 32 Sandelig jeg siger eder / Ad denne Slect skal icke forgaa / før det skeer altsammen. 33 Himmelen oc Jorden skulle forgaae / Men mine Ord skulle icke forgaae. 34 Men vocter eder self / Ad eders Hierter icke nogen tjd besværes med Frøderj oc Druckenskab / oc Sorg for Næring: Oc denne samme Dag skal komme hastelig ofver eder. 35 Thi den skal komme som en Snare / ofver alle dem som boe paa den gandske Jords Kredz. 36 Saa værer nu altjd vogne / oc beder / Ad I kunde være værdige til ad undflye alle disse Ting / som skee skulle / oc blifve bestandendis for Menniskenes Søn. 37 Men hand lærde om Dagene i Templen: men om Nattene gick hand ud / oc blef Natten ofver / paa det Bierg / som kaldis Oliebierg. 38 Oc alt Folcket giorde sig aarle rede til hannem i Templen / ad høre hannem.

XXII.Capitel.
MEn de usurede Brøds Høytjd var nær / som kaldis Paaske: 2 Oc de ypperste Præste oc Skriftkloge søgte efter / hvorledis de kunde tage hannem af Dage. Thi de fryctede for Folcket. 3 Men Satanas gick ind i Judam / som kaldedis Ischarioth / oc var af de Tolf deres Tal. 4 Oc hand gick bort / oc talde med de ypperste præste / Høfvizmændene / hvorledis hand vilde antvorde dem hannem. 5 Oc de blefve glade: Oc lofvede ad gifve hannem Pendinge. 6 Oc hand tilsagde (dem det:) Oc søgte leylighed / ad forraade hannem uden Oprør.
7 Men de usurede brøds Dg kom / paa hvilcken mand burde ad slacte Paaske. 8 Oc hand sende Petrum oc Johannem / oc sagde: Gaar bort / bereder os Paaske / ad vi kunde æde. 9 Men de sagde til hannem / Hvor vilt du / ad vi skulle berede (det?) 10 Men hand sagde til dem / See / naar I komme ind i Staden / da skal et Menniske møde eder / som bær en Vandkrucke: Følger hannem efter i Husit / som hand gaar ind. 11 Oc siger til Huusbonden / Mesteren lader dig sige / Hvor er det Herberg / der jeg maa æde Paaske udi med mine Disciple? 12 Oc hand skal vise eder en stoor beridt Sal: Der bereder (det) 13 Men de ginge bort / oc funde / lige som hand sagde dem: Oc beridde Paaske. 14 Oc der Tjmen kom / sætte hand sig need / oc de tolf Apostle med hannem. 15 Oc hand sagde til dem / Mig hafver hierteligen forlænget / ad æde dette Paaske med eder / før end jeg ljder. 16 Thi jeg siger eder / Ad jeg skal ingenlunde meere æde af det / indtil det blifver fuldkommet i Guds Rige. 17 Oc hand tog Kalcken / tackede / oc sagde / Tager denne / oc deeler iblant eder self. 18 Thi jeg siger eder / ad jeg skal icke dricke af det som voxer paa Vjntræ / før end Guds Rige kommer. 19 Oc hand tog Brødet / tackede oc brød det: Oc gaf dem / oc sagde / Dette er mit Legome / det som gifvis for eder: Dette giører til min Hukommelse. 20 LIgesaa oc Kalcken / efter hand hafde huldit Nadvere / oc sagde / Denne Kalck (er) det ny Testamente i mit Blod / hvilcken som udgydis for eder. 21 Dog see / den hans Haand som mig foraader / er ofver Bordet med mig. 22 Oc sandelig / Menniskenes Søn gaar bort / som det er beskicket: Dog væ det samme Menniske / ved hvilcket hand blifver forraadet. 23 Oc de begynte ad spørge iblant sig self / der om / hvilcken det skulde dog være af dem / som det skulde giøre?
24 Men der begyntis oc en Trætte iblant dem / der om / hvilcken af dem der skulde holdis for den Største. 25 Men hand sagde til dem / Folckenes Konger herske ofver dem / oc de som hafve mact ofver dem / kaldes naadige (Herrer.) 26 Men I icke saa: Men den Største iblant eder / skal være som den Yngste / oc den som er en Forstander / som den der tiener. 27 Thi hvilcken (er) større? Den som sidder til Bords? Eller den som tiener? (Er) icke den som sidder til Bords? Men jeg er iblant eder / som den der tiener. 28 Men I ere de / som ere blefne varactige hoos mig / i mine Fristelser. 29 Oc jeg beskicker eder Riget / lige som min Fader beskickede mig / 30 Ad I skulle æde oc dricke ofver mit Bord i mit Rige / oc sidde paa Stole / oc dømme de tolf Israels Slecter.
31 Men HErren sagde / Simon / Simon / See / Satanas begærde eder / ad hand motte sicte (eder/) som Hveede: 32 Men jeg bad for dig / ad din Tro skal icke aflade: Oc naar du en gang omvender dig / da styrck dine Brødre. 33 Men hand sagde til hannem: HErre / jeg er beridt ad gaa med dig baade i Fængsel oc i Døden. 34 Men hand sagde / Peder / Jeg siger dig / Hanen skal icke gale udi dag / før end du hafver fornectit tre gange / ad du kiender mig.
35 Oc hand sagde til dem / Der jeg udsende eder uden pung / oc Taske / oc Sko / fattis eder noget? Men de sagde: Intet. 36 Da sagde hand til dem, Men nu / Hvo skom hafver en Pung / hand tage (den/) lige ocsaa en Taske: Oc hvo som icke hafver / hand sælle sin Klædebon / oc kiøbe et Sverd. 37 Thi jeg siger eder / Det bør endnu ad fuldkommis i mig / som staar skrefvit / (som er) Hand er oc regnet iblant Misdedere. Thi de ting som ere (skrefne) om mig / hafve ende. 38 Men de sagde / HErre / See / her (ere) tu Sverde. Men hand sagde til dem / Det er nock.
39 Oc hand gick hen ud / efter sin sedvane / til Loiebierget: Men hans Disciple efterfulde hannem ocsaa. 40 Men der hand kom til steden / sagde hand til dem / Beder / paa det I skulle icke indkomme i Fristelse. 41 Oc hand sled sig fra dem ved et steenkast / oc falt paa Knæ / bad 42 Oc sagde / Fader / om du vilt tage denne kalck fra mig / Dog skee icke min villie / men din. 43 Men en Egnel / af Immelen / blef seet af hannem / som styrckede hannem. 44 Oc der hand stridde hart (med Døden) bad hand heftigre. Men hans Sveed blef som Blodsdraaber / der skulde paa Jorden. 45 Oc der hand var opstanden af Bønen / kom hand til sine Disciple / oc fant dem sofvende af Bedrøfvelse. 46 Oc hand sagde til dem / Hvi sofve I? Staar op oc beder / ad I skulle icke indkomme i Fristelse.
47 Men dre hand endnu kalde / See / Skare / oc een af de Tolf / som kaldtis Judas / gick for dem / oc holt sig til JEsum / ad kysse hannem. 48 Men JEsus sagde til hannem / Juda / forraader du Menniskenes Søn med et Kys? 49 Men der de saae / som vareomkring hannem / HErre / skulle vi slae med Sverd? 50 Oc een af dem / slo den ypperste Præstis Tienere / oc afhug hans høyre Øre. 51 Men JEsus svarde / oc sagde / Lader (dem dog giøre) saa langt. Oc hand rørde ved hans Øre / oc lægte hannem. 52 Men JEsus sagde til de ypperste præste / oc Høfvizmændene for Templen / oc de Ældste / som vare komme til hannem / I ere udgangne som til en Røfver / med Sverd oc Stænger. 53 Der jeg var dagligen hoos eder i Templen / da udracte I icke Hænder ofver mig: Men denne er eders Tjme / oc Mærckens Mact. 
54 Men der de hafde grebit hannem / da bortfærde oc indforde de hannem i den ypperste Præstis Huus. Men Peder fulde langt efter. 55 Men som de hafde optendt en Ild midt i Salen / oc fat sig tilsammen / sad Peder midt iblant dem. 56 Da saa en pige hannem sidde ved Ilden / oc stirrede paa hannem / oc sagde / Denne var oc med hannem. 57 Men hand nectede hannem / oc sagde / Qvinde / jeg kiender hannem icke. 58 Oc lidet der efter / saa en anden hannem / oc sagde / Du est oc af dem. Men Peder sagde / Menniske / jeg er icke. 59 Oc noget der efter / ved en tjme / stadfæstede en anden det hart / oc sagde / I sandhed / denne var oc med hannem: Oc hand er en Galilæer. 60 Men Peder sagde / Menniske / jeg veed icke hvad du siger. Oc strax / der hand endnu talede / gool Hanen. 61 Oc HErren vende sig / oc saa paa Peder: Oc Peder kom HErrens Ord ihu / efter som hand hafde sagt til hannem / Før end Hanen galer / skalt du fornecte mig tre gange. 62 Oc Peder gick hen ud / oc græd bitterligen. 63 Oc de Mænd som hulde JEsum / bespottede hannem oc sloge hannem / 64 Oc skulte hannem / oc sloge hannem i Ansictet / oc spurde hannem ad / oc sagde / Spaa / hvo er (den) som dig slo? 65 Oc megen anden bespottelse sagde de imod hannem.
66 Oc der det blef dag / forsamlede Folckenes Ældste sig / oc de ypperste præste oc Skriftkloge / oc førde hannem hen op for deres Raad / 67 Oc sagde / Est du Christus? Sig os (det.) Men hand sagde til dem, Siger jeg eder det / da troe I det icke: 68 Men adspører jeg oc / da svare I mig icke / eller lade (mig) løs. 69 Nu her efter skal Menniskens Søn sidde hos Guds Kratis høyre Haand. 70 Men alle sagde / Est du da den Guds Søn? Men hand sagde til dem / I sige det / Thi jeg er. 71 Men de sagde / Hvad hafve vi længre Vidnisbyrd behof? Thi vi hafve self hørt (det) af hans Mund.

XXIII.Capitel.
OC deres gandske Hob stood op / oc førde hannem for Pilatum. 2 Men de begynte ad klage paa hannem / oc sagde / Denne finde vi / ad hand afvender Folcket / oc forbiuder ad gifve Keyseren Skat / Oc siger sig self ad være Christum en Konge. 3 Men Pilatus spurde hannem ad / oc sagde / Est du den Jødernes Konge? Men hand svarde hannem / oc sagde / Du siger (det.) 4 Men Pilatus sagde til de ypperste Præste / oc til Folcket / Jeg finder ingen Sag i dette Menniske. 5 Men de hulde ved / oc sagde / Ad hand oprører Folcket / i det / hand lærer ofver all Judæa / siger hand begynte fra Galilæa / hid indtil.
6 Men der Pilatus hørde galilæam / spurde hand / Om hand var en Galillæiske Mand. 7 Oc der hand befant / ad hand var under Herodis mact / Da forsende hand hannem til Herodem / som var oc self i Jerusalem / udi de samme Dage. 8 Men der Herodes saa JEsum / blef hand meget glad: Thi hand hafde gierne længe siden seet hannem / fordi hand hafde hørt meget om hannem: Oc haabedis ad skulde see et Tegn skee af hannem. 9 Men hand spurde hannem med mange ord: men hand svarde hannem intet. 10 Oc de ypperste Præste oc Skriftkloge stoode oc klagede hart paa hannem. 11 Men der herodes / med sit Krigsfolck / hafde foractit oc bespottit hannem / kaste hand et hvit Klæde om hannem / oc sende hannem Pilato igien. 12 Paa den Dag blefve Pilatus oc Herodes Venner med hver andre: Thi de vare før hver andres Fiender.
13 Men Pilatus sammenkaldede de ypperste Præste / oc de Øfverste / oc Folcket / 14 Oc sagde til dem / I hafve ført dette Menniske til mig / som den der afvender Folcket: Oc see / Jeg hafver forhørt hannem for eder / oc finder ingen af de Sager hoos dette Menniske / som i skylde hannem for: 15 Men icke heller Herodes / Thi jeg sende eder til hannem / oc see / der er intet giort af hannem / som hand bør ad dø for. 16 Derfor vil jeg ræfse hannem / oc lade (hannem) løs. 17 Men hand hafde fornøden / ad gifve dem een løs om Høytiden. 18 Da raabte de i den gandske Hob / oc sagde / tag denne bort / men gif os Barrabam løs: 19 Hvilckenn som vare kast i Fængsel for et Oprør / som skeede i Staden / oc for et Manddrab. 20 Hvorfor Pilatus raabte atter til dem / oc vilde lade JEsum løs. 21 Men de raabte efter / oc sagde / Korsfæst / Korsfæst hannem. 22 Men hand sagde tredie gang til dem / Hvad Ont hafver da denne giort? Jeg finder ingen Døds Sag i hannem: Derfor vil jeg ræfse hannem / oc lade hannem løs. 23 Men de hengde hannem ofver med stoor Skrig / oc begiærde ad hand skulde korsfæstis: Oc deres oc de ypperste Præstis Skrig fick Ofverhaand. 24 Men Pilatus dømte / ad deres begiæring skulde skee. 25 Men hand lod dem løs / som var kast i Fængsel / for Oprør oc Manddrab / hvilcken de begiærde: men JEsum fick hand hen efter deres villie. 26 Oc der de førde hannem bort / da toge de fat paa een / Simon af Cirene / som kom af marcken / oc de lagde Korsset paa hannem / ad bære (det) efter JEsum.
27 Oc der skulde en stoor hob Folck oc Qvinder efter hannem / som baade ynckeligen klagede oc begrædde hannem. 28 Men JEsus vende sig om til dem / oc sagde / I Jerusalem Døttre / græder icke ofver mig / men græder ofver eder self / oc ofver eders Børn: 29 Thi see / de Dage komme / paa hvilcke mand skal sige / Salige ere de UUfructsommelige / oc de Ljf som icke fødde / oc de Bryst som icke gafve dj. 30 Da skulle de begynde ad sige til Biergene / Falder ofver os: Oc til høyene / Skiuler os. 31 Thi ad giøre de det med det grøne Træ / Hvad vil der skee med det tørre?
32 Men der blefve oc to andre Misdedere førde bort / med hannem / ad aflifvis. 33 Oc der de vare komne til den sted / som kaldis Hofvitpande (sted/) der korsfæstede de hannem / oc Misdederne: Den eene ved de n høyre / men den anden ved den venstre (Side.) 34 Men JEsus sagde / Fader / forlad dem: Thi de vide icke hvad de giøre. Men de skifte hans Klæder / oc kaste Lod (der om.) 35 Oc Folcket stod oc saa til / men oc de Øfverste bespottede hannem / med dem / oc sagde / Hand hafver frelst andre / hand frelste sig self / dersom denne er den Christus / den Guds Udvalde. 36 Men der bespottede oc Stridsmændene hannem / som traadde til / oc baare hannem Ædicke: 37 Oc sagde: Est du den Jødernes KOnge / (da) frels dig self. 38 Men der var oc en Ofverskrift skrefven ofver hannem / med Grædske oc Latinske / oc Ebraiske bogstafve / Denne der den Jødernes Konge.
39 Men een af Misdederne / som vare hengde / bespottede hannem / oc sagde / Est du den Christus / da frels dig self / oc os. 40 Men den anden svarde / ostraffede hannem / oc sagde / Frycter du ey heller for Gud? Ad du est i den samme Dom. 41 Oc vi vel med rette / (Thi vi faae det vore Gierninger forskyldede.) Men denne handlede intet uskickeligt. 42 Oc hand sagde til JEsum / HErre / kom mig ihu / naar du kommer i dit Rige. 43 Oc JEsus sagde til hannem / sandelig siger jeg dig / I dag skalt du være med mig i Paradjs.
44 Men det var ved den siette Tjme / oc der blef et Mørcke ofver det gandske land / indtil den niedne Tjme. 45 Oc Solen blef formørcked / Oc Forhenget i Templen blef split midt ad. 46 Oc JEsus raabte med stoor Røst / oc sagde / Fader / jeg vil befale min Aand i dine Hænder. Oc som hand det sagde / udgaf hand sin Aand. 37 Men der Høfvizmanden saa det som skeede / prjsede hand Gud / oc sagde / I standhed / dette Menniske var retfærdigt. 48 Oc alle de Folck som vare sammen komne til dette spectackel / der de actede de Ting som skeede / sloge de sig for deres Bryst / oc vende tilbage igien. 49 Men alle hans Kyndinge stode langt borte / oc de Qvinder som hafde med efterfuldt hannem af Galilæa / oc saae dette.
50 Oc see / en Mand / ved Nafn Joseph / som var en Raadsherre / en god oc retfærdig Mand: 51 Hand hafde icke samtyckt i deres Raad oc Gierning / (hand var) af Jødernes Stad / Arimathia: Som oc self ocsaa forventede Guds Rige: 52 Hand gick til Pilatum / oc begiærde JEsu Legome. 53 Oc tog det need / oc svøbte det i et smaat linklæde / oc lagde det i en Graf / som var huggen i en Klippe / i hvilcken der icke endnu nogen var lagd. 54 Oc det var Beredelses Dag / oc Sabbathen gick annamme. 55 Men oc Qvinderne fulde efter / som vare komne med hannem af Galilæa / oc saae Grafven / oc hvorledis hans Legome blef lagd. 56 Men de vende tilbage / oc beridde dyrebar Urter oc Salve: Oc Sabbathen ofver hvilede de / efter Loven.

XXIV.Capitel.
MEn paa den første dag i Ugen meget aarle / komme de til Grafven / oc baare dyrebare Urter / som de hafve beridt: Oc nogle med dem. 2 Men de funde Steenen afvelt af Grafven: 3 Oc de ginge ind / oc funde icke den HErris JEsu Legome. 4 Oc det skeede / der de tvivlede der om / See / da stoode to Mænd hoos dem i skinnende Klæder. 5 Men der de forfærdedes / oc sloge deres Ansict til Jorden / Da sagde de til dem / Hvi leede I efter den Lefvendis hoos de Døde? 6 Hand er icke her / men er opostanden. Kommer ihu / hvorledis hand talede til eder / der hand endnu var i Galilæa / 7 Oc sagde / Ad det bør Menniskenes Søn ad antvordis hen i syndige menniskers Hænder / oc korsfæstis: Oc opstaa tredie dag. 8 Oc de komme hans Ord ihu.
9 Oc de ginge fra Grafven igien / oc kundgiorde alle disse Ting for de Ellefve / oc alle de andre. 10 Men de vare magdalena Maria oc Johanna / oc Maria jocobi / oc de andre (Qvinder) med dem / som sagde Apostlene disse Ting. 11 Oc deres ord siuntes for dem som løs tale / oc de troede dem icke. 12 Men peder stood op / oc løb til Grafven: Oc der hand kigede (der ind) seer hand Lindklæderne ligge alleene: Oc hand gick bort / oc forundrede sig ved sig self / hvorledis det gick til.
13 Oc see / to af dem / ginge paa den samme Dag til en By / som var trysindstive Aggre langt fra Jerusalem / hvis Nafn er Emaus. 14 Oc de talde med hver andre om alle disse ting som vare skeede. 15 Oc det begaf sig ,d er de saa talede oc bespurde sig til hobe / kom oc JEsus self nær til / oc vandrede med dem. 16 Men deres Øyen huldtes / ad de kiende hannem icke. 17 Men hand sagde til dem / Hvad er det for Tale / som I handle med hver andre her om paa Veyen / oc see (saa) bedrøfvede ud? 18 Da svarde een af dem / som hedde Cleophas / oc sagde til hannem / Est du eene fremmed i jerusalem / oc beedst icke de Ting som ere skeede i den i disse Dage. 19 Oc hand sagde til dem? Hvilcke? Men de sagde til hannem / De Ting / om JEsus Nazaræo / som var en Mand / en Prophete / mæctig i Gierninger oc Ord / for Gud oc alle Folck. 20 Oc hvorledis de ypperste præste / oc vore Øfvreste / hafve antvordet hannem hen til Dødsens dom / oc korsfæst hannem. 21 Men vi haabedes ad hand var den som skulde forløst Israel. Men ofver alt dette / er det i dag den tredie Dag / siden disse ting skeede. 22 Saa hafve oc nogle af vore Qvinder forskrecket os / som vare aarle hoos Grafven / 23 Oc der de funde icke hans Legome / Komme de oc sige / ad de saae oc Englers Siun / hvilcke der sige / ad hand lefver. 24 Oc nogle af dem / som vare med os / ginge bort til Grafven / oc funde det saa / som Qvinderne oc hafde sagt / men hannem saae de icke. 25 Oc hand sagde til dem / O I daarer oc Seenhiertede / til ad tro alt det / som Propheterne hafde sagt / 26 Burde det icke Christum ad lide dette / oc indgaa til sin Herlighed? 27 Oc hand begynte fra Mose oc fra alle Propheter / oc udlagde dem i alle Skrifter / det som var (skrefvet) om hannem. 28 Oc de komme nær til Byen / som de ginge til / Oc hand lod som hand vilde gaa længre. 29 Oc de nødde hannem til / oc sagde / Blif hoos os: Thi det er mod Aften / oc Dagen helder. Oc hand gick ind ad blifve hoos dem. 30 Oc det skeede / som hand sad med dem til bords / Tog hand Brødet / velsignede oc brød / oc gaf dem. 31 Da blefve deres Øyen obnede / oc de kiende hannem: Oc hand blef usiunlig for dem. 32 Oc de sagde til hver andre / var icke vort Hierte brendendis i os / der hand talde med os paa Veyen / oc der hand oplod os Skrifterne? 33 Oc de stoode op / i den samme Tjme / oc vende til Jerusalem igien / oc funde de Ellefve forsamlede / oc dem som vare hoos dem / 34 Som sagde / HErren er sandeligen opstanden / oc seet af Simone. 35 Oc de fortellede de Ting (som vare skeede) paa veyen / oc hvorledis hand belf kient af dem / i det hand brød Brødet.
36 Men der de talede dette om hannem / Da stod JEsus self midt iblant dem / oc siger til dem / Fred (være) med eder. 37 Da forfærdedes de oc fryctede sig / oc meente / ad de saae en Aand. Oc hand sagde til dem / 38 Hvi ere I saa forstyrrede? Oc hvi opstige saadanne tancker i eders Hierter? 39 Seer mine Hænder oc mine Fødder / ad det er jeg self / Føler mig / oc seer / Thi en Aand hafver icke Kiød oc Been / som I see ad jeg hafver. 40 Oc som hand det sagde / vjste hand dem Hænderne oc Fødderne. 41 Men der de endnu icke troede for Glæde / oc forundrede sig / Da sagde hand til dem / hafve I her noget ad æde? 42 Oc de gafve hannem et stycke af en steegt Fisk / oc af Hunning-Kage / 43 Oc hand tog det oc ood for dem. 44 Men hand sagde til dem / Det er den tale / som jeg sagde til eder / der jeg endnu var hoos eder / Thi de Ting bør alle sammen ad fuldkommis / som ere skrefne i Mose Lov / oc Propheter oc Psalmer / om mig. 45 Da oplod hand deres Forstand / ad de forstode Skrifterne / 46 Oc hand sagde til dem / Saa er der skrefvet / oc saa burde det Christum ad lide / oc opstaa fra Døde / tredie Dag / 47 Oc ad prædickis i hans Nafn / Omvendelse oc Syndernes Forladelse / for alle Folck / som skulde begynde af Jerusalem. 48 Men I ere Vidne til disse Ting. 49 Oc see / jeg sender min Faders Forjættelse ofver eder. Men I skulle blifve i Jerusalems Stad / / indtil I blifve iførde med Kraft af det Høye.
50 Men hand førde dem henn ud / indtil Bethaniam: Oc opløfte sine Hænder / oc velsignede dem. 51 Oc det skeede / der hand velsignede dem / skildtis hand fra dem / oc foor op i Himmelen. 52 Oc de tilbade hannem / oc vende tilbage igien til Jerusalem / med stoor Glæde / 35 Oc vare stedse i Templen / oc prjsede oc lofvede Gud / AMEN.


Det hellige Euangelium / som Johannes hafver beskrefvit.

I.Capitel.
I Begyndelse var Ordet / oc Ordet var hoos Gud / oc Ordet var Gud. 2 Det var i Begyndelse hoos Gud. 3 Alle ting ere giorde ved det / oc uden det er icke end eet (stycke) giort / som giort er. 5 I det var ljf / oc ljfvet var Menniskenes Lius: 5 oc liuset skinner i Mørcket / oc Mørcket begreb det icke. 6 Der blef eeeet Menniske udsent af Gud / hand hedde Johannes: 7 Denne kom til et Vidnisbyrd / ad hand skulde vidne om Liuset / paa det / ad alle skulde troe ved hannem. 8 hand var icke Liuset / men ad hand skulde vidne om Liuset. 9 Det var det sande Lius / som opliuser hvert Menniske der kommer i Verden. 10 Det var i Verden / oc Verden er gjord ved det: Oc Verden Kiende det icke. 12 Men saa mange som det annammede / dem hafver det gifvit mact ad vorde Guds Børn / (det er) dem som troe paa dets Nafn: 13 Hvilcke som icke ere fødde af Blod / ey heller af Kiøds villie / ey heller af Mands villie / men af Gud. 14 Oc Ordet blef Kiød / oc boode iblandt os / (oc vi saae hans herlighed / ja en Herlighed / som en Eenbaarnis af Faderen /) fuld af naade oc Sandhed.
15 Johannes vidner om hannem / oc raabte oc sagde / Denne var den som jeg sagde om / den som kommer efter mig / er blefven til for mig. Thi hand var før end jeg. 16 Oc af hans Fylde hafve vi alle faaret / (Ja) oc Naade for Naade: 17 Thi Loven var gifven ved Mosen / naaden oc Sandheden er blefven ved JEsum Christum. 18 Ingen hafver nogen tjd seet Gud: den eenbaarne Søn / som er i Faderens Skiød / den hafver forklarit det.
19 Oc dette er Johannes Vidnesbyrd / der Jøderne sende af Jerusalem / Præste oc levitter / ad de skulde spørge hannem ad / Hvo est du? 20 Oc hand bekiende oc nectede icke: Oc hand bekiende / Jeg er icke den Christus. 21 Oc de spurde hand ad Hvad da? Est du Elias? Oc hand siger / Jeg er icke. Est du den Prophete? Oc hand svarde / Ney. 22 Da sagde de til hannem / Hvo est du? Ad vi kunde gifve dem svar / som hafve udsendt os: Hvad siger du om dig self? 23 Hand sagde / Jeg (er) den hans Røst som raaber i Ørcken / Retter j HErrens Vey / som Propheten Esaias hafver sagt. 24 Oc de som vare udsende / vare af Phaisæerne. 25 Oc de spurde hannem ad / oc  sagde til hannem / Hvi døber du da / om du est icke den Christus / ey heller Elias / ey heller den Prophete? 26 Johannes svarde dem / oc sagde / Jeg døber med Vand: men hand stod midt iblandt eder / den I icke kiende: 27 Hand er den / som kommer efter mig / hvilcken er blefven til for mig: Hvis skotvenge jeg er icke værdig til ad opløse. 28 Dette skeede i Bethabara ofver Jordan / hvor Johannes døbte.
29 Den anden Dag / seer Johannes JEsum komme til sig / oc siger / See / det Guds Lam / som bær Verdens Synd. 30 hand er (den) om hvilcken jeg sagde / Efter mig kommer en Mand / hvilcken som er blefven til for mig / Thi hand var før end jeg. 31 Oc jeg kiende hannem icke: men paa det hand skulde obenbaris for Israel / derfor er jeg kommen / som døber med Vand. 32 Oc Johannes vidnede / oc sagde / Jeg saa ad Aanden foor need / som en Due / af Himmelen / oc blef ofver hannem. 33 Oc jeg kiende hannem icke: men den som sende mig / ad døbe med Vand / hand sagde til mig / Paa hvilcken du seer Aanden fare need / oc blifve ofver hannem / hand er den / som døber med den Hellig-Aand. 34 Oc jeg hafver seet det / oc hafver vudnit / Ad denne er den Guds Søn.
35 Den anden Dag / stood atter Johannes / oc to af hans Disciple: 36 Oc som hand saaa paa JEsum / som vandrede der om / sagde hand / See / det Guds Lam. 37 Oc de to Disciple hørde hannem tale / oc efterfulde JEsum. 38 Men JEsus vende sig om / oc saa dem efterfølge / oc siger til dem / 39 Hvad leede I efter? Men de sagde til hannem / Rabbi / (som kaldis / naar det udleggis / Mestere / ) Hvor er din Værelse? 40 Hand siger til dem / Kommer oc seer. De komme oc saae hvor hand hafde (sin) værelse. Oc blefve samme Dag hoos hannem. Men det var ved den tiende Tjme. 41 Een af de To / som hørde af Johanne / oc efterfulde hannem / var Andreas Simonis Petri Broder. 42 Denne sender først sin egen Broder Simon / oc siger til hannem / Vi hafve fundet Messiam (hvilcket er udlagt / Christus. 43 Oc lide hannem til JEsum Men der JEsus saa paa hannem / sagde hand / Du est Simon Joha Søn / Du skalt hede Kephas / det er udlagt / Steen.
44 Den anden Dag / vilde JEsus gaa ud til Galilæam: Oc finder Philippum / oc siger til hannem / Følg mig. 45 Men Philippus var af Bethsaida / af Andreæ oc Petri Stad. 46 Philipphus finder Nathanael / oc siger til hannem / Vi hafve fundet den / om hvilcken Moses hafver skrevit i Loven oc Propheterne / Jesum den Josephs Søn / den af Nazareth. 47 Oc Nathanael sagde til hannem / Kand der være noget got af Nazareth. 47 Philippus siger til hannem / Kom oc see. 48 JEsus saa Nathanael komme til sig / oc siger om hannem / See (det er) sandelig en Israelite / i hvilcken er icke svig. 49 Nathanael siger til hannem / Hvor af kiender du mig? JEsus svarde / oc sagde til hannem / Før end Philippus kaldede dig / der du varst under Figen-Træet / da saa jeg dig. 50 Nathanael svarde / oc siger til hannem / Rabbi / Du est den Guds Søn Du est den Israels Konge. 51 JEsus svarde / oc sagde til hannem / Troor du / fordi jeg sagde dig / Jeg saa dig under FigenTræet? Du skalt see større Ting end disse. 52 Oc hand siger til hannem / Sandelig / sandelig siger jeg eder / Nu her efter skulle I see Himmelen obnet / oc Guds Engle fare op oc fare need ofver Menniskens Søn.

II.Capitel.
OC paa den tredie Dag / blef et Bryllup i Cana udi Galilæa: Oc JEsu Moder var der. 2 Men JEsus / med sine Disciple / var indbuden til Brylluppet. 3 Oc der var fattedis Vjn / siger JEsu Moder til hannem / De hafve icke vjn. 4 JEsus siger til hende / Qvinde / hvad hafver jeg med dig ad giøre / min Tjme er icke endnu kommen. 5 Hans Moder siger til Tienerne / Hvad som hand siger eder / (det) giører. 6 Men der vare der sex Vandkar af Steen sætte / efter Jødernes Reenselsis Skick / som hulde hver / to eller tre Maader. JEsus siger til dem / Fylder Vandkarene med Vand. Oc de fyldede dem til det øfverste. 8 Oc hand siger til dem / Øser nu / oc bærer til Kiøgemesteren. Oc de bare frem. 9 Men der Kiøgemesteren smagde Vandet / som var blefvet til Vjn / oc viste icke hvæden det kom / men Tienerne viste det / som øste Vandet: Da kalder Kiøgemesteren Brudgommen / 10 Oc siger til hannem / Hver mand sætter først den gode Vjn for / oc naar de ere blefne druckne / da den som ringere er: Du hafver forvarit den gode Vjn indtil nu. 11 Denne begyndelse paa (sine) Tegn / giorde JEsus i Cana udi Galilæa / Oc hand obenbarde sin Herlighed: Oc hans Disciple troede paa hannem.
12 Der efter drog hand need til Capernaum / hand / oc hans Moder / oc hans Brødre / oc hans Disciple: Oc de blefve der icke mange Dage. 13 Oc Jødernes Paaske var nær / oc JEsus drog op til Jerusalem / 14 Oc fandt dem i Templen / som solde Øxen / oc Faar / oc Duer / oc Vexlere (der) siddendes. 15 Oc hand giorde en Svøbe af Snorer / oc dref (dem) alle ud af Templen / baade Faar oc Øxen oc spilte Vexlernes Pendinge / oc omstøtte Bordene. 16 Oc hand sagde til dem / som solde Duer / Tager disse (Ting) her fra: Giører icke min Faders Huus til et Kiøbehuus. 17 Men hans Disciple komme ihu / ad der er skrefvit / Nidkierhed for dit Huus / hafver ædet mig.18 Da svarede Jøderne / oc sagde til hannem / Hvad viser du os for et Tegn / ad du maat giøre saadant? 19 JEsus svarde / oc sagde til dem / Nedbryder denne Tempel / oc i tre Dage vil jeg opreise den. 20 Da sagde Jøderne / Denne Tempel er opbygt i fyrretive oc sex Aar / Oc du vilt opreise den i tre Dage? 21 Men hand talde om sit Legomis Tempel. 22 Der hand var nu opstanden fara Døde / komme hans Disciple ihu / ad hand hafde sagt dette til dem / Oc de troede Skriften / oc den tale som JEsus hafde sagt.
23 Men der hand var i Jerusalem / om Paasken / paa Høytiden / Da troede mange paa hans Nafn / der de saae der hans Tegn annamme / som hand giorde. 24 Men JEsus betrode sig dem self icke / Thi hand kiende (dem) alle: 25 Oc fordi hand hafde icke behof / ad nogen skulde vidne om Mennisket: Thi hand viste self / hvad der var i Mennisket.

III.Capitel.
MEn der var et Menniske af Phaisæerne / hand hedde Nicodemus / en Øfverste iblant Jøderne. 2 Hand kom til JEsum om Natten / oc sagde til hannem / Mestere / vi vide / ad du est kommen en Lærere ad Gud: Thi ingen kand giøre de Tegn / som du giør / uden Gud er med hannem. 3 JEsus svarde / oc sagde til hannem / Sandelig / sandelig / Jeg siger dig / Uden saa er / ad nogen blifver født paa ny / kand hand icke see Guds Rige. 4 Nicodemus siger til hannem / Hvorledis kand et Menniske fødis som er gammel? Kand hand anden gang komme ind i sin Moders ljf / oc fødis? 5 JEsus svarde / Sandelig / siger jeg dig / Uden saa er / ad nogen blifver fød af Vand oc Aand / da kand hand icke indkomme i Guds Rige. Hvad som fød er af Kiødet / det er Kiød: Oc hvad som fød er af Aanden / det er Aand. 7 Lad dig det icke forundre / ad jeg sagde til dig / Det bør eder ad fødis paa ny. 8 Været bløser hvor det vil / oc du hører det suuse / men du veedst icke hvæden det kommer / oc hvort det farer hen: Saa er hver den / som er fød af Aanden. 9 Nicodemus svarde / oc sagde til hannem / Hvorledis kand saadant skee? 10 JEsus svarde / oc sagde til hannem / Est du den Israels Mestere / oc veedst icke det? 11 Sandelig / sandelig siger jeg dig / at vi tale det vi vide / oc vidne / det vi hafve seet: Oc I annamme icke vort Vidnesbyrd. . 12 Troe I oc icke / om jeg siger eder de Jordiske (ting:) Hvorledis skulle I troe / om jeg sagde eder de Himmelske (ting?) 13 Oc ingen farer op til Himmelen / uden den som foor need af Himmelen / (det er) Menniskens Søn / som er i Himmelen. 14 Oc lige som Moses ophøyede Slangen i Ørcken / Saa bør det Menniskens Søn ad ophøis: 15 Ad hver som troor paa hannem / icke skal fortabis / men hafve det ævige Ljf.
16 Thi saa haver Gud elskt Verden / ad hand hafver gifvit sin Søn den eenbaarne / Ad hver den som troor paa hannem / icke skal fortabis / men hafve det ævige Ljf. 17 Thi Gud hafver icke sendt sin Søn til Verden / ad hand skal dømme Verden / men ad Verden skal blifve salig ved hannem. 18 Hvo som troor paa hannem / hand dømmis icke: men hvo som icke troor / hand er allerede dømt: Thi hand hafver icke troot paa Guds eenbaarne Søns Nafn. 19 Men denne er Dommen / Ad Liuset er kommen til Verden / Oc Menniskene elskte meere Mørcket end Liuset: Thi deres Gierninger vare onde. 20 Thi hver som giør ilde / hader liuset / oc kommer icke til Liuset / ad hans Gierninger skulle icke straffes: 21 Men hvo som giør Sandhed / hand kommer til Liuset / ad hans gierninger skulle blifve obenbare / ad de ere giorde i Gud.
22 Der efter kom JEsus oc hans Disciple i Judææ Land / Oc blef der med dem / oc døbte. 23 Men Johannes døbte i Ænon / hart hoos Salim / Thi der var meget vand / oc de komme / oc blefve døbte. 24 Thi Johannes var icke end da kast i Fængsel. 25 da skeede der et Spørsmaal af Johannis Disciple med Jøderne / om reenselse. 26 Oc sagde til hannem / Mestere / Den som var hoos dig ofver Jordan / hvilcken du gafst Vidnisbyrd / See / hand søber / oc alle komme til hannem. 27 Johannes svarde / oc sagde / Et Menniske kand intet tage / uden det blifver gifvet hannem af Himmelen. 28 I ere self mine Vidne / ad jeg sagde / Jeg er icke den Christus / men ad jeg er udsendt for hannem. 29 Den som hafver Bruden / hand er Brudgom: men Brudgommens Ven / som staar oc hører hannem / glæder sig jo meget ofver Brudgommens Røst. Derfor er denne min Glæde fuldkommen. 30 Hannem bør ad voxe / men mig ad formindskis. 31 Den som kommer ofver af / er ofver alle: Hvo som er af Jorden / hand er af Jorden / oc taler af Jorden. Den som kommer af Himmelen / er ofver alle: 32 Oc det som hand hafver seet oc hørt / det vidner hand / Oc ingen annammer hans Vidnisbyrd. 33 Den som annammer hans Vidnisbyrd / hand hafver beseglit (det) ad Gud er sandru. 34 Thi den som Gud udsende / hand taler Guds Ord / Thi Gud gifver Aanden icke efter maade. 35 Faderen elsker Sønnen / oc hafver gifvit alle Ting i hans Haand. 36 Hvo som tror paa Sønnen / hand hafver det ævige ljf: Hvo som icke tror Sønnen / hand skal icke see Ljfvit / men Guds Vrede blifver ofver hannem.

IV.Capitel.
DEr HErren da fornam / ad Phaisæerne hafde hørt / ad JEsus giorde fleere Disciple / oc døbte (fleere) end Johannes / (Enddog JEsus self icke døbte / men hans Disciple.) 3 Da forlod hand Judæam / oc drog atter til Galilæam. 4 Men hannem burde ad reyse igennem Samariam.
5 Da kom hand til Samariæ stæd / som kaldis Sichar / hart hoos det stycke Land / som Jacob gaf Joseph sin Søn / 6 Men der var Jacobs Brønd. Der JEsus var nu træt af Reysen / da satte hand sig paa Brønden: Det var ved den siette Tjme. 7 (Da) kommer en Qvinde af Samaria / ad opdrage Vand: JEsus siger til hende / Gjf mig ad dricke. 8 Thi hans Disciple vare gangne i Staden / ad de kunde kiøbe Mad. 9 Derfor siger den Samaritanske Qvinde til hannem / hvorlunde beder du / som est en Jøde / om dricke af mig / som er en Samaritanske Qvinde? Thi Jøder hafve ingen gemeenskab med Samaritaner. 10 JEsus svarde / oc sagde til hende / Dersom du kiende den Guds Gafve / oc hvo den er / som siger til dig / Gjf mig dricke: Da hafde du beit hannem / oc hand hafde gifvit dig lefvende vand. 11 Qvinden siger til hannem / HErre / Du hafver oc icke ad drage op med / oc Brønden er dyb: Hvæden hafver du da det lefvende Vand? 12 Mon du være meere / end vor Fader Jacob / som hafver druckit der af / oc hans Børn / oc hans Qvæg. 13 JEsus svarde / oc sagde til hende / Hver den som dricker af dette Vand / hannem tørster igien: 14 Men hvo som dricker af det Vand / som jeg vil gifve hannem / hand skal icke tørste til ævig tjd. Men det Vand som jeg vil gifve hannem / skal blifve en Vandkilde i hannem / som opvelder til det ævige ljf. 15 Qvinden siger til hannem / HErre / gif mig det Vand / ad mig skal icke tørste / jeg icke heller skal komme hjd ad opdrage. 16 Jesus siger til hende / Gack bort / kald djn Mand / oc kom hjd. 17 Qvinden svarde / oc sagde / Jeg hafver icke Mand. JEsus siger til hende / Du sagde ræt / Jeg hafver icke mand. 18 Thi du hafver haft fem Mænd / oc den som du nu hafver / hand er icke din Mand: det sagde du sandt. 19 Qvinden siger til hannem / HErre / jeg seer dig annamme / ad du est en Prophete. 20 Vore Fædre hafve tilbedet paa dette Bierg: Oc I sige / Ad i Jerusalem er den Sted / hvor mand bør ad tilbede. 21 JEsus siger til hende / Qvinde / troo mig / ad den Tjd kommer / naar i hvercken paa dette bierg / ey heller i Jerusalem / skulle tilbede Faderen. 22 I tilbede det som I icke vjde / Vi tilbede det som vi vjde. Thi Saliggiørelsen er af Jøderne. 23 Men den Tjme kommer / oc  er nu / naar de sande Tilbedere skulle tilbede Faderen / Aand oc Sandhed: Thi oc Faderen søger efter sadanne / som hannem tilbede. 24 Gud (er) en Aand: Oc de hannem tilbede / dem bør det ad tilbede i Aand oc Sandhed. 25 Qvinden siger til hannem / Jeg veed / ad Messias kommer / som kaldis Christus / Naar hand kommer / da skal hand forkynde os alle Ting. 26 JEsus siger til hende / Jeg er (den) som taler med dig. 27 Oc i det samme komme hans Disciple / oc de forundrede dem / ad hand talde med en Qvinde. Dog sagde ingen / Hvad spør du? Eller hvad taler du med hende? 28 da lod Qvinden sit Vandkrus staa / oc gick bort i Staden / oc siger til Folcket / 29 Kommer / seer et Menniske / som sagde mig / alt det jeg hafver giort / mon hand icke være den Christus? 30 Da ginge de ud af Staden / oc komme til hannem.
31. Men dis imellem bade Disciplene hannem / oc sagde / Mestere / Æd. 32 Men hand sagde til den / Jeg hafver Mad ad æde / den I icke vide. 33 Da sagde Disciplene til hver andre / Mon icke nogen hafve baarit hannem ad æde? JEsus siger til dem / Min Mad er / ad jeg giør hans Villie som mig udsende / oc fuldkommer hans Gierning. 35 Sige I icke / Ad det er endnu fire Maaneders tjd / oc høsten kommer? See / Jeg siger eder / opløfter eders Øyen / oc seer marckene: Ad de ere nu hvide til Høsten. 36 Oc hvo som høster hand saar Løn / oc samler Fruct til det ævige ljf / paa det de skulle glæde dem til hoobe / baade den som faar / oc den som høster. 37 Thi i dette er den Tale sanden / ad der er en anden som saar / oc en anden som høster. 38 Jeg hafver udsendt eder ad høste / det som I icke aarbeydede: Andre hafve arbeydet / oc I ere indkomne i deres Arbeyde.
39 Men der troede mange af Samaritanerne paa hannem / af den samme Stad / for Qvindens Talis skyld / som vidnede / Hand hafver sagt mig / alt det jeg hafver giort. 40 Der Samaritanerne komme nu til hannem / bade de hannem / ad hand vilde blifve hoos dem: Oc hand blef der to Dage. 41 Oc mange fleere troede for hans Ords skyld / 42 Oc sagde til Qvinden / Vi troe icke nu længre for din Talis skyld. Thi vi hafve self hørt / oc vide / ad denne er sandeligen den Verdens Frelsere / den Christus.
43 Men efter to Dage / gick hand ud der fra / oc gick hen til Galilæam. 44 Thi JEsus vidnede self / Ad en Prophete blifver icke æret i sit egen Fædreneland. 45 Der hand kom til Galilæam / da annammede de Galilæer hannem / som hafde seet alt det som hand giorde i Jerusalem paa Høytiden: Thi de var oc komne til Høytiden. 46 da kom JEsus atter til Cana i Galilæa / hvor hand hafde giort Vand til Vjn. oc der var en Kongelig Mand / hves Søn var siug i Capernaum. 47 Der denne hørde / ad JEsus kom af Judæa til Galilæam / gick hand til hannem / oc  bad hannem / ad hand vilde komme need / oc helbrede hans Søn: Thi hand laa paa hans yderste. 48 Da sagde JEsus til hannem / Uden i see Tegn oc underlige Ting / da ville I icke troe. 49 Den Kongelige mand siger til hannem / HErre / kom need / før mit barn døer. 50 JEsus siger til hannem / Gack bort / din Søn lefver. Oc Mennisket troode det Ord / som JEsus sagde til hannem / oc gick bort. 51 men i det som hand gick need / møtte hans Svenne hannem / oc forkyndede / oc sagde / Dit Barn lefver. 52 Da udspurde hand den Tjme af dem / paa hvilcken h annamme hafde faat bedre. Oc de sagde til hannem / I Gaar ved den sivende Tjme forlod Kaaldesiugen hannem. 53 Da merckte Faderen / ad det (var skeet) paa den samme Tjme / paa hvilcken JEsus hafde sagt til hannem / Din Søn lefver. Oc hand troode self / oc alt hans Huus. 54 Dette / atter et andet Tegn / giorde JEsus / der hand kom af Judæa til Galilæam.

V. Capitel.
DEr efter var det Jødernes Høytjd / oc JEsus gick op til Jerusalem. Men der er en Dam i Jerusalem / hoos Faareporten / den kaldis paa Ebraiske Bethesda / som hafver fem Skuur / 3 I den laae en stoor menge af Siuge / Blinde / Halte / Visne / som tøfvede efter / ad Vandet skulde røris. 4 Thi en Engel foor need / paa visse Tjd / udi Dammen / oc rørde Vandet. Hvo som indstigede da først / efter Vandet var rørt / hand blef sund / hvadsomheldst Siuge hand var behefted med. 5 Men der var et Menniske / som hafde ligget otte oc tredive Aar i siugdom. 6 Der JEsus saa hannem ligge / oc viste / ad hand hafde nu liggit i lang Tjd / siger hand til hannem / Vilt du vorde sund? 7 Den Siuge svarde hannem / HErre / jeg hafver icke et Menniske / som kand kaste mig i Dammen / naar Vandet er blefvit rørt: men naar jeg kommer / saa nedstiger en anden for mig. 8 JEsus siger til h / Stat op / tag din Seng / oc gack her om. 9 Oc strax blef det menniske sundt / oc tog sin Seng / oc gick der om. Men det var Sabbath paa den samme Dag. 10 Da sagde Jøderne til den som var blefven helbrede / Det er Sabbath / du maat icke bære Sengen. 11 Hand svarde dem / Den som mig giorde sund / hand sagde til mig / Tag din Seng / oc gack her om. 12 Da spurde de hannem ad / Hvo er det Menniske / som sagde til dig / Tag din Seng / oc gack? 13 Men den som var blefven helbrede / viste icke hvo hand var: Thi JEsus hafde undslagit sig for Folcket / som var der paa stæden.
14 Der efter fandt JEsus hannem i Templen: Oc sagde til hannem / See / du est blefven sund / synde icke meere / ad dig skal icke noget værre vederfarris. Men Mennisket gick bort / oc kundgiorde Jøderne (det) / ad det var JEsus / som hannem giorde sund. 16 Oc derfor forfulde Jøderne JEsum / oc søgte efter ad slaa hannem ihiel / ad hand hafde giort dette paa en Sabbath.17 Men JEsus svarde dem / Min Fader arbeyder indtil nu / oc jeg arbeyder. 18 Derfor søgte da Jøderne meere efter / ad slae h ihiel / fordi hand icke elleeniste brød Sabbathene / men sagde ocsaa / Gud var hans egen Fader / oc giorde sig self Gud ljg. 19 da svarde JEsus / oc sagde til dem / Sandelig / Sandelig / Jeg siger eder / Sønnen kan intet giøre af sig self / uden hvad hand seer Faderen giøre: Thi hvad som hand giør / det giør oc Sønnen lige saa. 20 Thi Faderen elsker Sønnen / oc viser hannem alt det hand self giør: Oc  skal end vise hannem større Gierninger end disse / ad I skulle forundre eder. 21 Thi lige som Faderen opvæcker de Døde / oc giør lefvende / Saa giør oc Sønnen lefvende / hvilcke hand vil. 22. Thi Faderen dømmer ingen / men hand hafver gifvit Sønnen all Dom: 23 Paa det de skulle alle ære Sønnen / ligesom de ære Faderen. Hvo som icke ærer Sønnen / hand ærer icke faderen / som hannem udsende. 24 Sandelig / sandelig / siger jeg eder / Ad hvo som hører mit Ord / oc troor den som mig udsende / hand hafver det ævige Ljf / oc kommer icke til Dommen: men hand er gaan igiennem / fra Døden til Ljfvit. 25 Sandelig / sandelig / Jeg siger eder / naar de Døde skulle høre Guds Søns Røst: Oc de som (den) høre / de skulle lefve. 26 Thi ligesom Faderen hafver Ljf i sig self / saa hafver hand oc gifvit Sønnen / ad hafve Ljf i sig self. 27 Oc hafver gifvit hannem Mact / ocsaa ad holde Dom / fordi hand er Menniskens Søn. 28 Forundrer eder icke her paa: Thi den Tjme kommer / paa hvilcken alle de som ere i Grafverne / skulle høre hans Røst: 29 Oc de skulle gaae ud / som hafve giort got / til Ljffens Opstandelse: men de som hafve giort ont / til Dommens Opstandelse.
30 Jeg kand intet giøre af mig self: Lige som jeg hører / (saa) dømmer jeg: Oc den min Dom er retfærdig. Thi jeg søger icke min villie / men Faderens Villie / som hafver udsend mig. 31 Dersom jeg vidner om mig self / da er mit Vidnisbyrd icke sandt. 32 Der er en anden / som vidner om mig / oc jeg veed / ad det Vidnisbyrd er sandt / som hand vidner om mig. 33 I hafve sendt til johannem / oc hand hafver vudnet om Sandhed. 34 Men jeg tager icke vidnisbyrd af et Menniske: men dette siger jeg / paa det I skulle blifve salige. 35 Hand var det brendende oc skinnende Lius : Men i vilde en liden stund være glade ved hans Lius. 36 Men jeg hafver et størrre Vidnisbyrd end Johannes: Thi de Gierninger som Faderen hafver gifvit mig / ad jeg dem skal fuldkomme / de samme Gierninger / som jeg giør / vidne om mig / ad faderen hafver udsendt mig. 37 Oc Faderen som hafver udsendt mig / hand hafver vudnet om mig. I hafve aldrig / huercken hørt hans Røst / ey heller seet hans skickelse. 38 Oc I hafve icke hans Ord blifvendis i eder: Thi den som hand hafver udsendt / den tro I icke. 39 I randsage Skrifterne / Thi I meene / ad I hafve det ævige Ljf i dem: Oc de ere de som vidne om mig: 40 Oc I ville icke komme til mig / ad i kunde hafve ljf. 41 Jeg tager icke ære af mennisket. 42 Men jeg kiender eder / ad I hafve icke Guds Kierlighed i eder self. 43 Jeg er kommen i min Faders Nafn / oc I annamme mig icke: Dersom en anden kommer i sit eget Nafn / den skulle I annamme. 44 Hvorledis kunde I troe / I som tage ære af hver andre / Oc den Ære / som er af Gud alleene / søge I icke? 45 I skulle icke tæncke / ad jeg vil anklage eder for Faderen: Der er den / som eder anklager / Moses / paa hvilcken i hafve haabet. 46 dersom i troede Mosi / da troede I vel mig: Thi hand hafver skrevit om mig. 47 Men troe j icke hans Skrift / Hvorledis skulle I troe mine Ord?

VI.Capitel.
DEr efter foor JEsus hen ofver Galilææ / (det er) Tiberiadis Haf: 2 Oc meget Folck fulde hannem / fordi de saae hans tegn / som hand giorde paa de Siuge. 3 Men JEsus gick op paa Bierget / oc sætte sig der med sine Disciple. 4 Men det var nær Paaske / Jødernes Høytjd. 5 Da iokøfte JEsus Øynene / oc saa ad der kommer meget Folck til hannem / oc siger til Philippum / Hvor skulle vi kiøbe Brød / ad disse kunde æde? (6 Men hand sagde det ad forsøge hannem: Thi hand viste self hvad hand skulle giøre.) 7 Philippus svarde hannem / Brød for tu hundrede pendinge er icke nock iblandt dem / ad hver af dem tager noget lidet. 8 Een af hans Disciple siger til hannem / Andreas / Simonis Petri Broder / 9 Her er en liden Dreng / som hafver fem Bygbrød oc to smaaa Fiske: men hvad er det til saa mange? 10 Men JEsus sagde / Kommer Folcket til at sidde. Men der var meget Græs paa stæden. Da sætte Mændene sig need ved fem tusinde talde. 11 Men JEsus tog Brødene / oc tackede / oc gaf Disciplene (dem/ ) men Disciplene dennem / som vare satte: Disligest ocsaa af de smaa Fiske / saa meget som de vilde. 12 Men der de vare mættte / siger hand til sine Disciple / Sancker tilsammen de ofverblefne Stycker / ad der intet forkommis. 13 Da samlede / oc fyldede tolf Knrfve med stycker / (af de fem Bygbrød) som blefve til ofvers / for dem som hafde faaet Mad. 14 Der Menniskene nu saae det Tegn som JEsus hafde giort / sagde de / Denne er visseligen den Prophete / som kommer til Verden. 15 Der Jesus nu viste / ad de vilde komme oc tage hannem med mact / ad de kunde giøre hannem til Konge / Da vigede hand atter paa Bierget / self alleene.
16 Men der det var blefvit Aften / ginge hans Disciple need til Hafvet / 17 Oc traadde i Skibet / oc komme ofver hafvet / til Capernaum. Oc det var allerede blefvit mørckt / Oc JEsus var icke kommen til dem. 18 Oc Hafvet gaf sig op / thi der blæste et stoort Vær. 19 Der de hafde nu toet ved fem oc tive eller tredive Aggre langt / Da actede de ad JEsus gick der om paa hafvet½ oc kom nær til Skibet: Oc de fryctede. 20 Men hand siger til dem / Det er jeg / Frycter icke. 21 Da vilde de gagit hannem i Skibet: Oc Skibet var strax hos Landet / som de fore til.
22 Den anden Dag / saa Folcket / som stood paa den anden side Hafvet / ad der var intet andet Skib der / uden det eee / der hans Disciple vare traadde ind i / oc ad JEsus traadde icke med sine Disciple i Skibet / men hans Disciple alleene vare farne ofver. 23 Men der komme andre Skib fra Tiberiade / hart til steden / som de oode Brød / efter ad HErren hafde giort Tacksigelse. 24 Der Folcket nu saa / ad JEsus var der icke / oc ey hans Disciple / da traadde de oc i Skibene / oc komme til Capernaum / oc leete efter Jesum. Oc der de funde hannem paa den anden side Hafvet / sagde de til hannem / Rabbi / naar est du kommen hjd? 26 JEsus svarde dem / oc sagde / Sandelig / sandelig / Jeg siger eder / I leede efter mig / icke fordi / ad I hafve seet Tegn / men for i oode af Brødene / oc blefve mætte. 27 Arbeyder icke paa den Mad / som er forgengelig / men paa den Mad / som varer til det ævige ljf / hvilcken Menniskens Søn skal gifve eder: Thi Faderen / som er Gud / hafver beseglit hannem (der til.) 28 Da sagde de til hannem / Hvad skulle vi giøre / ad vi kunde arbeyde Guds Gierninger? 29 JEsus svarde / oc sagde til dem / Denne er den Guds Gierning / ad I skulle troe paa den / som hand udsende. 30 Da sagde de til hannem / hvad giør du for et Tegn / paa det vi kunde see oc troe dig? Hvad arbeyder du? 31 Vore Fædre oode manna i Ørcken / lige som skrevet staar / Hand gaf dem Brød af Himmelen ad æde. 32 Da sagde JEsus til dem / Sandelig / sandelig / Jeg siger eder / Moses hafver icke gifvit eder det Brød af Himmelen: Men min Fader gifver eder Brødet af Himmelen / (som er) det sande. 33 Thi det er Guds Brød / som kommer af Himmelen / oc gifver Verden Ljf. 34 Da sagde de til hannem / HErre / gif os altid dette Brød. 35 Men JEsus sagde til dem / Jeg er det Ljfsens brød: Hvo som kommer til mig / hand skal icke hungre: Oc hvo som troor paa mig / hand skal aldrig tørste. 36 Men jeg hafver sagt eder det / ad I hafve baade seet mig / oc troe icke. 37 Alt hvad min Fader gifver mig / det skal komme til mig: Oc den som kommer til mig / skal jeg ingenlunde kaste hen ud. 38 Thi jeg er kommen need af Himmelen / icke ad jeg skal giøre min Villie / men hans Villie / som mig udsende. 39 Men det er Faderens Villie / som mig udsende / Ad jeg skal intet miste / af alt det som hand hafver gifvit mig / men ad jeg skal opvæcke det paa den yderste Dag. 40 Men det er hans Villie / som mig udsende / ad hver den som seer Sønnen / oc troor paa hannem / hafver det ævige Ljf: Oc jeg skal opvæcke hannem paa den yderste Dag.
41 Da knurrede Jøderne derfore / ad hand sagde / jeg er det Brød / som kom need af Himmelen. 42 Oc de sagde / Er icke denne JEsus den Josephs Søn / hvis fader oc Moder vi kiende? Hvorledis siger da denne / Jeg er kommen need af Himmelen? 43 Hvorfor JEsus svarde / oc sagde til dem / Knurrer icke iblandt hver andre. 44 Der kan ingen komme til mig / uden saa er / ad faderen / som mig udsende / faar dragit hannem. Oc jeg skal opvæcke hannem paa den yderste Dag. 45 Der staar skrevet i Propheterne: Oc de skulle alle blifve lærde af Gud. Hver den som hører da af Faderen / oc lærer / hand kommer til mig. 46 Icke / ad nogen hafver seet Faderen / uden den som er af Gud: Hand hafver seet Faderen. 47 Sandelig / sandelig / Jeg siger eder / hvo som troor paa mig / hand hafver det ævige Ljf. Jeg er det Ljfsens Brød. 49 Eders Fædre oode Manna i Ørcken / oc ere døde. 50 Dette er det Brød som kommer need af Himmelen / ad hvo som æder der af / skal icke dø. 51 Jeg er det Brød / som lefver / som kom need af Himmelen: Om nogen æder af dette Brød / hand skal lefve til ævig Tjd: Men oc det Brød / som jeg vil gifve / er mitt Kiød / hvilcket jeg vil gifve for Verdens Ljf.
52 Da kjfvedis Jøderne imod hver andre / oc sagde / Hvorledis kan denne gifve os det (sit) Kiød ad æde? Hvorfor JEsus sagde til dem / Sandelig / sandelig / Jeg siger eder / Der som i icke æde Menniskens Søns Kiød / oc dricke hans Blod / da hafve I icke Ljfvit i eder self. oc dricker mit Blod / hand hafver det ævige Ljf: Oc jeg skal opvæcke hannem paa den yderste dag. 55 Thi mit Kiød er sandelig Mad / Oc mit Blod er sandelig Dricke. Hvo som æder mit kiød / oc dricker mit Blod hand blifver i mig / oc jeg i hannem. 57 Ligesom den lefvendis Fader udsende mig / oc jeg lefver ved Faderen: (Ligesaa) oc den mig æder / hand skal oc lefve ved mig. 58 Dette er det Brød / som er kommit need af Himmelen: Icke som eders Fædre oode Manna / oc ere Døde. Hvo som æder dette Brød / hand skal lefve ævindeligen. 59  Dette sagde hand i en Synagoge / der hand lærde i Capernaum.
60 Hvorfor mange af hans Disciple / der de (det) hørde / sagde / Denne er en haard Tale: Hvo kan høre den? 61 Men der JEsus viste ved sig self / ad hans Disciple knurrede derfore / da sagde hand til dem / Forarger det eder? 62 Om I da faae seet / ad Menniskens Søn far der op / som hand var før? 63 Det er Aanden som lefvendis giør / Kiødet gafner intet: De Ord som jeg taler til eder / de ere Aand oc de ere ljf. 64 Men der ere nogle af eder / som icke troe. Thi JEsus viste af begyndelsen / hvilcke de vare som icke troede / oc hvo den var som hannem skulde forraade. 65 Oc hand sagde / Derfor sagde jeg til eder / ad ingen kand komme til mig / uden det blifver gifvet hannem af min fader. 66 Fra den (tjd) ginge mange af hans Disciple bort / oc vandrede icke meere omkring med hannem. 67 Da sagde JEsus til de Tolf / Monne oc I ville gaae bort? 68 Da svarde Simon Petrus hannem / HErre / hvem skulle vi gaae hen til? Du hafver det ævige Ljfs Ord: 69 Oc vi hafve troed oc hafver forstaaet / ad du est den Christus / den lefvende Guds Søn. 70 JEsus svarde dennem / Hafver jeg icke udvaldt eder Tolf / oc een af eder er en Diefvel? 71 Men hand talde om juda Simonis (Søn) Ischariote. Thi hand skulde forraade hannem / oc var een af de Tolf.

VII. Capitel.
OC der efter drog JEsus omkring i Galilæa: Thi hand vilde icke drage omkring i i Judæa / fordi ad Jøderne stode efter ad slaa hannem ihiel. 2 Men Jødernes Høytjd / som var Løfsal / var nær. 3 Da sagde hans Brødre til hannem / Drag bort / her fra / oc gack til judæam / ad dine Disciple kunde oc ansee dine Gierninger / som du giør. 4 Thi ingen giør noget i løndom / oc søger dog self efter ad være frj obenbare: Dersom du giør saadant / (da) obenbar dig self for Verden. 5 Thi ad hans Brødre troede icke heller paa hannem. 6 Da siger Jesus til dem / Mjn Tjd er icke endnu her: Men eders tjd er stedse til rede. 7 Verden kan icke hade eder: men den hader mig / thi jeg vidner om den / ad dens gierninger ere onde. 8 Gaar i hen op / til denne høytjd: Jeg vil icke endnu gaa op til denne høytjd / thi min Tjd er icke endnu fuldkommen. 9 Der hand hafde sagt det til dem / da blef hand i Galilæa. 10 Men der hans Brødre vare gangne op / da gick hand oc op til Høytjden / icke obenbarligen / men som i Løndom. 11 Da leet Jøderne efter hannem / paa høytjden oc sagde / Hvor er hand? 12 Oc der var et stort Bulder om hannem iblandt Folcket. nogle sagde / Hand er good: Men andre sagde / Ney: Men hand bortfører Folcket. 13 Dog talde ingen frjt obenbarligen om hannem / af Fryct for Jøderne.
14 Men der det var nu midt iHøytjden / gick JEsus op i Templen / oc lærde. 15 Oc Jøderne forundrede sig / oc sagde / hHvorledis kan denne Skriften / efterdi hand er icke lærd? 16 JEsus svarde dem½ oc sagde / Min Lærdom er icke min / men hans som mig udsende. 17 Dersom nogen vil giøre hans Villie / hand skal kiende af Lærdommen / om den er af Gud / eller jeg taler af mig self. 18 Hvo som taler af sig self / hand søger sin egen Ære: Men hvo som søger hans Ære / som hannem udsende / hand er sandru / oc der er icke uretfærdighed i hannem. 19 Hafver icke Moses gifvit eder Loven / oc ingen af eder giør Loven: Hvi søge I efter ad slaa mig ihiel? 20 Folcket svarede / oc sagde / Du hafver Diefvelskab: Hvo søger efter ad slaa dig ihiel? 21 JEsus svarde / oc sagde til dem / Jeg hafver giort en Gierning / oc I forundre eder alle. 22 Moses haf eder derfor Omskærelsen / (icke ad den er af Mose / men af Fædrene.) Oc I omskære et Menniske paa Sabbathen. 23 Der som et Menniske annammer Omskærelse paa Sabbathen / paa det Mose Lov skal icke brydis / Ere I da vrede paa mig / ad jeg hafver giort et gandske Menniske sundt paa Sabbathen? 24 Dømmer icke efter anseelse / men dømmer en retfærdig Dom. 25 Da sagde nogle af de af Jerusalem / Er det ikke den / som de søgte efter ad slaa ihiel? 26 Oc see / hand taler frj obenbare / oc de sige intet til hannem: Monne de Øfverste kiende visselig / ad denne er visselig den Christus? 27 Dog vide vi hvæden denne er: Men den Christus naar hand kommer / (da) veed ingen / hvæden hand er. 28 Da raabte JEsus i Templen / lærde oc sagde / ja / baade kiende j mig / oc vide hvæden jeg er: Oc af mig self er jeg icke kommen / men den er sandru / som mig udsende / hvilcken I icke kiende. 29 Men jeg kiender hannem / thi jeg er af hannem / oc hand udsende mig. 30 da Ingen lagde haanden pa hannem / thi hans Tjme var icke end kommen. 31 Men mange af Folcket troede paa hannem / oc sagde / Naar den Christus kommer / mon hand skal giøre fleere Tegn / end disse / denne hafver giord? 32 Phaisæerne hørde / ad Folcket mumlede saadant om hannem / Oc Phaisæerne oc de ypperste Præste sende Svenne ud / ad de skulde gribe hannem. 33 Da sagde JEsus til dem / Jeg er endnu en liden Tjd hoos eder / oc jeg gaar bort til den / som mig udsende. 34 I skulle leede efter mig / oc icke finde. Oc der som jeg er / kunde I icke komme. 35 Da sagde Jøderne til hver andre / Hvort vil denne gaa hen / ad vi skulle icke finde hannem? Mon hand vil gaa til Grækerne / som ere her oc der adspridde / oc  lære Grækerne? 36 Hvad er det for en Tale / ad hand siger / I skulle leede efter mig / oc icke finde / Oc hvor som jeg er / kunde I icke komme?
37 Men paa den sidste Høytjdens Dag / som var den stoore / stood JEsus oc raabte / oc sagde / Om nogen tørster / hand komme til mig / oc dricke. 38 Hvo som troor paa mig / som Skriften siger / af hans Ljf skulle flyde lefvende Vands strømme. (39 Men det sagde hand om den Aand / som de skulde annamme / der troede paa hannem. Thi den den Hellig-Aand var icke endnu / Thi JEsus var icke endn forklaret.) 40 Hvorfor mange af Folcket / som hørde Talen / sagde / denne er visseligen den Prophete. 41 Andre sagde / Hand er den Christus. Men andre sagde / Mon Christus komme af Galilæa? 42 Siger icke Skriften / ad Christus kommer af Davids Sød / oc af Bethlehem / som er den By hvor David var? 43 Saa blef een Tvedract iblandt Folcket / om hannem. 44 Men nogle af den vilde grebit hannem / men der lagde ingen hænderne paa hannem. 45 Da komme Svennene til de ypperste Præste og Phaisæer: Oc de sagde til dem / hvi leede I hannem icke hjd? 46 Svennene svarede / Der hafver aldrig noget Menniske saa talet / som dette Menniske. 47 Da svarede Phaisæerne dem / Monne oc I være forførde? 48 Mon der nogen af de Øfverste hafve troit paa hannem / eller af Phaisæerne? 49 Men dette Folck / som icke kiender Loven: Dette ere forbandede. 50 Nicodemus siger til dem / som var kommen til hannem om Natten / som var een af dem / 51 Mon vor Lov dømme et Menniske / før mand faar hørt af hannem tilforn / oc faar ad vide hvad hand giør? 52 De svarede oc sagde til hannem / Mon du oc være af Galilæa? Randsag / oc see / ad der er icke en Prophete opreist af Galilæa. 53 Oc hver gick til sit Huus.

VIII.Capitel.
MEn JEsus gick til oliebierget / 2 Men aarle om morgenen kom hand igien til Templen / oc alt Folcket kom til hannem / oc hand sætte sig / oc lærde dem. 3 Men de Skriftkloge oc Phaisæerne / lidde en Qvinde til hannem / som var greben i hoor: 5 Men Moses bød os i Loven / saadanne ad steenis: Hvad siger du? Men de sagde det ad forsøge hannem / ad de kunde hafve ad klage pa hannem. Men JEsus buckede sig need / oc skref med Fingeren paa Jorden. 7 Der de blefve nu varactige ad spørge hannem ad / da reiste hand sig op / oc sagde til dem / Den som er syndeløs iblandt eder / hand kaste først Steenen paa hende. 8 Oc hand buckede sig need igien oc skref paa Jorden. 9 Men der de hørde (det) / oc vare ofvervundne af Samvittigheden / ginge de ud / een efter anden / oc begynte fra de Ældste / indtil de yngste / oc JEsus blef alleene igien / oc Qvinden staaendis der midt paa Plazen. 10 Da retste JEsus sig op / oc der hand saa ingen / uden Qvinden / da sagde hand til hende / Qvinde / hvor ere de dine Anklagere? Hafver ingen fordømt dig? 11 Men hun sagde / HErre / ingen. Men Jesus sagde til hende / Jeg fordømmer dig ey heller. gack bort / oc synd icke meere.
12 Da talde JEsus atter til dem / oc sagde / jeg er det Verdfens Lius. Hvo som efterfølger mig / hand skal icke vandre omkring i mørcket / men hand skal hafve det Ljffens Lius. 13 Da sagde Phaisæerne til hannem / Du vidner om dig self / dit Vidnisbyrd er icke sandt. 14 JEsus svarde / oc sagde til dem / Dersom jeg oc vidner om mig self / da er mit Vidnisbyrd sandt: Thi jeg veed hvæden jeg kom / oc hvort jeg gaar hen: men I vide icke hvæden jeg kommer / oc hvort jeg gaar hen. 15 I dømme efter Kiødet / Jeg dømmer ingen. 16 Men dersom jeg oc dømmer / da er den min dom sandt: Thi jeg er icke alleene / men jeg oc Faderen som udsende mig. 17 Men der er oc skrefvet i eders Lov / ad to Menniskers Vidnisbyrd er sand. 18 Jeg er den som vidner om mig self / oc Faderen som udsende mig / vidner om mig. 19 Da sagde de til hannem / Hvor er din Fader? JEsus svarde / Hvercken kiende I mig ey heller min Fader / der som i kiende mig / da kiende I oc min Fader. 20 Disse Ord kalde JEsus hoos Templens Kjste / der hand lærde i Templen: Oc ingen greb hannem / Thi hans Tjme var icke end kommen.
21 Da sagde Jesus atter til dem / Jeg gaar bort / oc I skulle leede efter mig / oc døe i is Synder. Der som jeg gaar hen / djd kunde I icke komme. 22 Da sagdfe Jøderne / Mon hand vil sla sig self ihiel / ad hann siger / Der som jeg gaar hen / djd kunde I icke komme? 23 Oc hand sagde til dem / I ere næden af / Jeg er ofven af? I ere af denne Verden / Jeg er icke af denne Verden. 24 Derfor hafver ejg sagt til eder / ad j skulle døe i eders Synder. Thi dersom I icke saae troet / ad det er jeg / da skulle j døe i eders Synder. 25 Da sagde de til hannem / hvo est du? Oc JEsus sagde til dem / Det samme som jeg oc sagde eder af begyndelsen. 26 Jeg hafver meget ad tale oc dømme om eder: Men den som mig udsende / er sandru: Oc de ting som jeg hafver hørt af hannem / dem siger jeg for Verden. 27 Men de forstoode icke / ad hand sagde dem om Faderen. 28 Da sagde JEsus til dem / naar I saae ophøyit Menniskens Søn / da skulle j kiende ad det er jeg / oc ad jeg giør intet af mig self / Men ligesom mjn Fader lærde mig / det taler jeg. 29 Oc den som udsende mig / er med mig. Faderen hafver icke forladt mig alleene / Thi jeg giør altjd de Ting som hannem behage. 30 Der hand talde dette / da troede mange paa hannem.
31 Da sagde JEsus til Jøderne / som hafde troet paa hannem / Dersom i blifve hoos mjn Tale / da ere j sandelige mine Disciple. 32 Oc j skulle forstaae Sandheden / oc Sandheden skal frjgøre eder. 33 De svarede hannem / Vi ere Abrahams Sød / oc hafve aldrig tient nogen: Hvorledis siger du / I skulle vorde frj? 34 JEsus svarde dem / Sandelig / sandelig / jeg siger eder / Ad hver den som giør Syynd / hand er Syndfens Tienere. 35 Oc Tieneren blifver icke i Huuset ævindeligen: Sønnen blifver ævindeligen. 36 Dersom nu Sønnen faar frjgiort eder / da skulle j vorde retteligen frj. 37 Jeg veed / ad j ere Abrahams Sød / men j søge efter ad slaa mig ihiel: Thi den min Tale hafver icke rum i eder. 38 Jeg taler det som jeg hafver seet hoos min Fader / Oc j giøre derfor det som j hafve seet hoos eders Faader. 39 De svarede / oc sagde til hannem / Abraham er vor Fader. JEsus siger til dem / da giorde j Abrahams Gierninger. 40 Men nu søge I efter at slaa mig ihiel / (som er) et Menniske / der hafver sagdt eder Sandheden / som jeg hafver hørdt af Gud: Det hafver Abraham icke giort. 41 I giøre eders Faders Gierninger. Da sagde de til hannem / Vi ere icke fødde af Hoorerj. Vi hafve en Fader / som er Gud. 42 Da sagde JEsus til dem / Dersom Gud var eders Fader / da elskte j mig: Thi jeg er udkommen af Gud oc kommer: Thi jeg er ey heller kommen af mig self / men hand hafver udsendt mig. 43 Hvi kiende I dette mit Maal icke? Thi I kunde icke høre dette mit Ord. 44 I ere af en Fader / som er Dieflen / oc I ville giøre eders Faders begæringer. hand var en Mordere af begyndelse / oc blef icke bestandig i Sandheden: Thi Sandhed er icke i hannem. naar hand taler Løgnen / da taler hand af sit eget / thi hand er en Løgnere oc dens Fader. 45 Men efterdi jeg siger Sandhed / troe I mig icke.
46 Hvo af eder kand straffe mig for Synd? Men siger jeg eder Sandhed / hvorfor troe i mig icke? 47 Hvo som er af Gud / hand hører Guds Ord: Derfor høre I icke / Thi I ere icke af Gud. 48 Da svarede Jøderne / oc sagde til hannem / Sige vi icke vel / ad du est en Samaritaner / oc hafver Diefelskab? 49 JEsus svarde / jeg hafver icke Diefvelskab / Men jeg ærer mjn Fader / oc I vanære mig. 50 Men jeg søger icke mjn Ære: Der er den / som søger (den) oc dømmer. 51 Sandelig / sandelig / Jeg siger eder / Dersom nogen holder det mjt Ord / Hand skal icke see Døden ævindeligen.
Da sagde Jøderne til hannem / Nu kiende vi / ad du hafver Diefvelskab. Abraham er død / oc Propheterne: Oc du siger / Dersom nogen holder det mit Ord / hand skal icke smage Ddøen ævindeligen. 53 Mon du est meere end vor Fader Abraham? hvilcken er død / oc Propheterne ere døde: Hvem giør du dig self til? 54 JEsus svarde / Dersom jeg ærer mig self: Da er mjn Ære intet: men der er mjn Fader / som mig ærer / hvilcken i sige ad hand er eders Gud. 55 Oc I hafve icke kiendt hannem: Men jeg kiender hannem: Oc dersom jeg sagde / ad jeg kiender hannem icke / da blef jeg en Løgnere / lige som I: Men jeg kiender hannem / oc holder hans ord. 56 Abraham eders Fader hafde synderlig lyst til / ad hand motte see den mjn Dag: Oc hand saa (den) oc blef glad. 57 da sagde Jøderne til hannem / Du est icke endnu halftredte finds tive Aar gammel / oc hafver du seet Abraham? 58 JEsus sagde til dem / Sandelig / sandelig / Jeg siger eder /Før end Abraham blef (til/ ) er jeg. 59 Derfor optoge de Steene / ad de vilde kaste (dem) paa hannem: Men Jesus skiulte sig / oc gick ud af Templen: Oc gick igennem midt iblandt dennem / oc undkom saaledis.

IX.Capitel
OC  som hand gick fræm / saa hand et Menniske som var blind født: 2 Oc hans Disciple spurde hannem ad / oc sagde / Mestere / hvo hafver syndit? Denne eller hans Forældre / ad hand er blind fød? JEsus svarde / der syndede hvercken denne / oc ey hans Forældre / men ad Guds Gierninger skulde blifve obenbare paa hannem. 4 Mig bør ad giøre hans gierninger / som mig hafver udsendt / saa længe det er dag. Der kommer Nat / naar ingen kand arbeyde. 5 Meden jeg er i verden / da er jeg verdens Lius. 6 Der hand det sagde / spytte hand paa Jorden / oc giorde Dynd af Spyttet / oc smurde Dyndet paaa den Blindis Øyen: 7 Oc sagde til hannem / Gack bort too dig i Siloams dam / (hvilcket udleggis / udsend.) Da gick hand bort / oc toode sig / oc kom seendis . 8 Hvorfor Naboerne / oc de som hafde seet hannem / ad hand var blind / sagde / Er denne icke den som sad og tigde? Andre sagde / Det er denne: 9 Men andre / hand er hannem ljg. Hand sagde / Det er jeg. 10 Da sagde de til hannem / Hvorledis blefve dine Øyen obnede ? 11 Hand svarde / oc sagde / Et menniske / som kaldis JEsus / giorde dynd / oc smurde mine Øyen / oc sagde til mig / gack bort til Siloams Dam / oc som jeg var toen / saa jeg. 12 Da sagde de til hannem / Hvor er den? hand siger / Jeg veed (det) icke. 13 De førde hannem / som før var blind / til Phaisæerne / 14 Men det var en Sabbath der JEsus giorde dynd / oc obnede hans Øyen. Da spurde oc Phaisæerne hannem atter ad / hvorledis hand var blefven seendis? Men hans agde til dem / Dynd lagde hand paa mine Øyen / oc jeg toode mig / oc seer. 16 da sagde nogle af Phaisæerne / Dette Menniske er icke af Gud: Efterdi hand holder icke Sabbathen. Andre sagde / Hvorledis kand et syndigt Menniske giøre saadanne Tegn? Oc  der var spljd iblandt dem. 17 De sige til den Blinde igien / hvad siger du om hannem / ad hand obnede dine Øyen? Men hand sagde / Hand er en Prophete. 18 Hvorfor Jøderne troede icke om hannem / ad hand var blind / oc var blefven seendis / før end de kaldede hans forældre / som var blefven seendis. 19 Oc de spurde dem ad / oc  sagde / Er denne eders Søn / hvilcken I sige / hand var blind fød? Hvorledis seer hand da nu? 20 Hans Forældre svarde dem / oc sagde / Vi vide / ad denne er vor Søn / oc ad hand var blind fød: 21 Men hvorledis hand nu seer / vide vi icke: Eller hvo som hafver obnit hans Øyen / vide vi icke: Hand hafver Alder / spørger hannem ad / hand maa tale om sig self. 22 Saadant sagde hans forældre / Thi de fryctede for Jøderne: Thi Jøderne hafde allereede tilsammen oplagt / Ad dersom nogen bekiende hannem (ad være) Christum / ad den samme skulde blifve udluct af Synagogen. 23 Derfor sagde hans Forældre / hand hafver Alder / spørger hannem ad. 34 Da kaldede de anden gang det menniske / som hafde værit blind / oc sagde til hannem / Gif Gud ære: vi vide ad dette menniske er en Syndere. 25 Da svarde hand oc sagde / Om hand er en Syndere / veed jeg icke: Een Ting veed jeg / ad jeg som var blind / seer nu. 26 men de sagde til hannem igien / Hvad giorde hand ved dig? Hvorledis obnede hand dine øyen? 27 hand svarde dem / Jeg sagde eder (det) nu / oc I hørde det icke? Hvad ville I atter høre? Ville I oc vorde hans Disciple? 28 Da skiende de pa hannem / oc sagde / Du est hans Discipel: Men vi ere Mosis Disciple. 29 Vi vide / ad Gud hafver talit med Mose: Men denne vide vi icke hvæden hand er. 30 Det Menniske svarde / oc sagde til dem / Det er jo underligt / ad I icke vide / hvæden hand er / oc hand hafver obnit mine Øyen. 31 Men vi vide / ad Gud hører icke Syndere: men dersom nogen er Gudfryctig / oc giør hans Villie / den hører hand. 32 Fra Verdens begyndelse er det icke hørt / ad nogen hafver obnit Øynene paa een sm var fød blind. 33 Var denne icke af Gud / da kunde hand intet giøre. 34 De svarede / oc sagde til hannem / Du est gandske fød i Synd / oc du lærer os? Oc de støtte hannem hen ud.
35 JEsus hørde / ad de hafde støt hannem hen ud. Oc som hand fandt hannem / sagde hand til hannem / Troor du paa Guds Søn? 36 Hand svarde / oc sagde / Hvo er hand / HErre? Ad jeg kand tro paa hannem. 37 Men JEsus sagde til hannem / Baade hafver du seet hannem / oc den som taler med dig / den er det. 38 Men hand sagde / Jeg troor HErre: Oc hand tilbad hannem. 39 Oc JEsus sagde / Jeg er kommen til Dom i denne Verden: Paa det ad de som icke see / skulle vorde seende / Oc de som see / skulle vorde blinde. 40 Oc dette hørde de af Phaisæerne / som vare hoos hannem / oc de sagde til hannem / Monne oc vi være blinde? 41 JEsus sagde til dem / Vare I blinde / da hafde I icke synd: Men nu sige I / Vi see: Derfor blifver eders synd.

X.Capitel.
Sandelig / sandelig / siger jeg eder / hvo som icke gaar ind ad døren i Faarestjen / men stiger andensteds ofver / hand er en Tyf oc en Røfvere. 2 Men den som gaar ind ad døren / er Faarenes hyrde. 3 For denne lader Dørvocteren op / oc Faarene høre hans røst: Oc hand kalder ( sine ) egne Faar ved Nafn / oc fører dem ud. 4 Oc naar hand hafver uddrefvit (sine) egne Faar / gaar hand for dem: Oc Faarene efterfølge hannem / Thi de kiende hans røst. 5 Men en Fremmed skulle de icke efterfølge: men fly fra hannem: Thi de kiende icke de Fremmedes Røst. 6 Denne Lignelse sagde JEsus til dem: men den forstodde icke hvad det var / som hand talde til dem. 7 Da sagde JEsus til dem igien Sandelig / sandelig / jeg siger eder / ad jeg er Faarenes Dør. 8 Alle de som ere komne for mig / de ere Tyfve oc Røfvere: men Faarene hørde dem icke. 9 Jeg er døren: Dersom nogen gaar ind ved mig / hand skal blifve salig: Oc hand skal gaa ind / oc hand skal gaaa ud / oc finde Føde. 10 Tyfven skommer icke / uden at hand kal stiæle / oc myrde oc fordærfve: jeg er kommen / ad de skulle hafve Ljf / oc de skulle hafve ofverflødigt.
11 Jeg er den gode Hyrde: Den gode Hyrde sætter sit ljf (til) for Faarene. 12 Men Leyesvenden / oc den som icke er hyrde / hvilcken farene icke egentlig hrøe til / seer Ulfven komme / oc forlader faarene / oc flyr: Oc Ulfven griber dem / oc adspreder Faarene. 13 Men Leysvenden flyer / Thi hand er en Leyesvend / oc hand hafver icke omsorg for Faarene. 14 Jeg er den gode Hyrde / oc kiender mine (Faar) / oc jeg kiendis af mine. 15 Lige som faderen kiender mig / saa kiender jeg oc Faderen. Christus jeg sætter mit Ljf (til) for faaarene. 16 Oc jeg hafver end andre Faar / som icke ere af denne Stj: Oc dem bør det mig ad føre (djd:) Oc de skulle høre mjn Røst: Oc der skal blifve een Hiord / een Hyrde. 17 Derfor elsker Faderen mig / ad jeg sætter mjt Ljf (til/) ad jeg skal tage det igien. 18 Ingen tager det fra mig / men jeg sætter det af mig self til: Jeg jafver mact ad sætte det til / oc jeg hafver mact ad tage det igien. Denne Befaling annammede jeg af mjn Fader. 19 Da blef der spljd igien iblandt Jøderne / for disse Ord. 20 Men mange af dem sagde / Hand hafver Diefvelskab / oc er galen / hvi høre i hannem? 21 Andre sagde / Disse ere icke en Besættis Ord: Mon et Diefvelskab kand obne de Blindes Øyen?
22 Men der blef Kirckejelfis Høytjd i Jerusalem / oc det var ved Vinter. 23 Oc JEsus gick om i Templen / udi Salomonis Omgang. 24 Da omringede Jøderne hannem / oc sagde til hannem / hvor længe opholder du dog vor Siel i tvist. Est du den Christus / da sig os det frjt ud: 25 JEsus svarde dem / Jeg hafver sagt eder (det/) oc I troe icke: De Gierninger som jeg giør i mjn Faders Nafn / disse vidne om mig / 26 Men I troe icke: Thi I ere icke af mmine Faar / som jeg sagde eder. 27 Mjne Faar høre mjn Røst / oc jeg kiender dem / oc de eftersfølge mig: 28 Oc jeg gifver dem det ævige Ljf / oc de skulle icke fortabes ævindelig / oc ingen skal rifve dem af min Haand. 29 Mjn Fader / som hafver gifvit mig (dem/) er større end alle / Oc ingen kan rifve dem af mjn Faders Haand. 30 Jeg oc Faderen ere eet. 31 Da toge Jøderne atter Steene op / ad de vilde steene hannem. 32 Jesus svarde dem / mange gode Gierninger bevjste jeg eder af mjn Fader: For hvilcken Gierning af dem / steene I mig? 33 Jøderne svarde hannem / oc sagde / For en god Giernings skyld steene vi dig icke / Men for Guds bespottelse / Oc ad du / som est et Menniske / giør dig self til Gud. 34 JEsus svarde dem / Er der icke skrevet i eders Lov / Jeg sagde / I ere Guder? 35 Dersom hand kalder dem Guder / til hvilcke Guds ord skeede / oc Skriften kand icke feile: 36 Sige I da (til den) der Faderen hafver helligit / oc sendt til Verden / Du bespotter Gud / ad jeg sagde / Jeg er Guds Søn? 37 dersom jeg icke giør mjn Faders Gierninger / (da) troer mig icke: 38 Men om jeg giør (dem da) dog j troe mig icke / faa troer Gierningerne / ad j kunde kiende oc troe / ad faderen (er) i mig / oc jeg i hannem. 39 Da søgte de atter efter ad gribe hannem: Oc hand undkom af deres haand. 40 Oc hand drog atter bort ofver Jordan / til den sted / hvor Johannes var først ad døbe / oc blef der. 41 Oc mange komme til hannem / oc sagde / ad Johannes giorde vel intet Tegn: Men alle de Ting / som Johannes sagde om denne / vare sande. 42 Oc mange troede der paa hannem.

XI. Capitel.
MEn der laa en siug / (som hedde) Lazarus af Bethania / mariæ oc marthæ hendis Systers By. 2 (Men Maria var den / som salvede HErren med Salve / oc tørde hana Fødder med sit Haar: Hvis Broder lazarus var siug.) 3 Da sende de Systre til hannem / oc lode hannem sige / HErre / See / den du elsker / hand ligger siug. 4 Men der JEsus det hørde / sagde hand / Den siugdom er icke til døden / men for Guds Æris skyld / ad Guds Søn skal æris der ved. 5 Men JEsus elskte Martham / oc hendis Syster oc Lazarum. 6 Da hand nu hørde / d hand var siug / da blef hand to dage paa den sted / som hand var: 7 Siden / der efter / siger hand til Disciplene / Lader os drage til judæam igien. 8 Disciplene sige til hannem / Mestere / nu søgteJøderne efter ad steene dig / oc du drager atter djd? 9 JEsus svarde / Ere der icke tolf Tjmer om dagen? Om nogen vandrer om dagen / hand støder (sig) icke: Thi hand seer denne Verdens Lius: 10 Men om nogen vandrer om Natten / hand støder (sig:) Thi liuset er icke i hannem. 11 Saadant sagde hand: Oc der efter siger hand til dem / Lazarus vor Ven sofver: Men jeg gaar bort / ad jeg skal opvæcke hannem af søfne. 12 Da sagde hans Disciple / HErre / sofver hand / da blifver hand til pas. 13 Men JEsus talde om hans Død: Men de meente / ad hand talde om den legomlige søfn. 14 Da sagde JEsus dem det obembare / Lazarus er død: 15 Oc jeg er glad / for eders skyld / ad jeg var icke der / ad j skulle troe. Men lader os gaae til hannem. 16 Da sagde Tomas / som kaldis Tvilling / til (sine) Med-disciple / Lader oc os gaae med / ad vi kunde døe med hand. 17 da kom Jesus / oc fandt hannem / ad hand hafde allerede liggiet fire dage i Grafven. 18 Men Bethania var nær Jerusalem / ved femten Aggre langt der fra. 19 Oc der vare mange Jøder komne til de (Qvinder som vare) hoos Martham oc Mariam / ad de vilde trøste dem for deres Broder. 20 Som Martha nu hører / ad Jesus kommer / gick hun imod hannem: Men maria sad i Huset. 21 da sagde martha til JEsum / HErre / hafde du værit her / da hafde mjn Broder icke dødt. 22 Men jeg veed endnu / ad hvadsomheldst du vilt bede af Gud / det vil Gud gifve dig. 23 JEsus siger til hende / Djn Broder skal opstaa. 24 Martha siger til hannem / Jeg veed vel / ad hand skal opstaa i Opstandelsen / paa den yderste Dag. 25 JEsus sagde til hende / jeg er Opstandelsen oc lifvet: hvo som troor paa mig / om hand end døør / skal hand (dog) lefve: 26 Oc hver den som lefver oc troor paa mig / hand skal icke dø ævindeligen. Troor du dette? 27 Hun siger til hannem / Ja HErre / jeg hafver troit (længe siden) ad du est den Christus / den Guds Søn / den som kommer til Verden. 28 Oc der hun det hafde sagt / gick hun bort / oc kaldede sine Syster mariam hemmeligen / oc sagde / Mesteren er her / oc kalder ad dig. 29 Der hun (det) hørde / reiser hun sig strax / oc kommer til hannem. 30 (Men JEsus var icke endnu kommen i Byen: men hand var paa den sted / som Mariha møtte hannem.) 31 Hvorfor Jøderne / som vare med hende i Huuset / oc trøstede hende / der de saae Mariam / ad hun stood hastelig op / oc gick ud / da fulde de efter hende / oc sagde / Hun gaar bort til Grafven / ad hun kand græde der. 32 Der Maria kom nu djd som JEsus var / oc saa hannem / da faldt hun for hans Fødder / oc sagde til hannem / HErre / hafde du værit her / da hafde min Broder icke døit. 3 Der JEsus da saa hende græde / oc Jøderne græde / som komme med hende / da blef hand heftig i Aanden / oc forstyrrede sig self. 34 Oc sagde / Hvorhafve j lagt hannem? De sige til hannem / HErre / kom oc see. 35 JEsus græd. 36 Da sagde Jøderne / See / hvor hand elskte hannem. 37 Men nogle af dem sagde / kunde icke den / som obnede den Blindis øyen / giøre (det/) ad oc denne icke hafde døit? 38 Hvorfor JEsus blef atter heftig i sig self / oc kommer til Grafven. Men det var en Hule / oc en Steen varlagt der paa. 39 JEsus siger / Tager steenen bort. martha / den Dødis Syster / siger til hannem / HErre / hand stincker allereede: Thi hand hafver liggit fire dage. 40 JEsus siger til hende / Sagde jeg dig icke / Ad dersom du kunde troo / skulde du see Guds Herlighed. 41 Da aftog de Steenen / som den Døde var lagt. Men Jesus opløftede sine Øyen / oc sagde / Fader / Jeg tacker dig / ad du hafver hørt mig. 42 Men jeg viste / ad du hører mjg altjd: Dog for Folckens skyld / som her staar omkring / sagde jeg (det/) ad de skulle troe / ad du hafver udsendt mig. 43 Oc der hand det hafde sagt / raabte hand med stoor Røst / lazare (kom) hjd ud. 44 Oc den Døde kom ud / bunden med Jordeklæder om Fødderne oc Hænderne / oc hans Ansict var ombundit med en Svededug. JEsus siger til dem / Løser hannem / oc lader (hannem) gaa hen. 45 Hvorfor mange af Jøderne / som vare komne til maria / oc hafde seet de Ting som JEsus hafde giort / troede paa hannem. 46 Men nogle af dem ginge hen til Phaisæerne oc sagde dem / hvad JEsus hafde giort.
47 De forsamlede de de ypperste Præste / oc Phaisæerne / et Raad / oc sagde / hvad giøre vi: Thi dette Menniske giør mange Tegn. 48 Dersom vi lade hannem saa (bestemme/) da skulle alle troe paa hannem: Oc de romere skulle komme / oc tage baade vort land oc Folcket. 49 Men een af dem / Caiphas / som var det Aars de ypperste Præst / sagde til dem / 50 I vide slet intet / ey heller betæncke / ad det er os gafnligt / ad eet Menniske døør for Folcket / oc det gandske Folck icke fordærfvis. 51 Men det sagde hand icke af sig self: Men som hand var det samme Aars de ypperste Præst / spaade hand / ad JEsus skulde døø for Folcket: 52 Oc icke for det Folck alleene / men ad hand skulde oc tilhobe samle til een (Hob) de Guds Børn / som vare adspridde. 53 Derfor raadsloe de / fra den Dag / ad de kunde slaa hannem ihiel.
54 Da vandrede JEsus icke mere obenbare iblandt Jøderne: men gick der fra / til en Egn / hart hoos Ørcken / i en Stad / som kaldis Ephraim: Oc blef der med sine Disciple. 55 Men det var nær Jødernes Paaske: Oc der ginge mange op af Egnen til Jerusalem / for paaske / ad de kunde reense sig. 56 Da soyrde de efter JEsum / oc talede med hver andre / som de stoode i Templen / Hvad tyckis eder / ad hand kommer icke til Høytjden? 57 Men baade de de ypperste Præste oc Phaisæerne / hafde gifvet en Befaling / Ad dersom nogen viste / hvor hand var / skulde hand gifve det tilkiende / ad de kunde gribe hannem.

XII. Capitel.
DA kom JEsus sex dage for Paaske / til Bethaniam / der som Lazarus hafde værit død / hvilcken hand hafde opreist fra døde. 2 Da giorde de hannem en Nadvere / oc Martha tiente: Men Lazarus var een af dem som sadde til Bords med hannem. 3 Da tog Maria et Pund af uforfalsket megit kostelig Nardus Salve / oc salvede JEsu Fødder / oc tørde hans Fødder med sit Haar: Men Huuset blef fuld af Salvens luct. 4 da sagde een af hans Disciple / Judas Simonis (Søn) Ischariotes / som hannem skulde forraade / 5 Hvorfor blev denne Salve icke sold for try hundrede pendinge / oc gifven Fattige? 6 Men det sagde hand icke for h annamme hafde omsorg for de Fattige / men for hand var en Tyf / oc hafde Pungen / oc bar hvad der blef kast udi. 7 Da sagde JEsus / Lader hende (bestemme/) saadan hafver hun forvarit til min Jordefærds dag. 8 Thi j hafde altjd Fattig hoos eder self / Men mig hafve j icke altjd. 9 Da formerckte en stoor hob af Jøderne / ad hand var der: Oc de komme / icke for JEsu skyld alleene / men ad de vilde oc see Lazarum / hvilcken hand hafde opreist fra døde. 10 Men de de ypperste Præste hafde raadslaget / ad de kunde slaa lazarum ihiel: 11 Thi ad for hans skyld ginge mange af Jøderne hen / oc troede paa JEsum.
12 Den anden dag / der meget Folck / som var kommet til Høytjden / hørde / ad JEsus kommer til Jerusalem / 13 Toge de palmegreene / oc gringe ud mod hannem / raabte / Hosanna / velsigned (være den) som kommer i HErrens Nafn / den Israels Konge. 14 Men JEsus fandt et lidet Asen / oc sad paa det / som der er skrevet / 15 Fryct dig icke / Zions Daatter: See / din Konge kommer ridendis paa en Asenindis Føll. 16 Men dette forstoode icke hans Disciple først: Men der JEsus var forklared / da komme de ihu / ad dette var skrefvet om hannem / oc ad de hafde giort hannem dette. 17 Men Folcket som var med hannem / der hand kaldte Lazarum af Grafven / opreiste hannem fra døde / bare vidnesbyrd (der om.) 18 Derfor gick oc Folcket imod hannem / for de hafde hørt / ad hand hafde giort det Tegn. 19 Da sagde Phaisæerne til hver andre / I see / ad j udrette slet intet / see / hver mand er gaaen efter hannem.
20 Men der vare nogle Græker af dem / som vare komne op / ad de vilde tilbede paa Høytjden: 21 De ginge da til philippum / som var af Bethsaida i Galilæa / oc bade hannem / oc sagde / Herre / vi ville se JEsum. 22 Philippus kommer oc siger Andreæ (det:) Oc Andreas oc Philippus sige atter JEsu (det.) 23 Men JEsus svarde dem / oc sagde / Tjemen er kommen / ad Menniskens Søn skal forklaris. 24 Sandelig / sandelig / jeg siger eder / Uden saa er / ad Hveedekornet saais oc døør / da blifver det alleene: Men dersom det døør / (da) bær det megen Fruct. 25 Hvo som elsker sit ljf / hand skal miste det: Oc hvo som hader sit Ljf i denne Verden / hand skal forvare det til det ævige Ljf. 26 Om Nogen tiender mig / hand efterfølge mig: Oc hvor som jeg er / der skal oc mjn Tienere være. Oc om nogen tiener mig / den skal Faderen ære. 27 Nu er mjn Siel forstyrred / oc hvad skal jeg sige? Fader / frels mig fra denne Tjme. Men derfor er jeg kommen til denne Tjme. 28 Fader / forklar djt Nafn. Da kom en Røst af Himmelen / Jeg hafver baade forklarit / oc jeg vil atter forklare (det.) 29 Da sagde Folcket som der stood / oc hørde (det/) det hafde tordnit. Andre sagde / En Engel talde til hannem. 30 JEsus svarde / oc  sagde / Denne røst skeede icke for min skyld / men for eders skyld.
31 Nu er denne Verdens Dom: Nuskal denne Verdens Første kastis hen ud. 32 Oc om jeg blifver ophøyet fra Jorden / da vil jeg drage alle til mig self. 33 (Men hand sagde det / ad betegne / med hvad Død hand skulde døø.) 34 Folcket svarde hannem / Vi hafve hørt af Loven / ad den Christus blifver ævindeligen: Oc hvorledis siger du da / ad det bør Menniskens Søn ad ophøyis? Hvo er den Menniskens Søn? 35 Da sagde j til dem / Liuset er endnu en liden Tjd hoos eder. Vandrer den stund j hafve Liuset / ad Mørckhed skal icke betage eder. Hvo som vandrer omkring i mærckhed / hand veed icke hvort hand gaar. 36 Meden i hafve Liuset / da troor paa Liuset / ad I kunde blifve Liusens Børn. Dette talde JEsus: Oc gick bort / oc skiulte sig for dem. 37 Men alligevel ad hand hafde giort saa mange Tegn for dem / (dog) troede de icke paa hannem: 38 paa det Esaiæ Prophetis Tale skulde fuldkommis / som hand siger / HErre / hvo hafver troit vor Hørelse / oc for hvem er HErrens Arm obenbarit? 39 Derfor kunde de icke troe / Thi Esaias siger atter / 40 hand hafver forblindit deres Øyen / oc forhærdit deres Hierte / ad de skulle icke see med Øynene / oc forstaae med hiertet / oc omvende sig / oc jeg motte helbrede dem. 41 Det sagde Esaias / der hand saa hans Herlighed / oc talde om hannem. 42 Dog ligevel troede der oc mange af de Øfverste paa hannem: Men for Phaisæerne bekiende de (det) icke / ad de skulde icke blifve udluckte af Synagogen. 43 Thi de elskte Menniskenes Ære i meere end Guds Ære.
44 Men j raabte / oc sagde / Hvo som troor paa mig / hand troor icke paa mig / men paa den / som mig hafver udsendt. 45 Oc hvo som seer mig / hand seer den / som mig hafver udsendt. 46 Jeg er kommen / et Lius / til Verden / ad hver den som troor paa mig / skal icke blifve i mørckhed. 47 Oc om nogen hører mine Ord / de troor icke / den dømmer jeg icke: Thi jeg er icke kommen / ad jeg skal dømme Verden / men ad jeg skal frelse verden. 48 Hvo mig foracter / oc annamme icke mine Ord / Hand hafver den hannem dømmer: Det Ord / som jeg hafver talit / det skal dømme hannem paa den yderste Dag. 49 Thi jeg hafver icke talit af mig self: mMen Faderen / som mig hafver udsendt / hand hafver gifvit mig Befaling / hvad jeg skal sige / oc hvad jeg skal tale. 50 Oc jeg veed / ad hans Befaling er det ævige Ljf. Derfor / det jeg taler / det taler jeg saa / som Faderen hafver sagt mig.

XIII.Capitel.
MEn for Paaske Høytjden / der JEsus viste / ad hans Tjme var kommen / ad hand skulde gaa af denne Verden til Faderen / der hand hafde elskt (sine egne) som (vare) i Verden / elskte hand dem til enden. 2 Oc der nadverenvar skeed / (der Dieflen hafde nu indskyt i Juda Simonis Søns Ischariotæ Hierte / ad hand skulde forraade hannem/) 3 Som JEsus viste / ad faderen hafde gifvit hannem alle Ting i Hænderne / oc gick til Gud: 4 Reiser hand sig fra nadveren / oc legger (sine) læder: Oc tog et Lindklæde / oc opskyrtede sig. 5 Der efter slog hand Vand i Beckenet / oc begynte ad too Disciplenes Fødder / Oc tørde (dem) med Lindklædet / som hand var opskørted med. 6 Da kommer hand til Simonem Petrum: Oc hand siger til hannem / HErre / toor du mine Fødder? 7 JEsus svarde / oc sagde til hannem / Hvad jeg giør det veed du icke nu / men du skalt forstaa (det) her efter. 8 petrus siger til hannem / Du skalt ingenlunde too mine Fødder Ævindeligen. JEsus svarde hannem / Dersom jeg tror dig icke / da hafver du ingen Deel med mig. 9 Simon Petrus siger til hannem / HErre / icke mine Fødder alleene / men ocsaa Hænderne oc Hofvedet. 10 j siger til hannem / Hvo som toen er / hand hafver icke behof / uden ad too Fødderne / men hand er gandske reen: Oc j ere reene / men icke alle. 11 Thi hand kiende den som hannem forraadde: Derfor sagde hand / I ere icke alle reene. 12 Der hand hafde da toit deres Fødder / tog hand oc sine Klæder / oc sætte sig atter need / oc sagde til dem / Vide j / hvad jeg hafver giort eder? 13 I kalde mig Mestre oc  HErre: Oc sige ret: Thi jeg er (det.) 14 Dersom jeg da hafver toit eders Fødder / (som er) Herren oc Mesteren / da ere I oc skyldige ad toe hver andres Fødder. 15 Thi jeg hafver gifvit eder Exempel / ad som jeg giorde eder / (saa) skulle oc j giøre. 16 Sandelig / sandelig / jeg siger eder / En Svend er icke større end hans Herre / oc ey en Apostel større / end den hannem hafver udsendt. 17 Dersom j vide dette / da ere j salige / om j giøre det. 18 Jeg siger icke om eder alle: Jeg veed / hvilcke jeg hafver udtalt: Men ad Skriften skal fuldkommis / Den som æder Brødet med mig / hand hafver opløft sin Hæl mod mig. 19 Fra nu siger jeg eder (det) før end (det) skeer / ad naaar det er skeed / j (da) skulle troe / ad det er jeg. 20 Sandelig / sandelig / jeg siger eder /Hvo som annammer dersom jeg sender nogen / hand annammer mig: men hvo som mig annammer / hand annammer den som mig hafver udsendt.
21 der j hafde dette sagt / blef hand forstyrret i Aanden / oc vidnede / oc sagde / Sandelig / sandelig / jeg siger eder /ad een af eder skal forraade mig. 22 Da saae Disciplene paa hver andre / oc de tvivlede / om hvilcken hand talde. 23 Men der var een iblandt hans Disciple / som laa i JEsu Skiød / hvilcken Jesus elskte. 24 Den nickede da Simon petrus til / ad hand skulde udspørge / hvem det skulde være / der hand talde om. 25 Men den samme / som hand laa op til JEsu Bryst / siger hand til hannem / HErre / Hvo er den? 26 JEsus svarde / Det er den / hvilcken jeg gifver det Stycke / som jeg dypper. Oc hand dyppede Stycket / oc gaf Judæ Simonis (Søn) Ischariotæ (det.) 27 Oc efter stycket da gick Sathan ind i hannem. Da siger JEsus til hannem / Hvad du giør / det giør snart 28 Men det viste ingen af dem som sadde ofver Borde / hvor til hand sagde hannem (det.) 29 Thi nogle meente / efterdi ad Judas hafde pungen / ad JEsus siger til hannem / Kiøb hvad vi hafve behof til høytjden: Eller ad hand skulde gifve Fattige noget. 30 Der hand da hafde taget Stycket / da gick hand strax ud. Men det var nat.
31 Der hand da var udgangen / siger j / Nu er Menniskens Søn forklared / oc Gud er forklared i hannem. 32 Er Gud forklared i hannem i sig self / oc hand skal snart forklare hannem. 33 Børn lidle / Jeg er endnu lidet hoos eder. I skulle leede efter mig / Oc som jeg sagde til Jøderne / ad hvort jeg gaar hen / kunde j icke komme. Oc jeg siger eder nu / 34 Jeg gifver eder en ny befaling / ad j skulle elske hver andre: Som jeg elskte eder / ad oc j skulle elske hver andre. 35 Der paa skulle alle kiende / ad j ere mine Disciple / dersom j hafve indbyrdis Kierlighed.
36 Simon petrus siger til hannem / HErre / Hvort gaar du hen? JEsus svarde hannem / Hvort jeg gaar hen / kant du icke nu følge mig: 37 Petrus siger til hannem / HErre / Hvorfor kand jeg icke følge dig nu? Jeg vil sætte mit Ljf til for dig. 38 j svarde hannem / Vilt du sætte dit Ljf til for mig? Sandelig / Sandelig / jeg siger eder / Hanen skal icke gale / før end du skalt fornecte mig tre gange.

XIV.Capitel.
EDers Hierte forstyrre sig icke: Tror j paa Gud / (saa) tror oc paa mig. 2 I Mjn faders Huus ere mange Værelser. Dersom (det) icke (saa var/) hafde jeg sagt eder det. Jeg gaar hen / ad berede eder Sted: 3 Oc naar jeg er gaan bort oc faar beridt eder Sted / da kommer jeg igien / oc jeg vil tage eder til mig self. Ad hvor jeg er / skulle oc j være. 4 Oc hvort jeg gaar hen / (det) vide j / oc Veyen vide j. 5 Thomas siger til hannem / Herre / vi vide icke hvort du gaar hen: Oc hvorledis kunde vi vide Veyen? 6 Jesus siger til hannem / Jeg er Veyen / oc sandheden / oc Ljfvet. Der kommer ingen til Faderen / uden ved mig.
7 Dersom j kiende mig / da kiende j oc mjn Fader: Oc nu her efer kiende j hannem / oc hafve seet hannem. 8 Phillippus siger til hannem / HErre / vjs os Faderen / oc det er os nock. 9 Jesus siger til hannem / Saa lang en Tjd er jeg hoos eder / oc du hafver icke kiendt mig? Philippe / hvo mig hafver seet / hand hafver seet Faderen. Oc hvorledis siger du / Vjs os Faderen? 10 Troor du icke / ad jeg (er) i Faderen / oc Faderen er i Mig: De Ord som jeg taler til eder / taler jeg icke af mig self: men Faderen som blifver i mig / hand giør Gierningerne . 11 Troor mig / ad jeg (er) i faderen / oc Faderen i mig: Men (ville j) icke / saa troer mig dog for samme Gierningers skyld. 12 Sandelig / sandelig / Jeg siger eder / Hvo som troor paa mig / de Gierninger som jeg giør / skal oc hand giøre / oc hand skal giøre større end disse. Thi jeg gaar til mjn Fader. 13 Oc hvad j bede i mit Nafn / det vil jeg giøre: Ad Faderen skal forklaris i Sønnen. 14 Dersom I bede om noget i mit Nafn / (da) vil jeg giøre det. 15 Dersom j elske mig / (da) holder mine befalinger. 16 Oc jeg vil bede Faderen / oc hand skal gifve eder en anden Talsmand / ad hand skal blifve hoos eder Ævindeligen / 17 Den Sandheds Aand / hvilcken Verden icke kan annamme / Thi den icke seer hannem / ey heller kiender hannem: Men j kiende hannem / thi hand blifver hoos eder / oc skal være i eder.
18 Jeg vil icke forlade eder Faderløse: Jeg kommer til eder. 19 Det er endnu lidet / oc Verden skal icke see mig meere (annamme for den jeg er/) men j skulle see mig: Thi jeg lefver / oc j skulle lefve. 20 Paa den dag skulle J forstaae / ad jeg (er) i mjn fader / oc j udi mig / oc jeg i eder. 21 Hvo som hafver mine Befalinger / oc holder dem / hand er den / som mig elsker: Men hvo mig elsker / hand skal elskis af mjn Fader: Oc jeg skal elske hannem / oc  obenbare mig self for hannem. 22 Judas siger til hannem / icke den Ischariotes / Herre / hvad er det for noget / ad du vilt obenbare dig self for os / oc icke for Verden? 23 JEsus svarde / oc sagde til hannem / Om nogen elsker mig / (da) skal hand holde mit Ord / oc mjn Fader skal elske hannem / oc giøre Værelse hoos hannem. 24 Hvo mig icke elsker hand holder icke mine Ord: Oc det ord som j høre / er icke mit / men Faderens / som mig hafver udsendt.
25 Dette hafver jeg talit til eder / meden jeg blifver hoos eder. 26 Men Talsmanden / den Hellig-Aand / hvilcken Faderen skal sende i mit Nafn / hand skal lære eder alle Ting / oc minde eder paa alle Ting / som jeg hafver sagt eder. 27 Fred lader jeg eder / mjn Fred gifver jeg eder: Jeg gifver eder (den) icke som Verden gifver. Eders hierte forstyrre sig icke. oc frycte sig icke. 28 I hafve hørt / ad jeg sagde eder / Jeg gaar bort / oc kommer til eder. Dersom j hafde mig kier / da glædde j eder / ad jeg sagde / Jeg gaar til Faderen / Thi mjn Fader er større end jeg. 29 Oc nu hafver jeg sagt eder (det/) før (det) skeer / ad naar (det) er skeet / j (da) skulle troe. 30 Jeg skal her efter icke tale meget med eder: Thi denne Verdens Første kommer / oc hafver slet intet i mig. 31 Men ad Verden skal kiende / ad jeg elsker Faderen / oc lige som Faderen hafver befalit mig saa giør jeg. Staar op / lader os gaae her fra.

XV. Capitel.
JEg er det sande Vjntræ / oc mjn Fader er Vjngaards Manden. 2 Hver Green paa mig / som icke bær Fruct / den borttager hand. Oc hver den / som bær Fruct / reenser hand / ad den skal bære meere Fruct. 3 nu ere I reene / for det ords skyld / som jeg hafver talit til eder. 4 Blifver i mig / oc jeg i eder. Ligesom Greenen icke kan bære Fruct af sig self / uden den blifver i Vjntræet: Saa j icke heller / uden j blifve i mig. 5 Jeg er Vjntræet / j ere Greenene: Hvo som blifver i mig / oc jeg i hannem / hand bærer megen Fruct. Thi uden Mig kunde j slet intet giøre. 6 Om ngoen icke blifver i mig / hand blifver udkast / som en Green / oc blifver vissen. Oc de sancke dem / oc kaste (dem) i Ilden / oc de brænde. 7 Dersom i blifve i mig / oc mine ord blifve i eder / da hvad som j ville / det beder om / oc det skal vederfaris eder. 8 Der udi er mjn Fader forklaret / ad I bære megen Fruct / oc I skulle vorde mine Disciple.
9 Lige som Faderen hafver elskt mig / saa hafver oc jeg elskt eder. Blifver i Kierligheden. (Ja) i den (som) er i mig. 10 Dersom I holde mine Befalinger / da skulle j blifve udi min Kierlighed: Ligesom jeg hafver huldit min Kierlighed: Ligesom jeg hafver huldit min Faders Befalinger / oc blifver i hans Kierlighed. 11 Dette hafver jeg talit til eder / ad den min Gælde kand blifve i eder / oc eders Glæde kand blifve fuldkommen. 12 Denne er den min Befaling / ad i skulle elske hver andre / lige som jeg hafver elskt eder. 13 Ingen hafver større Kierlighed end denne / ad nogen sætter sit Ljf til for sine Venner. 14 I ere mine Venner / dersom j gøre hvadsomheldst jeg befaler eder. 15 Jeg kalder eder icke længere Tienere / Thi Tieneren veed icke hvad hans Herre giør: Men eder hafver jeg kaldit Venner / Thi alt det som jeg hafver hørt af min Fader / hafver jeg kundgiort eder. 16 I hafve icke udvalgt mig / Men jeg hafver udvalde eder / oc sæt eder / ad j skulle gaae bort og bære Fruct / oc eders Fruct skal blifve ved: Paa det / ad hvad i bede Faderen i mit Nafn / (det) skal hand gifve eder. 17 Det befaler jeg eder / ad j skulle elske hver andre.
18 Dersom Verden hader eder / (da) vidner / ad den hafver hadit mig før end eder. 19 Vare j af Verden / da elskte Verden (det hendis) eget er; Men efterdi j ere icke af Verden / men jeg hafver udvalde eder af Verden / Derfor hader Verden eder. 20 Kommer det Ord ihu / som jeg sagde eder / En tienere er icke større end hans Herre. Hafve de forfuldt mig / da skulle de oc forfølge eder. Hafve de huldet mit Ord / da skulle de oc holde eders. 21 Men alt det skulle de giøre eder / for mit Nafns skyld thi ad de kiende icke den / som mig hafver udsendt. 22 Dersom jeg var icke kommen / oc hafde talit til dem / da hafde de icke synd: Men nu hafde de icke (end) et skin / ad aarsage deres Synd med: 23 Hvo mig heder / hand hader oc min Fader. 24 Hafde jeg icke giort de Gierninger iblandt dem / som ingen anden hafver giort / da hafde de icke Synd: Men nu hafve de baade seet det / oc hade baade mig oc min Fader. 25 Men ad den Tale / som er skreven i deres Lov / skal fuldkommis / De hadde mig uforskyldt. 26 Men naar den Talsmand kommer / hvilcken ejg skal sende eder fra Faderen / den Sandheds Aand / som udgaar fra Faderen / hand skal vidne om mig. 27 Men oc j skulle vidne / Thi j ere med mig af begyndelse.

XVI.Capitel.
Dette hafver jeg talit til eder / ad j skulle icke forarges. 2 De skulle udlucke eder af Synagoger : Ja den tjd skal komme / ad hver den som ihielslaar eder / skal meene / hand giør Gud en dyrckelse. 3 Oc dette skulle de giøre eder / fordi de hvercken kiende Faderen ey heller mig. 4 Dette hafver jeg da talit til eder / ad naar Tjmen kommer / j skulle komme det ihu / ad jeg sagde eder (det.) Men dette sagde jeg eder icke af begyndelse / thi jeg var hoos eder.
5 Men nu gaar jeg hen til den / som mig udsende / oc ingen af eder spør mig ad / Hvort gaar du hen? Men fordi jeg hafver talit dette til eder / da hafver Sorg opfyldt eders Hierte. 7 Men jeg siger eder Sandheden / Det er eder gafnligt / ad jeg gaar bort. Thi ad gaar jeg icke bort / da skal Talsmanden icke komme til eder: Men gaar jeg bort / da vil jeg sende hannem til eder. 8 Oc naar hand kommer / da skal hand straffe Verden / for Synd / oc for Dom. 9 for Synd (siger jeg) ad de troe icke paa mig. 10 Men for Retfærdighed / Ad jeg faar til min Fader / oc j see mig icke længre annamme / for den jeg er nu: 11 Men for Dom / ad denne Verdens Første er dømt. 12 Jeg hafver endnu meget ad sige eder / Men naar hand / den Sandheds Aand / kommer / (da) skal hand ledsage eder til all Sandhed. Thi hand skal icke tale af sig self / men Hvadsomheldst hand hører / skal hand tale: Oc de tilkommende Ting skal hand forkynde eder. 14 Hand skal forklare mig / thi hand skal tage mit / oc forkynde eder. 15 Alle de Ting som Faderen hafver / ere mine: Derfor sagde jeg / ad hand skal tage af mit / oc forkynde eder.
16 (Det er) en liden Stund / oc j skulle icke see mig: Oc atter en liden Studn / j skulle see mig / thi jeg gaar hen til Faderen. 17 Da sagde (nogle) af hans Disciple til hver andre / Hvad er det / som hand siger til os / (Det er) en liden Stund / oc j skulle icke see mig: Oc atter en liden Stund / oc j skulle see mig: Oc / thi jeg gaar hen til Faderen? 18 Da sagde de / Hvad er det som hand siger / Den liden Stund? Vi vide icke hvad hand taler. 19 Da viste j / ad de vilde spørge hannem ad / oc hand sagde til dem / Der om spørge j iblandt hver andre / ad jeg sagde / (Det er) en liden Stund / oc j skulle icke see mig: Oc atter en liden Stund / oc j skulle see mig. 20 Sandelig / sandelig / Jeg siger eder / I skulle græde oc hyle / Men Verden skal glæde sig: Oc j skulle være bedrøfvede / Men eders bedrøfvelse skal vorde til glæde. 21 Qvinden / naar hun føder / da hafver hun bedrøfvelse / Thi hendis Tjme er kommen: Men naar hun afver født Barnet / da kommer hun icke memre den Trængsel i hu for glæden / fordi et Menniske er født til Verden. 22 Oc j hafve da vel nu Bedrøfvelse: Men jeg vil see eder igien / oc eders Hierte skal glæde sig / oc ingen tager eders Glæde fra eder.
23 Oc paa den samme Dag skulle j icke spørge mig ad noget. Sandelig / sandelig / Jeg siger eder / ad hvadsomheldst j bede Faderen i mit Nafn / Beder / oc j skulle faa / ad eders Glæde kan blifve opfyldt. 25 Dette hafver jeg talit til eder ved ordsprock : Men der kommer en tjd / naar jeg skal icke tale meere med eder ved ordsprock / men frjt obenbare forkynde eder om min Fader. 26 Paa den samme dag skulle j bede i mit Nafn. Oc jeg siger eder icke / ad jeg vil bede Faderen for eder. 27 Thi Faderen elsker eder self / derfor / ad j hafve elsket mig / oc troet / ad jeg er udkommen af Gud. 28 Jeg udkom fra Faderen / oc kom til Verden: Jeg forlader Verden igien / oc kommer til Faderen. 29 Hans Disciple sige til hannem / See / nu taler du frjt obembare / oc siger intet ordsprock. 30 Nu vide vi / ad du veedst alle Ting / oc hafver icke behof / ad nogen spør dig ad: Af dette troe vi / ad du udkomst fra Gud. 31 j svarde dem / Nu troe I. 32 See / den Tjme skal komme / oc er allerede kommen / Ad j skulle adspredes hver til sit / oc forlade mig alleene. Oc jeg er icke alleene: Thi Faderen er med mig. 33 Dette hafver jeg talit med eder / ad j skulle hafve Fred i mig. I Verden skulle j hafve Trængsel. Men værer trøstige / Jeg hafver ofvervundit Verden.

XVII.Capitel.
DEtte talde JEsus / oc opløfte sine Øyen til himmelen / oc sagde / Fader / Tjmen er kommen / forklar din Søn / ad din Søn oc skal forklare dig; ad din Søn oc skal forklare dig; 2 Ligesom du hafver gifvit hannem mact ofver Kiød / ad alt det som du hafver gifvit hannem / dem skal hand gifve det ævige Ljf. 3 Men dette er det ævige Ljf. / Ad de kiende dig / den eeniste sande Gud / oc den du udsende / JEsum Christum. 4 Jeg hafver forklarit dig paa Jorden: Jeg hafver fuldkommit den gierning / som du hafver gifvit mig / ad jeg skulle giøre. 5 Oc forklar mig nu / du Fader / hoos dig self / med den Klarhed / som jeg hafde hoos dig / før Verden var. 6 Jeg obenbarede dit Nafn for Menniskene / hvilcke du hafver gifvit mig af Verden: De vare dine / oc du hafver gifvit mig dem / oc de hafve bevaret dit Ord. 7 Nu vide de / ad alt det som du hafver gifvit mig / er af dig. 8 Thi de Ord / som du hafver gifvit mig / hafver jeg gifvit dem : Oc de annammede (dem:) Oc kiende sandeligen / Ad jeg udkom af dig / Oc de troede ad du hafver udsendt mig.
9 Jeg beder for dem: Jeb beder icke for Verden / men for dem / som du hafver gifvit mig / thi de ere dine. 10 Oc alt det som mit er / det er dit / oc det som dit er / det er mit: Oc jeg er forklared i dem: 11 Oc jeg er icke meere i Verden / oc de ere i Verden / oc jeg kommer til dig. Hellige Fader / bevar dem i dit Nafn / hvilcke du hafver gifvit mig / ad de blive eet / lige som vi. 12 Den Stund jeg var hoos dem i Verden / bevarede jeg dem i dit Nafn: De som du hafver gifvit mig / dem forvarede jeg / oc der blef ingen fortabt af dem / uden det fortabte Barn: ad Skriften skulde fuldkommis. 13 Men nu kommer jeg til dig / oc taler dette i Verden / paa det de skulde hafve min Glæde opfyldt i sig. 14 Jeg hafver gifvit dem dit Ord / oc Verden hafver hadit dem / Thi de ere icke af Verden / lige som jeg er icke af Verden. 15 Jeg beder icke / ad du skalt tage dem af Verden / men ad du skal bevare dem fra det onde. 16 De ere icke af Verden / lige som jeg icke er af Verden. 17 Hellig dem i din Sandhed: Dit Ord er Sandhed. 18 Lige som du hafver sendt mig til Verden / saa hafver oc jeg sendt dem til Verden. 19 Oc jeg helliger mig self for dem / paa det de skulle ocsaa være helligede i sandhed.
20 Men jeg beder icke alleene for dem / men ocsaa for dem / som formedelst deres Ord skulle troe paa mig: 21 paa det de skulle være eet / lige som du / Fader / i mig / oc jeg i dig: Ad de oc skulle være eet i os: Paa det Verden kand tro / ad du hafver udsendt mig. 22 Oc jeg hafver gifvit dem den Herlighed / som du hafver gifvit mig : Ad de skulle være eet / lige som vi ere eet. 23 Jeg i dem / oc du i mig / ad de skulle være fuldkomne i eet / Oc ad Verden kand kiende / ad du hafver udsendt mig / oc elskt dem / lige som du hafver elskt mig. 24 Fader / jeg vil / ad de / som du hafver gifvit mig / skulle oc være hoos mig / hvor som jeg er: d de skulle see den min Herlighed an / som du hafver gifvit mig: Thi du hafver elskt mig / før end verdens grundvold (blef lagd.) 25 Retfærdige Fader / Verden kiende dig oc icke: Men jeg kiende dig / oc disse kiende / ad du hafver udsendt mig. 26 Oc jeg kundgiorde dem djt Nafn / Oc vil kundgiøre (dem det/) paa det den Kierlighed / som du elsker mig med / skal være i dem / oc jeg i dem.

XVII.Capitel.
DEr JEsus hafde dette sagt / gick hand ud / med sine Disciple / ofver den Beck Kedron / hvor der var en Urtegaard / i hvilcken hand gick ind / oc hans Disciple. 2 Men oc Judas / som hannem forraadde / viste Steden. Thi JEsus forsamledis ofte der med sine Disciple. 3 Der Judas da hafde tagit Skaren (til sig/) oc de de ypperste Præstes oc Phaisæernes Svenne / da kommer hand der hen / med Blus / oc Lamper / oc Vaaben. 4 Der JEsus nu viste / alt det hannem skulde ofverkomme / gick hand ud / oc sagde til dem / Hvem leede j efter? 5 De svarede hannem / JEsum Nazaræum. JEsus siger til dem / Det er jeg. Men Judas / som hannem forraadde / stood oc hoos dem. 6 Der hand da sagde til dem / Det er jeg / vigede de tilbage / oc fulde til Jorden. 7 Da spurde hand dem atter ad / Hvem leede I efter? Men de sagde / JEsum Nazaræum. 8 JEsus svarde / Jeg sagde eder / ad det er jeg. Leede j da efter mig / (saa) lader disse gaae hen. 9 Paa det / ad den tale skulde fuldkommis / hvilcken hand hafde sagt / Jeg miste ingen af dem / som du hafver gifvit mig.
10 Da hafde Simon Petrus et Sværd / oc drog det ud / oc slo den  ypperste Præstis Tienere / oc afhug hans høyre Øre. Oc den tienere hedde Malchus. 11 Da sagde JEsus til Petrum / Stick dit Sverd i Balgen. Skal jeg icke da dricke den kalck / som min Fader gaf mig.
12 Hvorfor Skaren / oc den øfverste Høfvismand / oc Jødernes Svenne / toge JEsum / oc bunde hannem. 13 Oc førde hannem først til Annam. Thi hand var Caiphæ Svoger / som var det Aars ypperste Præst. 14 Men det var Caiphas / som hafde gifvit Jøderne Raad / ad det var gafnligt / ad eet Menniske skulde omkomme for Folcket. 15 Men Simon Petrus / oc den anden Discipel / efterfulde JEsum. Men den samme Disciple var kiend med den ypperste præst / oc gick ind med JEsu i den ypperste Præstis Sal. 16 Men Petrus stood uden for hoos Døren. Da gick den anden Disciple / som var kiend med den ypperste Præst / hen ud / oc talde med Dørvoctersken / Oc   lidde Petrum ind: 17 Da siger Pigen / som tog vaare paa Dørren / til Petrum / Mon du oc icke være af dette Menniskis Disciple? Hand siger / Jeg er icke. 18 Men Tienerne oc Svennene stoode / oc hafde giort en Kul-ild / thi det var talt / oc værmde sig. 19 Da spurde den ypperste Præst JEsum om hans Disciple / oc om hans Lærdom. 20 JEsus svarde hannem / Jeg hafver talit frjt obenbare for verden: Jeg hafver lærde altjd i Synagogen oc i Templen / der som Jøderne komme tilsammen af alle Stæder / oc jeg hafver intet talit i Løndom: 21 Hvi spørger du mig der ad? Spør den der ad / som hafve hørt / hvad jeg talde til dem: See / de vilde hvad jeg hafver sagt. 22 Men som hand det talte / gaf een af Svenene / som der stood hoos / JEsu en Kindhest / oc sagde / Mot du saa svaare den ypperste Præst? 23 JEsu svarde hannem / hafver jeg talit ilde / (da) bevjs du / ad det er ondt: Men hafver Jeg talit ret / Hvi slaar du mig?
24 Saa hafde Annas da sendt hannem bunden til den ypperste Præst Caipham. 25 Men simon Petrus stod oc værmde sig: Da sagde de til hannem / Mon du oc icke være af hans Disciple? Hand nectede det / Oc sagde / Jeg er icke. 26 Een af den ypperste Præstis Tienere / som vare den hans Frende / hvis Øre Petrus hafde afhuggit / siger / Saa jeg dig icke i Urtegaarden med hannem? 27 Da nectede Petrus atter / oc strax gool Hanen.
28 Da førde de JEsum fra Caipha til Domhuuset. Men det var aarle / Oc de ginge icke i Domhuset / paa det de skulde icke besmittes / men ad de monne æde Paaske. 29 Da gick pilatus ud til dem / oc sagde / Hvad glagemaal føre I mod dette Menniske? 30 De svarde / oc sagde til hannem / Var den icke en Misdedere / da hafde vi icke antvordet dig hannem. 31 Da sagde Pilatus til dem / Tager I hannem / oc dømmer hannem efter eders Lov. Da sagde Jøderne til hannem / Vi mue ingen aflifve. 32 Paa det ad JEsu Tale skulde fuldkommis / hvilcken hand sagde / der hand gaf tilkiende / med hvilcken Død hand skulde døø.
33 Da gick pilatus ind igien i Domhuuset / oc kaldede JEsum / oc sagde til hannem / Est du den Jødernes Konge? 34 JEsu svarde hannem / Taler du det af dig self / Eller hafde andre sagt dig (det) om mig? 35 Pilatus svarde / Mon jeg være en Jøde? Dit Folck / oc de ypperste Præste / antvordede dig mig / Hvad hafver du giort? 36 JEsus svarde / Mit Rige er icke af denne Verden: Var mit Rige af denne Verden / (da) skulde mine Svenne strjde derfor / ad jeg icke skulde antvordis Jøderne : Men nu er mit Rige icke her af. 37 Da sagde Pilatus til hannem / Saa est du alligevel en Konge? JEsus svarde / Du siger det / ad jeg er en Konge. Jeg er der til født / oc der til er jeg kommen til Verden / ad jeg skal vidne med Sandheden. Hver den som er af Sandheden / hand hører min Røst.
38 Pilatus siger til hannem / Hvad er Sandhed? Oc der hand det hafde sagt / gick hand ud til Jøderne igien / oc siger til dem / Jeg finder ingen Skyld i hannem. 39 Men I hafve en sedvaane / ad jeg skal gifve eder een løs om Paasken: Ville I da / ad jeg skal gifve eder den Jødernes Konge løs? 40 Da raabte de alle igien / oc sagde / Icke denne / men Barrabbam. Men Barrabbas var en Røfvere.

XIX.Capitel.
DU tog Pilatus derfor JEsum / oc lod hudstryge hannem. 2 Oc Stridsmændene flætte en Krone af torne / oc sætte (den) paa hans Hofved / oc kaste et purpurklæde om hannem / 3 Oc sagde / Hil være du den Jødernes Konge. Oc de gafve hannem Kindheste.
4 Da gick Pilatus ud igien / oc siger til dem / See / jeg leeder hannem hjd ud til eder / ad I skulle vide / ad jeg finder ingen Skyld i hannem. 5 Da gick JEsus hen ud / oc baar tornekronen oc purpurklædet. Oc hand siger til dem / Seer det Menniske. 6 Der de ypperste Præste oc Svenne da saae hannem / raabte de / oc sagde / Korsfæst / Korsfæst. Pilatus siger til dem / Tager I hannem / oc korsfæster. Thi jeg finder ingen Skyld i hannem. 7 Jøderne svarede hannem / Vi hafve en Lov / oc efter den vor Lov er hand skyldig ad døø / Thi hand hafver giort sig self til Guds Søn .
8 Der pilatus da hafde hørt den tale / fryctede hand sig meere. 9 Oc hand gick ind igien i Domhuuset / oc siger til JEsum / Hvæden est du? Men JEsu gaf hannem icke Svar. 10 Da siger Pilatus til hannem / Taler du icke med mig? Veedst du icke / ad jeg hafver mact ad korsfæste dig / oc ad jeg hafver mact ad gifve dig løs? 11 JEsus svarde / Du hafde ingen mact mod mig / der som den icke var gifven dig ofven fra: Derfor / den som antvordede mig dig / hand hafver større Synd. 12 Der efter tænckte Pilatus / ad lade hannem løs Men Jøderne raabte / oc sagde / Dersom du lader denne løs / da est du icke Keyserens Ven. Hver den som giør sig til Konge / hand siger Keyseren imod.
13 Der pilatus da hafde hørt den Tale / lidde hand JEsum ud / oc sætte sig paa Domstolen / paa den sted / som kaldis Steenlagt. / Men paa Ebraiske Gabbatha. 14 Men det var beredelse til paske / ved den siette Tjme: Oc hand siger til Jøderne / See eders Konge. 15 Men de taabte / Tag bort / tag bort Korsfæst hannem. Pilatus siger til dem / Skal jeg korsfæste eders Konge? De ypperste Præste svarede / Vi hafve icke Konge / uden Keyseren. 16 Da antvordede hand dem hannem derfor ad korsfæstis. Men de toge JEsum / oc førde (hannem) bort. 17 Oc hand bar sit Kors / oc gick ud til den (sted) som kaldis Hofvitpandes sted / hvilcken kaldis paa Ebraiske Golgatha. 18 Hvor de Korsfæstede hannem / oc to andre med hannem / een paa hver side / men JEsum midt imellem. 19 Men Pilatus hafde oc skrevit en Titel / oc sat (den) paa Korfsit. Men der var skrevet / JEsus Nazaræus / den Jødernes Konge. 20 Denne Titel læste da mange af Jøderne: Thi steden var nær hoos Staden / hvor JEsus var korsfæst: Oc det var skrevet paa Ebraisk / Grædsk / Latinsk. 21 Da sagde Jødernes ypperste Præste til pilatum / Skrif icke den Jødernes Konge: Men ad hand sagde / Jeg er Jødernes Konge. 22 Pilatus svarde / Det som jeg hafver skrefvit / (det) hafver jeg skrevit. 23 Der Stridsmændene hafde da korsfæst JEsum / toge de hans Klæder / oc giorde fire parter / hver Stridsmand een Part / oc Kiortelen. Men Kiortlen var uden Søm / bunden fra øfverst / slæt igiennem. 24 Da sagde de til hver andre / Lader os icke skære den sønder / men lodde der om / hvis den skal være: paa det Skriften skulde fuldkommis / som siger / De deelede mine Klæder iblandt sig / oc kaste Lod paa min Kiortel. Dette giorde da Stridsmændene.
25 Men der stood hoos JEsu Kors / hans Moder / oc hans Moders Søster / Maria den Cleophæ / oc Maria Magdalenæ. 26 Der JEsus da saa sin Moder / oc den Disciple staa der hoos / som hand elskte / siger hand til sin Moder / Qvinde / see / (det er) din Søn. 27 Der efter siger hand til Disciplen / See / (det er) din Moder. Oc fra den Time / tog den Discipel hende til sit. 28 Der efter som JEsu viste / ad alting var nufuldkommen / ad Skriften skulde fuldkommis / siger hand / Mig tørster. 29 Der stod da et Kar fuldt af Ædicke. Men de fyldte en Svomp med Ædicke / oc satte den paa en Isop / oc hulde (det) til hans Mund. 30 Der Jesus hafde da tagit Ædicken / sagde hand / Det er fuldkommet : Oc hand bøyde Hofvedet / oc udgaf Aanden.
31 Hvorfor Jøderne / ad Legomerne icke skulde blifve paa Korsit paa Sabbathen / efterdi det var beredelse / (Thi den samme Sabbaths Dag var stor) da bade de pilatum / ad deres Been motte brydis oc de aftages. 32 Da komme Stridsmændene / oc brøde den førstis been / oc den andens / som vare korsfæste med hannem: 33 Men som de komme til JEsum / der de saa / ad hand var allerede døød / brøde de icke hans Been: 34 Men een af Sktridsmændene obnede hans Side med et Spiud / Oc strax udgick Blod oc Vand. 35 Oc den det hafver seet / hand hafver vidnit / oc det hans Vidnisbyrd er sandt: Oc den samme veed / ad hand siger Sanden / paa det i skulle troe. 36 Thi dette skeede / ad Skriften skulde fuldkommis / hans Been skulle icke sønderbrydis. 37 Oc atter sig en anden Skrift / De skulle see i hvilcken de hafve stungit.
38 Men der efter bad Joseph / den af Arimathæa / (som var en JEsu Discipel / (dog) lønligen / for Jødernes fryct) Pilatum / ad hand motte aftage JEsu Legome: Oc pilatus tilstedde det / Da kom hand oc aftog JEsu Legome. 39 Men der kom ocsaa Nicodemus / den som først var kommen til JEsum om natten / oc baar myrrham oc Aloen sammenblandede / ved hundrede pund. 40 Da toge de JEsu Legome / oc bunde det i Lindklæder / med dyrebar Salve / som jøderne pleye ad flye Ljg til grafve. 41 Men der var paa den sted / hvor hand blef korsfæst / en Urtegaard / oc i Urtegaard en ny Graf / i hvilcken der var endnu ingen lagt. 42 Der lagde de da JEsum / for Jødernes Beredelsis skyld / efterdi ad Grafven var nær.

XX.Capitel.
PAa den første dag i ugen / kommer Maria Magdalena / aarle / der det var endnu mørckt / til grafven / oc  
seer / ad Steenen var borttaget af Grafven. 2 Da løber hun / oc kommer til Simonem petrum / oc til den anden Discipel / hvilcken JEsus elskte / oc siger til dem / De hafve borttaget HErren af Grafven / oc vi vide icke / hvor de lagde hannem. 3 Da gick Petrus oc den anden Discipel ud / oc komme til Grafven. 4 Men de to løbe tilsammen. Oc den anden Discipel løb for / fastere end petrus / oc kom først til Grafven / 5 Oc som hand kjger der ind / seer hand Lindklæderne lagde : Men hand gick dog icke ind. 6 Da kommer Simon Petrus / som fulde efter hannem / oc gick ind i Grafven / oc seer Liinklæderne ligge. 7 Oc Sveededugen / som var paa hans Hofvit / icke lagt hoos Lindklæderne / men særdelis sammensvøbt paaa en sted. 8 Da gick derfor oc den anden Discipel ind / som var kommen først til Grafen / oc saa / oc trode. 9 Thi de viste icke endnu Skriften / ad de burde hannem ad opstaa fra de døde. 10 Da ginge Disciplene hiem igien.
11 Men Maria stood hoos Grafven / oc græd uden for. Som hun da græd / kjgede hun i Grafven / 12 Oc seer to Engle sidde i hvide Klæder / een hoos Hofvedet / oc een hoos Fødderne / der som JEsu Legome var lagt: 13 Oc de sige til hende / Qvinde / Hvi græder du? Hun siger til dem / fordi de hafve tagit min HErre bort / oc jeg veed icke hvor de hafve lagd hannem. 14 Oc som hun det afde sagt / vende hun sig tilbage / oc seer JEsum ad staa der / oc viste icke ad det var JEsu. 15 JEsu siger til Hende / Qvinde / Hvi græder du? Hvem leder du efter? Hun meente det hafde værit Urdegaards Manden / oc siger til hannem / Herre / dersom du hafver baarit hannem bort? (Da) sig mig / hvor du hafver lagdt hannem? Oc jeg vil tage hannem: 16 JEsus siger til hende / Maria. Da vende hun sig om / oc siger til hannem / Rabbuni / som kaldis Mestere. 17 JEsus siger til hende / Rør icke ved mig / thi jeg er icke endnu opfaren til min Fader: Men gack til mine Brødre / oc sig dem / Jeg far op til min Fader / oc eders Fader / oc min Gud / oc eders Gud. 18 Maria magdalena kommer oc forkynder Disciplene / ad hun hafde seet HErren / oc hand hafde sagt hende dette.
19 Der det var da silde paa den samme Dag / som var den første i Ugen / oc Dørrene var luckte / dersom Disciplene vare forsamlede / af fryct for Jøderne / Da kom JEsus / oc stod midt iblandt (dem) oc siger til dem / Fred (være) med eder. 20 Oc som hand det sagde / vjste hand dem Hænderne / oc sin Side. Da blefve Disciplene glade / ad de saae HErren. 21 Da sagde JEsu atter til dem / Fred (være) med eder. Lige som Faderen hafver udsendt mig / (saa) sender oc jeg eder. 22 Oc der hand det sagde / blæste hand paa (demI oc siger til dem: Annammer den Hellig-Aand / 23 Dersom I forlade nogle deres Synder / da ere de dem forladne: Dersom j beholde nogle deres / da ere de beholdne.
24 Men thomas / een af de Tolf som kaldis Tvilling / var een af de Tolf som kaldis Tvilling / var icke med dem / der JEsus kom. 25 Da sagde de andre Disciple til hannem / Vi hafve seet HErren. Men hand sagde til dem / Uden jeg faar seet naflegabet i hans Hænder / oc stinger min Finger i Naflegabet / oc stinger min Haand i hans Side / vil jeg ingenlunde tro. 26 Oc efter otte Dage / vare atter hans Disciple inde / oc Thomas med dem: JEsus kommer der Dørene vare tilluckte / oc stod midt i blandt (dem) oc sagde / fred (være) med eder. 27 Der efter siger hand til Thomam / Reck din Finger hid / oc see mine Hænder / oc reck din Haand hid / oc stick (den) i min Side: Oc vær icke vantro / men tro. 28 Oc Thomas svarde / oc sagde til hannem / Min HErre oc min Gud. 29 JEsus siger til hannem / Efterdi du hafver seet mig Thoma / da hafver du troot: Salige ere de som icke hafve seet / oc hafve (dog) troet. 30 JEsus giorde da oc mange andre Tegn for sine Disciples Aasiun / som icke ere skrefne i denne Bog. 31 Men disse ere skrefne / ad j skulle troe / ad JEsus er den Christus / den Guds Søn / oc ad I som troe / skulle hafve Ljfvit i hans Nafn.

XXI.Capitel.
DEr efter obenbarede j sig self atter hoos Tiberiadis hof for Disciplene. Men hand obenbarede sig saa: 2 Simon petrus / oc Thomas / som kaldis Tvilling / oc Nathanael / den af Cana udi Galilæa / oc de Zebedæi (Sønner/) oc to andre af has Disciple / vare tilsammen. 3 Simon Petrus siger til dem / Jeg gaar hen ad fiske. De sige til hannem / Vi gae oc med dig. Oc de ginge ud / oc traadde strax ind i Skibet : Oc i den samme Nat finge de intet. 4 Men der det var blefvet Morgen / stood JEsus hoos Hafs brædden : Men Disciplene viste icke / ad det var JEsus. 5 JEsus siger da til dem / Børn lidle / hafve j intet ad æde? De svarede hannem / Rey. 6 Men hand sagde til dem / Kaster garnet til den høyre side af Skibet / oc j skulle finde. Da kaste de / oc kunde icke drage det meere / for Fiskenes mangfoldighed. 7 Da siger den Discipel / som JEsus elskte / til petrum / Det er HErren. Der Simon Petrus da hørde / ad det var HErren / da bandt hand Skiorten sammen / thi hand var (ellers) nøgen / oc kaste sig self i Hafvet. 8 Men de andre Disciple komme paa Skibet / thi de vare icke langt fra Landet / men ved tu hundrede Alne / oc de droge Garnet med Fiskene. 9 Som de da traadde ud paa landet / saae de Kul ligge der / oc  Fisk der paa / oc Brød. 10 JEsus siger til dem / tager hjd aff Fiskene / som j finge nu. 11 Simon Petrus stigede ind / oc drog garnet paa landet / fult af stoore Fiske / hundrede halftrediesindstive oc tre: Oc alligevel ad de vare faa mange / sønderrefs dog Garnet icke. 12 Jesus siger til dem / Kommer / giører Maaltjd. Men ingen af Disciplene torde spørge hannem ad Hvo est du? Thi de viste ad det var Herren.13 Da kommer JEsus / oc tager Brødet / oc gifver dem / oc disligest Fisken. 14 det er nu den tredie gang / ad JEsus er obenbaret for sine Disciple / efter hand er opstanden fra døde.
15 Der de hafde da giort maaltjd / siger JEsus til Simonem Petrum / Simon Jona (Søn) Elsker du mig meere / end disse? Hand siger til hannem / Ja HErre / du veedst ad jeg elsker dig. hand siger til hannem / Fød mine Lam . 16 Hand siger atter anden gang til hannem / Simon Jona (Søn) elsker du mig? Hand siger til hannem / Ja HErre / du veedst ad jeg elsker dig. Hand siger til hannem / Fød mine Faar. 17 Hand siger tredie gang til hannem / Simon jona (Søn) elsker du mig? Petrus blef bedrøfvit / ad hand sagde den tredie gang til hannem / elsker du mig? Oc hand sagde til hannem / HErre / Du veedst alle Ting : Du veedst / ad jeg elsker dig. JEsus siger til hannem / Fød mine Faar. 18 Sandelig / sandelig / Jeg siger dig / Der du varst yngre / opbandt du dig self / oc gick hvort du vilde: Men naar du blifver gammel / skalt du udrecke dine Hænder / oc en anden skal opbinde dig / oc føre (dig) did / som du icke vilt. 19 Men det sagde hand ad betegne / med hvad Død hand skulde prjse Gud. Oc der hand det sagde / siger hand til hannem / Efterfølg mig. 20 Da vende petrus sig om / oc saa den Discipel følge / som JEsus elskte / hvilcken som oc laa op til hans Bryst i nadveren / oc hafde sagt / HErre / Hvo er den som forraader dig? 21 Der Petrus saa denne / siger hand til JEsum / HErre / Men hvad (skal) denne? 22 JEsus siger til hannem / Dersom jeg vil ad hand skal blifve / indtil jeg kommer / Hvad (kommer det) dig ved? Efterfølg du mig. 23 Da gick den tale ud under Brødrene / ad den Discipel døør icke: Oc Jesus sagde icke til hannem / Hand døør icke: Men / om jeg vil / ad hand skal blifve / indtil jeg kommer / hvad (kommer det) dig ved? 24 Denne er den Discipel / som vidner om disse Ting / oc hafver skrevit dette: Oc vi vide ad hans Vidnisbyrd er sandt. 25 Men der ere oc mange andre Ting / som JEsus hafver giort / hvilcke / dersom de skulde skrifvis / enhver for sig / da meener jeg / ad icke end Verden self kunde hafve rum til de Bøgger / som skulde skrifves / AMEN.


De helleige Apostles Gierninger.
I.Capitel.
DEn første Boog hafver jeg giort / O Theophile / om alle (de Ting) der Jesum begynte baade ad giøre oc ad lære / Indtil den Dag hand blef optagen / efter ad hand hafde gifvit Apostlene / hvilcke hand hafde udvaldt / Befalning / ved den Hellig-Aand / 3 Hvilcke hand oc hafde vjst sig self lefvendis efter hand hafde ljd (sin Pjne/) med mangevisse Bevjsninger / da hand blef seet af dem i fyrretive Dage / oc talde de Ting (som høre) til Guds Rige. 4 Oc der hand var forsamled med dem / befalede hand dem / ad de skulde icke vige fra Jerusalem / men bie efter Faderens Forjættelse / hvilcken j hafve hørt (sagde hand) af mig. 5 Thi Johannes døbte vel med Vand / men j skulle døbes med den den Hellig-Aand / icke længe efter disse Dage. 6 Men de som da vare komne tilsammen / spurede hannem ad / oc sagde / HErre / vilt du paa denne tjd oprette Israel Riget igien? 7 Men hand sagde til dem / Det hører eder icke til ad vilde Tjder eller Stunde / hvilcke Faderen hafver sat i sin egen Mact. 8 Men j skulle annamme den Hellig-Aand Kraft / som skal komme ofver eder / Oc j skulle være mine Vidne / baade i Jerusalem / oc i den gandske Judæa oc Samaria / oc indtil Jordens ende.
9 Oc der hand dette hafde sagt / blef hand optagen / som de saae der paa: Oc en Sky tog hannem bort fra deres Øyen. 10 Oc der de stirrede mod Himmelen / der hand foor hen / oc see / da stoode to Mænd hoos dem i hvide Klæder. 11 Hvilcke der oc sagde / I Galilæiske Mænd / hvi staae j / oc see op i Himmelen? Denne JEsus / som er optagen fra eder til Himmelen / skal komme / ligesaa som j hafve seet hannem fare til Himmelen.
12 Da vende de om til Jerusalem / fra det Bierg / som kaldis Oliebierg / hvilcket der er nær Jerusalem / men Sabbaths Reyse. 13 Oc der de komme ind / stigede de op paa Salen ,hvor de blefve / baade Petrus oc Jacobus / oc Johannes oc Andreas / Philippus oc Thomas / Bartholemæus oc Matthæus / Jacobus Alphæi (SønI oc SImon Zelotes / oc Judas Jacobi. 14 Disse alle vare eendrectelige varractige i Bøn oc ydmygelig begiering med Qvinderne / oc Maria / Ju Moder / oc med hans Brødre.
15 Oc i de Dage opstood Petrus midt iblant Disciplen / oc sagde / (Men Personers Skare var der tilsammen ved hundrede oc tive.) 16 I Mænd / Brødre / det burde den Skrift ad fuldkommis / hvilcken den Hellig-Aand hafde før sagt / ved Davids Mund / om Juda / som blef deres Ledsagere / der grebe JEsum: 17 Thi hand var regnet med os / oc hafde annammit dette Embeds Lod. 18 Denne forhverfvede da saa en Agger af den uretfærdigheds Løn: Oc der hand hafde hengdt sig / brast hand midt i tu / oc alle hans Indvold udveltes. 19 Oc det er kundgiort for alle / som boe i Jerusalem / saa / ad den samme Agger kaldis paa deres egit Maal / Hakeldama / det er / Blods-Agger. 20 Thi der staar skrefvit i Psalmebogen / Hans Bolig blifve øde / oc være sig ingen som boer der udi. Oc / En anden skal tage hans Biscops døm. 21 Derfor bød det sig ad af disse Mænd / som hafve været med os / den gandske Tjd / paa hvilcken den HErre JEsus gick ud oc gick ind hoos os / 22 Da hand hafde begynt fra Johannis Daab / indtil den Dag / der hand blef optagen fra os: Ad een af dem (siger jeg) skal vorde et Vidne med os om hans Opstandelse. 23 Oc de skickede To / Joseph / som kaldedis Barsabas / hvisl Tilhafn er Justus / oc Matthiam: 24 Oc bade / oc sagde / Du HErre / som kiender alles Hierter / gif tilkiende ,hvilcken du hafver udvalt af disse To / 25 Til ad annamme denne Tienistis oc Apostels Embedis Lod / som Judas vigede fra / ad gaa bort til sin egen sted. 26 Oc de kaste Lod imellem dem / oc Lodden falt paa Matthiam: Oc hand blef samtyckt / (ad være) med de ellefve Apostle.

II Capitel.
OC der Pinzefestis Dagen fuldkommedis / vare de alle samdrectige tilhobe. 2 Oc der skeede hasteligen et Liud af Himmelen / som et fremfarendis veldigt Væjr / oc opfyldede det gandske Huus / der som de sadde. 3 Oc der saaes af dem adskilde Tunger / som af Ild / oc sætte sig paa en hver af dem. 4 Oc (de) blefve alle fulde af den Hellig-Aand / oc begynte ad tale med andre Tunger end tilforne / eftersom Aanden gaf dem (saa) ud ad tale. 5 Men der vare Jøder boende i Jerusalem / Gudfryctige Mænd / af allehonde Folck / blant dem (som ere) under Himmelen. 6 Der den Røst nu var skeed / kom Alumen tilsammen / oc blef forstyrred / thi en hver hørde dem tale med sit eget Maal. 7 Men de forfærdedes alle skoorligen / oc forundrede sig / oc sagde til hver andre / Ere icke / see / alle disse / som tale / Galilæer: 8 Oc hvorledis høre vi (dem) hver pa vort egit Maal / som vi ere fødde udi? 9 Parther oc Meder / oc Elamiter / oc vi som besidde Mesophotamiam / Item Judæam oc Cappadociam / Pontum oc i Asiam / 10 Item Phrygiam oc Pamphyliam / Ægypten / oc Lybiæ egne / som er hoos Cyrenen / oc Udlendinge af Rom / 11 Item Jøderne oc (Jødernes) Tilhengere / (ja) Creter oc Araber / Vi høre dem tale Guds stoore herlige Ting / med vore Tunger. 12 Men de forfærdedeis alle storligen / oc tvilede / oc sagde een til anden / Hvad vil dette være? 13 Men andre bespottede det / oc sagde / De ere fulde af sød (Vjn.)
14 Da stood Petrus der med de Ellefve / oc opløste sin Røst / oc talde til dem / I Jødiske Mænd / oc alle I som boe i Jerusalem / Det være eder vitterligt / oc fatter mine Ord med (eders) Øren. 15 Thi disse ere icke druckne / som I tæncke / thi det er den tredie Tjme paa Dagen: 16 Men dette er det / som er sagt ved Propheten Joel / 17 Oc det skal skee i de sidste Dage / siger Gud / Da vil jeg udgyde af min Aand ofver alt Kiød: Oc eders Sønner oc eders Døttre skulle spaaae / oc eders unge Karle skulle see Siuner / oc eders Ældste skulle hafve Drømme. 18 Oc jeg vil end i de samme Dage udgyde af min Aand / ofver mine Tienere / oc ofver mine Tienerinder / oc de skulle spaae. 19 Oc jeg vil gifve underlige Ting ofven i Himmelen / oc Tegn næden paa JOrden / BLod oc Ild oc Røgdamp. 20 Solen skal omvendis til mørcke / oc Maanen til Blods / før end HErrens stoore oc herlige Dag kommer. 21 Oc det skal skee / Hver den som paakalder HErrens Nafn / hand skal blifve salig.
22 I Israelitiske Mænd hører disse Ord: Jesum Nazaræum / en Mand som Gud klarligen vjste eder / med kraftige Gierninger oc underlige ting oc Tegn / hvilcke Gud giorde ved hannem / midt iblant eder / som I oc self vide. 23 Den samme / efter hand var gifven hen af Guds besluttet Raad oc Forsiun / oge j ved uretfærdige Hænder / oc korsfæstede oc toge af dage. 24 Den som Gud opvackte / der hand hafde løst Dødsens smerte / eftersom det var umueligt / ad hand kunde holdis af dem. 25 Thi David siger om hannem / Jeg hafver altjd seet HErren for mit Ansict: Thi hand er hoos min høyre Haand / ad jeg skal icke røris. 26 Derfor fryder mig Hierte sig / oc min Tunge glæder sig. Der til med skal oc mit Kiød hvile sig i Haab: 27 Thi du skalt icke forlade min Siel i helfvede / Icke heller tilstede / din Hellige ad see raadnelse. 28 Du hafver kundgiort mig Ljfsens Veye / du skalt opfylde mig af Glæde med dit Ansict. 29 I Mænd / Brødre / Jeg maa tale dristeligen til eder / om den Patriarcke David / ad hand baade er døød oc jorden / oc hans Graf er hoos os / indtil denne Dag. 30 Eftersom hand var da en Prophete / oc viste ad Gud hafde svorit hannem med en Eed / ad hand vilde af hians Lænders Fruct / hvad Kiødet er anlangendis / opreiste Christum / ad sidde paa hans Stool. 31 Da saa hand det før / oc talde om chi Opstandelse / Ad hans Siel er icke forladt i Helfvede / ey heller hans Kiød hafver seet raadnelse. 32 Denne JEsum opreiste Gud: Der ere vi alle Vidne til. 33 Derfor efter ad hand er ophøyet ved Guds høyre Haand / oc hafve annammed den Hellig-Aands Forjættelse af Faderen / (da) udøste hand dette / som j nu see oc høre. 34 Thi David opfoor icke til Himlene: Men hand siger / HErren sagde til min HErre / Sæt dig hoos min høyre Haand / 35 Indtil jeg faar sat dine Fiener (til) dine Fødders Fodskamme. 36 Saa skal da alt Israels Huus vist vide / ad Gud hafver giort hannem til en HErre oc Christum / den samme JEsum (siger jeg) som j hafve korsfæst.
37 Men der de det hørde / da stack det dem i deres Hierte / oc de sagde til Petrum oc de andre Apostle / I Mænd / Brødre / Hvad skulle vi giøre? 38 Men Petrus sagde til dem / Omvender eder / oc hver af eder lade sig døbe i JEsu Christi Nafn / til Syndernes Forladelse: Oc I skulle faae den Hellig-Aands Gafve. 39 Thi eder oc eders Børn er Forjættelsen (tilsagt/) oc alle dem som ere langt der fra / hvilckesomheldst Gud vor HErre skal kalde der til. 40 Oc hand vandt ocsaa / oc formanede med mange andre ord / oc sagde / Lader eder frelsis fra denne vanartige Slect. 41 De som nu gierne annammede hans Ord / blefve døbte: Oc der lagdis den dag til hen ved tre tusinde Siele.
42 Men de vare varactige i Apostlenes Lære / oc Samfunden oc Brøds brydelsen / oc Bønnerne. 43 Men der kom en Fryct paa alle: Oc der skeede mange underlige Gierninger oc Tegen ved Apostlene. 44 Oc alle de som troede / vare der tilsammen / oc hafde alle Ting fellis: 45 Oc de solde baade deres Eigndom oc Gods / oc deelede det ud iblant alle / efter som nogen hafde behof. 46 Oc de vare dagligen varactige samdrecteligen i Templen / oc brøde Brød her oc der i Huusene / oc finge Mand / med synderlig lyst oc Hiertens eenfoldighed / 47 Oc lofvede Gud / oc hafde Naade hoos alt Folcket. Men HErren lagde dagligen til Meenigheden / dem som blefve salige.

III.Capitel.
MEn Petrus oc Johannes ginge samptligen op i Templen / ved Bønnens Tjme (som er) den niende. 2 Oc der var en Mand / som var halt af sin Moders Ljf / hand blef baaren. Hvilcken de sætte dagligen hoos Tempels Dørren / som kaldtis den skøne / ad tigge Almisse af dem / som indginge i Templen. 3 Der hand saa Petrum oc Johannem / ad vilde gaae ind i Templen / da bad hand / ad hand motte faa en Almisse. 4 Da saa Petrus stjfst paa hannem / med JOhanne / oc sagde / See paa os. 5 Men hand actede paa dem / oc forventede / ad saa noget af dem. 6 Men Petrus sagde / Sølf oc Guld hafver jeg icke: Men det som jeg hafver / det gifver jeg dig / I JEsu Christi Nazaræi Nafn / stat op / oc gack. 7 Oc hand tog hannem ved den høyre Haand / oc reiste hannem op. 8 Men strax blefve hans Been oc Knogler stercke. Oc hand spranck op / oc stog oc gick / oc hand gick ind med dem i Templen / gick oc spranck / oc lofvede Gud. 9 Oc alt Folcket saa hannem gaa oc lofvede Gud. 10 Oc de kiende hannem / ad hand var den / som hafde siddit for Templens skøneDør efter Almisse: Oc de blefve fulde af rædsel oc stoor forfærdelse / ofver det / som hannem var vedeerfarit.
11 Men som denne Halte / der var nu helbrede / holt Petrun oc Johannem / da løb alt Folcket sammen til dem i Omgangen / som kaldis Salomonis / (oc vare) forfærdede. 12 Men der Petrus det saa / svarde hand Folcket / I Israelitiske Mænd / hvi forundre j eder paa dette? Eller / hvi skee j saa stjft paa os / ligesom vi hafde det giort af egen mact eller Gudfryctighed / ad denne gaar? 13 Abrahams oc Isaacs oc Jacobs Gud / vore Fædres Gud / hafver forklarit sit Barn JEsum / hvilcken j hafde den antvorded oc nected hannem for Pilato / der hand dømte ad lade hannem løøs. 14 Men j nectede den Hellige oc Retfærdige / oc bade / ad en Mordere motte gifvis eder. 15 Men den Ljfssens Førelse sloge j ihiel: Hvilcket vi ere Vidne til: 16 Oc ved hans Nafns Tro / hafver hans Naf styrckit denne / som j see oc kiende / oc den Tro ved hannem / gaf hannem denne fuldkomne Sundhed for alle eders Øyen. 17 Oc nu / Brødre / jeg veed / ad j hafve giort (det) af vanvittighed / lige som oc eders Øfverster. 18 Men Gud hafver fuldkommit det saa / som hand tilforn forkyndede / ved alle sine Propheters Mund / (som var) ad hans Christus skulde ljde.
19 Derfor omvender eder / oc kommer tilbage igien / ad eders Synder maa være udslettet / naar dog vederqvegelsens beleilige Tjder komme / fra HErrens Aasiun / 20 Oc hand faar udsendt / den / som er nu prædicked for eder / JEsum Christum / 21 Hvilcken det bør Himmelen jo ad indtage / indtil de Tjder alle ting blifve oprettede / om hvilcke Gud hafver talit / ved alle sine hellige Propheters Mund / af Verdens begyndelse. 22 Thi end Moses sagde til Fædrene / HErren eders Gud skal opreise eder en Prophete / af eders Brødre / lige som mig: Den skulle j høre efter alt det som hand faar talit til eder. 23 Men det skal ske / hver den Siel som icke faar hørt den Prophete / skal udslættis fra Folcket. 24 Men oc alle Propheter / fra Sammuel / oc der efter / saa mange som talede / de oc tilforn forkyndede disse Dage. 25 I ere Propheternes Børn / oc Pactens / hvilcken Gud giorde med vore Fædre / der hand sagde til Abraham / Oc i din Sæd skulle velsignes alle Slecter paa Jorden. 26 Gud / der hand hafver opvact sit Barn JEsum / hafver hand først sendt eder hannem / ad velsigne eder / i det hver af eder vender sig fra sin Ondskab.

IV. Capitel.
MEn der de talede til Folcket komme Præsteene / oc Templens Høfvizmand / oc Saducæerne. 2 Som vare ilde til freds / ad de lærde Folcket / kundgiorde i JEsu den Opstandelse fra Døde. 3 Oc lagde Hænderne paa dem / oc sætte dem i forvaring til om Morgenen. Thi det var nu Aften. 4 Men mange af dem / som hørde Ordet / troede: Oc tallet paa Mændee blef ved fem tusinde. 5 Men det skeede om Morgnen / ad deres Øfverste oc Ældste oc Skriftkloge / blefve samlede tilhobe i Jerusalem / 6 Oc Annas den ypperste Præst oc Caiphas oc Johannes oc Alexander / oc saa mange som vare af de ypperste Præstes Slect: 7 Oc skickede dem der for sig / oc spurde dem ad / Af hvad mact eller i hvis Nafn giorde j dette? 8 Da sagde Petrus / opfylt af den Hellig-Aand / til dem / I Øfverste for Folcket / oc j Ældste af Israel / 9 Dersom vi i dag forhøris for denne Velgierning / mod det skrøbelige Menniske / ved hvilcken hand er blefven frelst: 10 Da skal det være eder alle oc alt det israelitiske Folck vitterlig / Ad i JEsu Christi Nazaræi Nafn / hvilcken j hafve korsfæst / hvilcken Gud hafver opreist fra Døde: I det (siger jeg) staar denne helbrede her for eders Øyen. 11 Hand er den Steen / som er actet for intet af eder I Bygningsmænd / hvilcken der er blefven til en Hofved-Hiørnesteen / 12 Oc Saligheden er icke i nogen anden. Thi der er icke heller et andet Nafn under Himmelen / som er gifvet blant Menniskene / som hvilcket det bør os ad blifve saliggiorde. 13 Men der de saae Petri oc Johannis frjmodighed annamme / oc hafde forfaret / ad de vare ulærde Mænd oc Legfolck / da forundrede de dem / oc kiende / ad de hafde været med JEsu. 14 Men der de saae det Menniske / som var blefvit helbrede / staa hoos dem / da hafde de intet ad sige der imod. 15 Da bade de dem gaa henud af Raadet / oc de raadførde dem tilsammen. 16 Oc sagde / Hvad ville vi giore disse Menniske? Thi det Tegn som er skeet ved dem / er vitterligt giort fra alle dem / som boe i Jerusalem / oc vi kunde (det) icke necte. 17 Men paa det ad det skal icke komme vjdere ud iblant Folcket / (da) lader os alvorligen true dem / Ad de icke her efter skulle tale til noget Menniske i dette Nafn.
18 Oc de kaldede dem / oc bøde dem / ad de aldeelis icke skulde lade sig høre / ey heller lære i JEsu Nafn. 19 Men Petrus oc Johannes svarde / oc sagde til dem / Dømmer / om det er ret for Gud / ad lyde eder meere end Gud. 20 thi vi kunde icke andet / end tale / det som vi hafve seet oc hørt. 21 Men de truede dem fremdelis / oc lode dem gaae / der de icke kunde / hvorledis de skulde straffe dem / for Folckenes skyld / thi de lofvede alle Gud / for det som var skeet. 22 Thi det Menniske var meere end fyrretive Aar gammel / paa hvilcket dette Helbredis Tegn var skeet.
23 Men der de vare gifvne løse / komm de til deres / oc forkyndede dem / hvad de ypperste Præste oc Ældste hafde sagt til dem. 24 Men der de det hafde hørt / opløste de samdrecteligen (deres) Røst til Gud / oc sagde / HErre / du est Gud / som hafver giort Himmelen oc Jorden / oc Hafvet / oc alle Ting som ere udi dem / 25 SOm hafver sagt ved Davids din Tieneris Mund / Hvorfor fnysede Hedninge / oc foretog Folck sig forfengelige Ting. 26 Jordens Konger traadde tilsammen / oc Førsterne forsamlede sig tilhobe / imod HErren oc imod hans Christum. 27 thi de hafve i sandhed / forsamlet sig imod dit hellige Barn JEsum hvilcken du hafver salved / baade Herodes oc pontius Pilatus / ed Heningene oc Israels Folck / 28 Ad giøre / det som din Haand oc dit Raad hafde før bestemt / ad skulle skee. 29 Oc nu HErre / see til deres Trusel / oc gif dine Tienere ad tale dit Ord med all frjmodighed / 30 I det du udrecker din Haand / ad Sundhed oc Tegn oc underlige gierninger kunde skee / ved dit hellige Barns JEsu Nafn. 31 Oc der de hafde bedet / da rørdis Steden / der som de vare forsamlede / oc de blefve alle opfyldte ved den Hellig-Aand / oc talede Guds Ord med frjmodighed. 32 Men deres mangfoldighed som troede / hafde eet Hierte oc een Siel: Oc icke end een sagde noget af sit Gods / ad være sit egit / men alle Ting vare dem felles. 33 Oc Apostlene gafve Vidnesbyrd med stoor Kraft / oc den HErris JEsu opstandelse / oc der var en stoor Naade ofver dem alle. 34 Thi der var ey heller nogen iblant dem / som fattedis. Thi saa mange / som eyede Aggre eller Huus / dem solde de / oc bare værdet frem for det som var soldt: 35 Oc lagde det for Apostlenes Fødder. Men der udgafvis hver / efter som nogen hafde behof. 36 Men Josis / som kaldedis med det Tilnafn / af Apostlene / Barnabas / (det er udlagt / Trøstens Søn) en Levit / fød i Cypern / som hand hafde en Agger / solde hand (den) oc baar Pendinge fræm / oc lagde dem for Apostlenes Fødder.

V.Capitel.
MEn en Mand / ved nafn Ananias / med Saphire sin Hustru / solde (sit) Gods: 2 Oc forstack noget af værdet / med sin Hustruis vidskaf: Oc baar en part fraæm / oc lagde for Apostlenes Fødder. 3 Men Petrus sagde / Anania / hvorfor hafver Satanas opfyldt dit Hirete / ad du skulde liufve imod den Hellig-Aand / oc forstinge noget af Aggerens værd? 4 Var den icke din / der du hafde den? Oc der den var sold / var den (icke endda) i din mact? Hvi hafvre du sat dig den Ting for i dit Hierte? Du hafver icke løyet for Menniskene / men for Gud. 5 Men der Ananias hørde disse Ord / falt hand ned / oc opgaf sin Aand. Oc der kom en stoor fryct ofver alle / som det hørde. 6 Men de unge Karle stood op / oc lagde hannem bort / oc baare hannem ud / oc begrofve hannem. 7 Men det begaf sig der efter / ved tre Tjmer / kom hans Hustru der ind / oc viste icke / hvad skeet var. 8 Men Petrus svarde hende / Sjg mig / om j solde Aggeren saa dyre? Men hun sagde / Ja / saa dyre. 9 Men Petrus sagde til hende / Hvad er det ad j ere blefne sammenstemmende / ad friste HErrens Aand? See / deres Fødder / som begrofve dinhuusbonde / (ere) for Dørren / oc de skulle udbære dig. 10 Men hun falt strax need forhans Fødder / oc opgaf (sin) Aand. Da komme de unge Karle ind / oc funde hende død / oc bare hende ud / oc begrofve (hende) hoos hendis Mand. 11 Oc der kom en stoor Fryct ofver den gandske Meenighed / oc ofver alle som dette hørde.
12 Men der skeede mange Tegn oc underlige Gierninger ibalnt Folcket / ved Apostlenes Hænder: Oc de vare alle samdrectelige i Salomonis Omgang. 13 Men der torde ingen af de andre holde sig til dem: Men Folcket holt meget af dem. 14 Men der blefve end fleere lagde til (Meenigheden) som troede paa HErren / baade Mænds oc Qvinders mangfoldighed / 15 Saa ad de baare de Siuge ud paa Gaderne / oc lagde dem paa Senge oc Baarer / paa det naar Petrus kom / ad oc hans Skygge kunde ofverskygge nogle af dem. 16 Der komme oc mange af de omliggende Stæder til Jerusalem / oc førde de Siuge / oc forstyrede af ureene Aander: som blefne alle helbredede.
17 Da opstood den ypperste Præst / oc alle de som vare med hannem (hvilcken er Sacucæernes partj) blefve fulde af nidkierhed. 18 Oc de lagde deres Hænder paa Apostlene / oc kaste dem i et almindeligt Fængsel. 19 Men HErrens Engel oplod Fængsels Dørene om Natten / oc førde dem ud / oc sagde / 20 Gaar bort / oc traader fræm / oc taler i Templen til Folcket alle dette Ljfs Ord. 21 Men der de hafde det hørt / ginge de aarle i Templen / oc lærde. Men der den ypperste Præst kom / oc de som vare med hannem / sammenkaldede de Raadet ,oc alle Israels børns Ældste / osende bort til Fængslet / ad hente dem / 22 Men som Svennene komme djd / funde de dem icke i Fængslet: Men komme igien oc forkyndede / 23 Oc sagde / Fængslet funde vi tilluckt med ald fljd / oc Vocterne ad staae for Dørene. Men der vi lode op / funde vi ingen der inde. 24 Men der baade den (ypperste) Præst / oc Templens Høfvizmand / oc de (andre) ypperste Præste / hørde denne Tale / da blefve de saare tvilraadige om dem / hvad det skulde være. 25 Da kom der een fræm / hand forkyndede dem / oc sagde / See / de Mænd som I kaste i Fængsel / de staae i templen / oc lære Folcket.
26 Da gick Høfvizmanden hen med Svennene / oc hente dem / icke med mact. Thi de fryctede for Folcket ,a d de skulde icke blifve steenede. 27 Men der de hafde hent dem / stillede de dem for Raadet. Oc den ypperste Præst spurde dem ad / 28 Oc sagde / Bøde vi eder icke alvorligen / ad j skulde icke lære i dette Nafn? Oc see / j hafve opfyldet Jerusalem med eders Lærdom / oc j ville føre dette Menniskis Blood ofver os. 29 Men Petrus som svarde / oc Apostlene / sagde / Mand bør ad lyde Gud Meere end Mennisken. 30 Vore Fædres Gud opreiste JEsum / hvilcken j sloge ihiel / oc hengde paa et Træ. 31 Denne hafver Gud ophøyit til en Færste oc Frelsere / ved sin høyre Haand / ad gifve Israel omvendelse oc Synders Forladelse. 32 Oc vi ere hans Vidne til disse Ting. Men oc den Hellig-Aand / hvilcken Gud hafver gifvit dem / som hannem lyde. 33 Men der de hørde det / da staar det dem (i Hiertet/) oc de hulde Raad / ad slaa dem ihiel.
34 Men der opstood en Pharisærer i Raadet / ved nafn Gamaliel / en Skriftklog / som var vel act af alt Folcket / oc bød / de skulde lade Apostlene vige lidet ud / 35 Oc sagde til dem / I ISraelitiske Mænd / tager eder self vare med disse Menniske / hvad j skulle giøre. 36 Thi for disse Dage opstod Theudas / som sagde sig self ad være noget / oc der tilhengde hannem et tall Mænd / ved fire hundrede: hvilcken er ihielslagen / oc alle de hannem lydde / ere addspridde oc blefve til intet. 37 Der efter opstod Judas den Galilæer / i beskrifvelsens Dage / oc giorde meget Folck affeldigt efter sig: hand er oc omkommen / oc alle de som lydde hannem / blefve adspridde. 38 Oc nu siger jeg eder / holder eder ra disse Menniske / oc lader dem være: Thi dersom dette Raad / eller denne Gierning / er af Menniskene / da blifver det forstyrret: 39 Men er det af Gud / da kunde j icke forstyrre det / Paa det j skulle icke besindis / som de der oc ville stride imod Gud. 40 Da adlydde de hannem: Oc fræmkaldede Apostlene / oc sloge (dem/) oc bøde / ad de skulde icke tale i JEsu nafn: Oc de lode dem fare. 41 Saa ginge de da glade fra Raadens Ansict / ad de hafde været værdige til / ad vanæris for hans Nafns skyld. 42 Oc de lode icke af ad lære / hver Dag / i Temlen oc i Huusene / oc ad forkynde om JEsu Christo.

VI.Capitel.
MEn i de Dage / der DIsciplene blefve mange / da blef et knur af Grækerne / imod Ebræerne / fordi ad deres Encker blefve forsømmede i den daglige Tieniste. 2 Men de Tolf / fræmkaldede Disciples mangfoldighed tilsammen / oc sagde / Det befalder os icke / ad vi forlade Guds Ord / oc tiene til Bords. 3 Derfor / Brødre / seer efter siu Mænd af eder / som hafve et (got) Vidnisbyrd / oc ere fulde af den Hellig-Aand oc Vjsdom / hvilcke vi kunde bestille til denne brug. 4 Men vi ville blifve varactige i Bøn oc Ordens Tieniste. 5 Oc den Tale befalt den gandske Mangfoldighed vel / Oc de udvalde Stephanum / en Mand fuld af Troen oc den Hellig-Aand / oc Philippum / oc Prochorum / oc Nicanorem / oc Timonem / oc Parmenam / oc Nicolaum / Jødernes Tilhengere af Antiochia. 6 Hvilcke de skickede for Apostlene: Oc tilbade / oc lagde deres Hænder paa dem. 7 Oc Guds Ord voxte / oc Disciplenes tall blef meget stort i Jerusalem: Der blefve oc en stoor hob af Præstene Troen lydige.
8 Men Stephanus / fuld af Tro oc Kraft / giorde underlige Gierninger oc stoore Tegn iblant Folcket. 9 Men der opstoode nogle af dem / som vare af den Synagog / som kaldis Libertinners / oc Cyrenæers / oc Alexandriners / oc deres som vare af Cilicia oc Asia / som bespurde sig med Stephano. 10 Oc de kune icke staa den Vjsdom oc den Aand imod som hand talde udaf: 11 Da beskickede de hemmelige Mænd / som sagde / Vi hørde hannem tale bespottelige Ord / imod Mosen / oc Gud. 12 Oc de oprørde Folcket / oc de Ældste oc Skriftkloge: Oc komme ofver hannem / oc henrycte hannem / oc førde (hannem) for Raadet. 13 Oc de bestillede der falske Vidne / som sagde / Dette Menniske lader icke af / ad tale bespottelige Ord / imod denne hellige Sted oc Loven. 14 thi vi hørde hannem sige / Ad JEsus Nazaræus hand skal forstyrre denne Sted / oc forvende de Skick / som Moses hafver gifvit os. 15 Oc de saae alle stjf oc de saae hans Ansict som en Engels Ansict.

VII. Capitel.
MEn den ypperste Præst sagde / Mon det da hafve sig saa? 2 Men hand sagde / I Mænd / Brødre oc Fædre / hører til. Herlighedsens Gud obenbaredis vor Fader Abraham / der hand var i Mesopotamia / før end hand boode i Charran: 3 Oc sagde til hannem / Gack ud af dit Land oc fra dit Fredskab / oc kom til et Land / som jeg vil vise dig. 4 Da udgick hand af de Chaldæers Land / oc boode i Charran. Oc Hand førde hannem der fra / der hans Fader var død / hen ofver i dette Land / som j nu boe udi. 5 Oc hand gaf hannem icke Arfvedeel der udi / icke end een Foods breed / oc hand hafde (dog) lofvid hannem / ad hand vilde gifve hannem det ad besidde / oc hans Sæd efter hannem / dog hand hafde icke Barn. 6 Men Gud hafde sagt saa / Ad hans Sæd skulde boo hoos andre / udi et fremmed Land / oc de skulde giøre den til Trælle / oc fare ilde der med i fire hundrede Aar. 7 Oc det Folck som de skulle tiene / vil jeg dømme / sagde Gud. Oc der efter skulle de drage ud / oc dyrcke mig paa denne Sted. 8 Oc hand gaf hannem Omskærelsens Pact: Oc saa aflede hand Isaac / oc omskaaar hannem den ottende Dag: Oc Isaac Jacob / oc Jacob de tolf Patriacher.
9 Oc Patriarcherne hadede Joseph / oc solde hannem til Ægypten. Men Gud var med hannem / 10 Oc frelste hannem af alle hans Trængsler / Oc gaf hannem Naade oc Vjsdom for Pharao / Konge i Ægypten / oc sætte hannem til en Første ofver Ægypten / oc hans gandske Huus. 11 Men der som Hunger ofver det gandske Land Ægypten oc Canaan / oc en stor Trængsel: Oc vore Fædre funde icke Mad. 12 Men Jacob hørde / ad der var Korn i Ægypten / oc hand sende vore Fædre ud første gang. 13 Oc anden gang blef Joseph kient af sine Brødre / oc Josephs Slect blef obenbaret for Pharao. 14 Men Joseph sende ud / oc lood hente sin Fader Jacob / oc all sin Slect / fem oc halffieerdesindstive Siele. 15 Men Jacob drog need i Ægypten: Oc hand døde / oc vore Fædre. 16 Oc de ere ofverførde til Sichem / oc lagde i den Graf / som Abraham kiøbte for Pendinges værd fra dem af Emmors Børn Sichems.
17 Men der Forjættelsens tjd kom / som Gud hafde soret Abraham / da voxte Folcket oc formeerede sig i Ægypten / 18 Indtil der opstood en anden Konge / som icke hafde kiend Joseph. 19 Hand trædskeligen undertrycte vor Slect / oc foer ilde med vore Fædre / ad de skulde kaste deres unge Børn bort / ad de icke skulde formeeres. 20 Paa den tjd blef Moses født / oc var deylig for Gud / som blef opforstret i tre Maanede i sin Faders Huus. 21 Men der hand var bortkast / da tog Pharaos Datter hannem op / oc fostrede hannem op / sig self til en Søn. 22 Oc Moses blef Oplært i all Ægypten Vjsdom : Oc hand var mæctig i Ord oc Gierninger. 23 Men der hand blef fyrretive Aar gammel / fick hand i sinde / ad besøge sine Brødre / de Israels Børn. 24 Oc der hand saa een ljde uret / beskæmede hand (hannem/) oc hefnede hans uret som var ofverfalden / oc slog Ægypteren. 25 Men hand meente / ad hans Brødre skulde forstaait / ad Gud gaf dem saliggiørelse ved hans Haand: Men de forstoode det icke. 26 Men den anden Dag b lef hand seet af dem / som trættede / oc kom dem til ad holde Fred / oc sagde / I Mænd / j ere Brødre: Hvi giøre j hver andre uret? 27 Men den som giorde (sin) Næste uret / støtte hannem fra sig / oc sagde / Hvo hafver sæt dig til en Øfverste oc Dommere ofver os? 28 Vilt du oc slaa mig ihiel / som du i Gaar ihielslog den Ægypter? 29 Da flydde Moses for denne Tale / oc blef en udlænding i Madians Land: Hvor hand aulede to Sønner. 30 Oc der fyrretive Aar vare fuldkomne / blef HErrens Engel seet af hannem i Sina Biergs Ørcke / i en Tornbuskes gloende Lue. 31 Men der Moses det saa / forundrede hand sig paa den Siun: men der hand gick hen ad acte der paa / skeede HErrens Røst til hannem / 32 Jeg er dine Fædres Gud / Abrahams Gud / oc Isaacs Gud / oc Jacobs Gud. Da befvede Moses / oc torde icke acte der paa. 33 Men HErren sagde til hannem / Løs dine Sko af dine Fødder. Thi den Sted / der som du staar / er hellig Jord. 34 Jeg hafver vel seet det onde mit Folck ljder / som er i Ægypten / oc jeg hafver hørt deres Suck / oc er nedkommen ad udfrj dem: Oc (kom) nu hjd / Jeg vil sende dig til Ægypten. 35 Denne Mosen / hvilcken de nectede / oc sagde / Hvo hafver sæt dig til en Øfverste oc Dommere? Denne hensende Gud til (ad være) en Øfverste oc Frelsere / ved Engelens Haand / som blef seet af hannem i Tornbusken. 36 Denne udførde dem / der hand hafde giort underlige Gierninger oc Tegn i Ægypti Land / oc i det røde Haf / oc i Ørcken i fyrretive Aar.
37 Denne er den Moses / som sagde til de Israels Børn / HErren eders Gud skal opreise eder en prophete af eders Brødre / som mig / Den skulle j høre. 38 Denne er den / som var i Mennigheden udi Ørcken / med Englen / som talde med hannem paa Sina Bierg / oc (med) vore Fædre / som annammede de lefvende Ord / ad gifve os. 39 Hvilcken eders Fædre vilde icke væe lydige / Men støtte (hannem) fra sig / oc vende sig om i deres Hierter til Ægypten. 40 Oc sagde til Aaron / Giør os Guder / som kunde gaae for os: Thi vi vide icke hvad denne Mose / som udførde os af Ægypti Land / er skeed. 41 Oc de giorde en Kalf i de samme Dage / oc fremførde Offer for Afguden / oc vare lystige i deres Hænders gierninger. 42 Men Gud vende sig / oc gaf dem hen ad tiene Himmelens Hær / som skrefvit er i Propheternes Bog / Mon j (som ere) Israels Huus / hafve ofret mig Slact Offer oc (anden) Offer / i fyrretive Aar i Ørcken? 43 Oc j annammede Molochs Bolig / oc Remphans eders Guds Stierne / de Billeder som j hafve giort / ad tilbede dem: Oc jeg vil forflytte eder bort paa hjn side Babylon.
44 Vidnisbyrdens Tabernackel var iblant vore Fædre i Ørcken / som hand hafde beskickit / der talde til Mose / Ad hand skulde giøre det efter den Lignelse som hand hafde seet. 45 Hvilcket vore Fædre annammede / oc indførde det med JEsu i Landet / som Hedningene hafde inde / hvilcke Gud uddref fra vore Fædres Ansict / indctil Davids dage. 46 Som fant Naade for Gud / oc begærde ad finde et Tabernackel for Jacobs Gud. 47 Men Salomon bygde hannem et Huus. 48 Men de høyeste boor icke i Temple / som ere giorde med Hænder / som Propheten siger / 49 Himmelen er mig en Stool / men Jorden mine Fødders Fodskammel. Hvad for et Huus ville j bygge mig? siger HErren: eller hvilcken er min Hvilis sted? 50 Hafver icke miin Haand giort alle disse Ting.
51 I haarde Halse oc uomskaarne i Hierte oc Øren / j imodstaae altjd den Hellig-Aand / som eders Fædre (saa) oc j. 52 Hvilcken af Propheterne forfulde icke eders Fædre? oc de ihielsloge dem / som før forkyndede den Retfærdigis tilkommelse / hves Forrædere oc Mordere j erer nu blefne. 53 I som annammede Loven / ved Englenes beskickelser / oc hafve icke huldet (den.)
54 Mender de dette hørde / da skar det dem i deres Hierter / oc de beede Tænderne tilsammen ofver hannem. 55 Men som hand var fuld af den Hellig-Aand / saa hand fast til Himmelen / oc saa Guds Herlighed / oc JEsum som stood hoos Guds høyre Haand / 56 Oc sagde / See / jeg seer Himlene obnede / oc den Menniskens Søn staa hoos Guds høyre Haand. 57 Men de raabte med stoor Røst / oc hulde for deres Øren / oc stormede samdrecteligen ind paa hannem / 58 Oc støtte hannem ud af Staden / oc steenede (hannem:) Oc Vidnesbyrdene aflagde deres Klæder / hoos en ung Karls Fødder / som kaltis Saulus. 59 Oc de steenede Stephanum / som paakaldede / oc sagde / oc HErris JEsu annam min Aand. 60 Men hand falt need paa Knæ / oc raabte med stoor Røst / HErris / tilretn dem icke denne synd. Oc som hand det hafde sagdt / sof hand hen.

VIII. Capitel.
MEn Saulus hafde behagelighed med (de andre) i hans Død. Men der begyntis paa den Dag en stoor Forfølgelse offer Meenigheden / somv ar i Jerusalem: Oc de adspriddes alle ofver Judææ oc Samariæ Land / uden Apostlene. 2 Men Gudfryctige Mænd begrofve Stephanum samptligen / oc begrædde hannem stoorligen. 3 Men Saulus ødelagde Meenigheden / oc gick her oc der i Huusene: Oc fremdrog baade Mænd oc Qvinder / oc antvordede dem hen i Fængsel. 4 De som vare nu adspridde / ginge omkring / oc forkyndede Ordet. 5 Men Philippus kom need til en Stad i Samaria / oc prædickede Christum for dem. 6 Men Folckene gafve samdrecteligen act paa de ting / som sagdes af Philippo / i det de hørde oc saae de Tegn som hand giorde. 7 Thi ureene Aander foore af mange Besætte / oc raabnte med stoor Røst: Men mange Verckbrudne oc Halte blefve giorde helbrede. 8 Oc der blef en stoor glæde i den samme Stad.
9 Men en Mand ved nafn Simon / hafde før brugt Troldom i den Stad / oc forvildit det Samaritanske Folck / oc sagt sig self ad være stoor / 10 Paa hannem gafve alle act / baade lide oc stoor / oc sagde / Dennne er den Guds Kraft / den store. 11 Men de gafve act paa hannem / fordi hand hafde en lang tjd forvildit dem med Troldoms Konster. 12 Men der de troede Philippo / som forkyndede om de Ting som høre til Guds Rige / oc JEsu Christi Nafn / da blefve de døbte / baade Mænd oc Qvinder. 13 Men Simon troode oc self / oc der hand var døbt / blef hand varactig hoos Philippum: Oc som hand saa de Tegn / oc stoore kraftige Gierninger / som skeede / da forundrede hand sig stoorligen.
14 Men der Apostlene / som vare i Jerusalem / hørde / ad Samaria hafde annammit Guds Ord / da udsende de Petrum oc Johannem / til dem. 15 Hvilcke / der de komme der need / bade de for dem / ad de motte faae den Hellig-Aand. 16 Thi hand var icke endnu falden paa nogen af dennem / Men de vare alleeniste døbte i den HErris JEsu Nafn: 17 oc de finge den Hellig-Aand.
18 Men der Simon saa / ad den Hellig-Aand blef gifven / ved Apostlenes Hænders paaleggelse / bød hand dem Pendinge / 19 Oc sagde / Gifver oc mig denne mact / ad / paa hvilcken jeg legger Hænderne / hand maa faa den Hellig-Aand. 20 Men Petrus sagde til hannem / Din Pending blif hoos dig til fordærfvelse ad dit acter / mand kand bekomme den Guds Gafve formedelst Pendinge. 21 Du hafver icke deel eller lod i dette Ord: Thi dit Hierte er icke ret for Gud. 22 Omvend dig derfor / fra denne din Ondskab / oc ved Gud / ad / maa skee / dit Hiertis Tancke motte forladis dig. 23 Thi jeg seer / ad du est betagen med en bitter Galde / oc uretfærdigheds baand. 24 Men Simon svarde / oc sagde / Beder j for mig til HErren / ad intet af det som j hafve sagt / skal komme ofver mig. 25 Men der de hafde vidnet oc talet HErrens Ord / da vende de til Jerusalem / oc prædickede Euangelium i mange af de Samaritaners Byer.
26 Men HErrens Engel talde til Philippum / oc sagde / Statop / oc gack mod Sønden / paa den Vey som gaar ned fra Jerusalem til Gazam / den er øde. 27 Oc hand stood op / oc gick bort: Oc see / en Mormand / en Kammersvend / Candaces Dronning i Morland / Hendis mæctige mand / hvilcken der var ofver all hendis Skattekammer / som var kommen til JErusalem ad tilbede: 28 Oc hand drog hiem igien / oc sagd paa sin Vogn / oc læste denProphete Esaiam. 29 Men Aanden sagde til Philippum / Gack frem / oc holt dig tæt til denne Vogn. 30 Men Philippus løb hen til / oc hørde / ad hand læste den Prophete Esaiam / oc hand sagde / Forstaar du oc det som du læs? 31 Men hand sagde / Hvorledis skulde jeg kunde / uden nogen undervjser mig? Oc hand bad Philippum stige op / ad sidde hoos sig. 32 Men den Skriftes indhold / som hand læste / var denne / Hand er ført som et Faar / til ad slacte / oc som et Lam er tiendis for den det klipper / saa hafver hand icke opladit sin Mund. 33 I hans forringelse er hans Dom optagen: men hvo skal fortelle hans Slect? Thi hans Ljf er borttagit af Jorden. 34 Men Kammersvenden svarde Philippo / oc sagde / Kiere / om hvem taler Propheten dette? / Om sig self / eller om nogen anden? 35 Men Philippus oplod sin Mund / oc som hand hafde begynt fra denne Skrift / forkyndede hand hannem om JEsu. 36 Men som de droge ad Veyen / komme de til noget Vand: Oc Kammersvenden sagde / See / (der er) Vand: Hvad hindrer mig / ad døbis? 37 MenPhilippus sagde / Dersom du troor af gandske Hierte / da maa det (skee.) Men hand svarde / oc sagde / Jeg troor / ad den JEsus Christus er den Guds Søn. 38 Oc hand bad Vognen holde. Oc de nedstigede begge i Vandet / baade Philippus oc Kammersvenden: Oc hand døbte hannem. 39 Men der de opstigede af Vandet / da rycte HErrens Aand Philippum bort / oc Kammersvenden saa hannem icke meere. Thi hand drog sin Vey glad. 40 Men Philippus blef funden i Azoto: Oc hand vandrede der igiennem / oc prædickede Euangelium i alle Stæder / indtil hand kom til Casaræam.

IX.Capitel.
MEn Saulus fnysede endnu med trusel oc mord / imod HErrens Disciple / oc gick til den ypperste Præst / 2 Oc begærde Bref af hannem til Daniascum / til Synagogerne: Paa det / ad dersom hand fandt nogle / som vare af denne Lærdom / baade Mænd oc Qvinder / ad hand skulde føre dem bundne til Jerusalem. 3 Men i det hand reyste / skeede det / ad hand kom nær Damascon / oc et Lius af Himmelen omskinde hannem hasteligen. 4 Oc hand falt paa Jorden / oc hørde en Røst / som sagde til hannem / Saul / Saul / Hvi forfølger du mig? Men hand sagde / Hvo est du / HErre? Men HErren sagde / Jeg er JEsus / den du forfølger. Det (er) dig svart ad stampe mod Braadde. 6 Hand sagde / baade med befvelde / oc rædsel / hvad vilt ud / ad jeg skal giøre? Oc HErren (sagde9 til hannem / Stat op / oc gack indi Staden / oc det skal sigis dig / hvad dig bør ad giøre. 7 Men de Mænd som vandrede med hannem / stoode forfærdede som hørde vel Røste / men saae ingen. 8 Men Saulus reiste sig op af Jorden: oc der hand lood sine Øyen op / saa hand ingen: Men de toge hannem ved Haande / oc førde hannem ind i Damascon. 9 Oc hand saa icke i tre Dage / oc ood icke / ey heller drack.
10 Men der var en Discipel i Damasco / ved nafn Ananias / Oc HErren sagde til hannem i en Siun / Anania. Men hand sagde / (See her er jeg) HErre. 11 Men HErren (sagde) til hannem / Stat op / oc gack bort i den Gade / som kaldis Ret / oc spør i Juda Huus / efter een / ved Nafn Saulum af Tarsen.  Thi see hand beder. 12 Oc hand saa i Siunen en Mand / ved nafn Ananiam / som kom ind oc lagde Haand paa hannem / ad hand skulde see. 13 Men Ananias svarde / HErris / Jeg hafver hørt af mange om den Mand / hvor meget ont hand hafver giort dine Hellige i Jerusalem. 14 Oc hand hafver her mact af de Ypperste Præste / ad binde alle dem som paakalde dit Nafn. 15 Men HErren sagde til hannem / Gack bort, thi denne er mig et udvalt Redskab / ad bære mit Nafn for Hedninge / oc Konger / oc Israels Børn. 16 Thi jeg vil vise hannem / hvor meget hannem bør ad lide for mit Nafns skyld. 17 Men Ananias gick nbot / oc kom ind i Huusit / oc lagde Hænderne paa hannem / oc sagde / Saul / Broder / HErren hafver udsend mig / der blef seet af dig paa Veyen / der du komst paa / Ad du skalt see / oc opfyldis med den Hellig-Aand. 18 Oc der falt strax fra hans Øyen / som skell / oc hand saa i det samme. Oc hand stood op / oc blef døbt / 19 Oc fick Mand / oc blef styrcked.
Oc Saulus var i nogle dage hoos Disciplene / som vare i Damasco. 20 Oc strax prædickede hand Christum i Synagogerne / ad hand er den Guds Søn. 21 Men de forfærdedes alle stoorligen som (det) hørde / oc sagde / Er icke denne den som fordærfvede i Jerusalem / dem som paakaldede det nafn / oc er derfor kommen hjd / ad hand skal føre dem bundne til de ypperste Præste. 22 Men Saulus blef meere kraftig / oc igiendref Jøderne som boede i Damasco / oc bevjste / ad denne er Christus.
23 Men der mange Dage vare fuldkomne / hulde JØderne Raad tilsammen / ad slaa hannem ihiel. 24 Men deres hemmelige Raad blef Saulo tilkiende gifvit / oc de toge vare paa Portene / baade Dag oc Nat / ad de kunde ihielslaae hannem. 25 Men Disciplene toge hannem om Naten / oc finge hannem ofver muuren / oc vunde (hannem) need i en Kurf. 26 Men der Saulus kom til JErusalem / forsøgte hand ad holde sig fast til Disciplene: Oc de fryctede alle for hannem / oc troede icke ad hand var en Discipel. 27 Men Barnabas toot hannem til sig / oc førde hannem til Apostlene / oc hand fortælde dem ,hvorledis hand hafde seet HErren paa Veyen / oc ad hand hafde talt til hannem / oc hvorledis hand hafde dristeligen talt i JEsu Nafn / i Damasco. 28 Oc hand var hoos dem / oc gick ind oc gick ud i Jerusalem / 29 Oc tale frjt obenbar oc den HErris JEsu Nafn. Oc bespurde sig med Græckerne: Men de toge sig for / ad slaa hannem ihiel. 30 Men der Brødrene merckte det / ledsagde de hannem til Cesaræam / oc udsende hannem til Tarsen.
31 Saa hafde da Meenighederne fred ofver gandske Judæam oc Galiæam / oc Samariam / oc opbyggedes / oc vandrede i HErrens fryct / oc blefve opfylte med den Hellig-Aands Trøst. 32 Men det skeede / der Petrus drog allevegne igiennem / ad hand kom ocsaa til de Hellige / som boede i Lydda. 33 Men der fant hand en Mand / ved nafn Æneam / som hafde liggit ote Aar veed Sengen / som var verckbruden. 34 Oc Petrus sagde til hannem / Ænea / JEsus Christus giøre dig helbrede: Stat op / oc reed under dig self. Oc strax opstood hand: 35 Oc de saae hannem alle / som boede i Lydda oc Sarone / oc de omvende sig til HErren.
36 Men der var en Disciplinde i Joppe / ved nafn Tibitha / som er udlagt / en Raa / Hun var fuld af gode Gierninger oc Almysser / som hun giorde. 37 Men det begaf sig i de samme Dage / ad hun blef siug / oc døde: Da toede de hend eder, oc lagde hende paa Salen. 38 Men efterdi Lydda er nær hoos JOppen / der Disciplene hørde / ad Petrus var der / da udsende de to Mænd til hannem / oc formanede hannem / ad hand vilde icke tøfve / ad komme ofver til dem. 39 Da stood Petrus op / oc kom med dem. Oc der hand kom djd / lidde de hannem op paa Sallen. Oc alle Encker stoode omkring hannem / græde / oc vjste hannem de Kiortle oc Klæder / som samme Raa giorde / den stund hun var hoos dem. 40 Oc der Petrus hafde drefvit alle ud / falt hand paa Knæ / oc bad / oc vende sig til Legemet / oc sagde / Tabitha / Stat op. Men hun oplod sine Øyen / oc der hun saa Petrum / sætte hun sig op igien. 41 Men hand gaf hende Haanden / oc opriste hende. Da kaldede hand ad de Hellige oc Enckerne / oc stillede hende der lefvende. 42 Oc det blef vitterligt ofver all Joppen: Oc mange troede paa HErren. 43 Oc det skeede / ad hand blef mange dage i Joppe / hoos Simonem som bereder Leder.

X. Capitel.
MEn der var en Mand i Casaræa / ved nafn Conelius / en Høfvizmand / af den Rode / som kaldis den Italianske / 2 (Som var) gudelig oc gudfryctig / med sit gandske Huus / Oc hand gaf FOlcket megen Almysse / oc bad altid til Gud. 3 Hand saa i en Siun obenbarligen / ved den niende Tjme paa Dagen / en Guds Engel / som kom ind til hannem / oc sagde til hannem / Corneli. 4 Men hand saa stjft paa hannem / oc blef forfærdit / oc sagde / Hvad er det HErre? Hand sagde til hannem / Dine Bønner oc dine Almysser ere komne op i hukommelse for Gud. 5 Oc send nu Mænd til Joppen / oc lad hente Simonem / hves Tilnafn er Petrus / 6 Hand er til Herberge hoos een / Simonem / som giør Leder til / hves Huus er hoos Hafvit: Hand skal sige dig eder / hvad dig bør ad giøre. 7 Men der Englen / som talde til Cornelium / vart bortgangen / da kaldede hand to af sine Huussvende / oc en Gudfryctig Stridsmand / af dem som toge vare paa hannem / 8 Oc fortælde dem det altsammen / oc udsende dem til Joppen.
9 Den anden Dag / der diusse vare paa Veyen / komme nær til Staden / da stigede Petrud op paa Huuset ad bede / ved den siette Tjme. 10 Men hand blef megit hungrit / oc Gud vilde bide paa noget: men der de ridde til / da blef hand undryct. 11 Oc hand saa Himmelen obned / oc et Kar fare need til sig / som et stoort Linklæde / bundet med fire Snippe / oc nedladet paa Jorden: 12 hvilcket vare allehonde Jordens fireføtte Diur / oc vilde Diur / oc Orme / oc Himmelens Fule. 13 Oc der skeede en Røst til hannem / Stat op Petre / Slact oc æd. 14 Men Petrus sagde / Indenlunde / HErre: Thi jeg hafver aldrig ædit noget almindeligt eller ureent. 15 Oc Røsten sagde atter anden gang til hannem / De Ting som Gud hafver rensit / giør du icke almindelige. 16 Men det skeede tre gange / Oc Karet blev optagiet igien til HIemmelen. 17 Men der Petrus tvilde ved sig self / hvad den Siun skulle være / som hand hafde seet / See / de Mænd som vare udsendte af Cornelio / som hafde spurdt efter Simonis Huus / stoode for Dørren / 18 Oc de raabte oc spurde / om Simon / hves Tilnafn er Petrus / var der til Herberge? 19 Men i det Petrus besindede sig ofver den SIun / sagde Aanden til hannem / See / tre Mænd lede efter dig. 20 Men stat op / stjg need / oc drag med dem / oc tvil intet: thi jeg hafver udsent dem.
21 Da stigede Petrus need til Mændene / som vare sendte til hannem fra Corneliuo / oc sagde / See / jeg er den / der j lede efter: Hvad er Sagen / for hvilcken j ere her? 22 Men de sagde / Cornelius / en Høfvizmand / en retfærdig Mand / oc som frycter Gud / som hafver VIdnisbyrd af alt Jødernes Folck / blev advart af Gud ved en hellig Engel / ad hand skulde lade hente dig til sit Huus / oc høre Ord af dig. 23 Da kaldede hand dem ind / oc laante dem Herberge. Men den anden Dag drog Petrus ud med dem / oc nogle af Brødrene af Joppen / ginge med hannem. 24 Oc den anden Dag komme de ind i Cesarian. Men Cornelius biede efter dem / oc kaldede sin Slect /  oc næste Venner tilsammen. 25 Men som det skeede / ad Petrus gick ind / møtte Cornelius hannem / oc falt for (hans) Fødder / oc tilbad. 26 Men Petrus reiste hannem op / oc sagde / Stat op: Jeg er oc self et Menniske. 27 Oc der hand hafde talit med hannem / gick hand ind / oc fant mange / som vare komne tilsammen: 28 Oc hand sagde til dem / I vide / ad det er en Jødiske Mand usømmeligt ad holde sig til eller komme til en Fremmed: Oc Gud vjste mig / ad kalde intet Menniske almundeligt eller ureent. 29 Derfor kom jeg oc uden giensigelse / der jeg blef kaldit hjd ofver. Saa spør jeg eder nu ad / hvorfor j kaldede mig hjd ofver? 30 Oc Cornelius sagde / Jeg fastede fra den fierde Dag indtil denne Tjme / oc ved den niende Tjme bad jeg i mit Huus: Oc see / en Mand stood for mig i et skinnende Klæde /  31 Oc sagde / Corneli / din Børn er bønhørt / oc dine Almisse ere betænckte for Gud. 32 Saa send nu til Joppen / oc lad kalde hjd ofver Simonem / hves Tilnafn er Petrus / hand er til Herberge i Simons Huus / som bereder Leder / hoos Hafvet / hand skal tale til dig / naar hand kommer. 33 Da sende jeg strax til dig: Oc du giorde vel / ad du est kommen. Nu ere vi hver alle nærværendes for Gud / ad høre alt det som dig er befalit af Gud.
34 Men Petrus oplod Munden / oc sagde / Jeg befinder i Sandhed / ad Gud anseer icke Personer: 35 Men hvo / iblant alle Folck / som hannem frycter oc giør Retfærdighed / hand er hannem behagelig. 36 Efter den Tale som hand udsende til Israels Børn / i det hand lood forkynde Fred / ved JEsum Christum / hvilcken er alles HErre. 37 I vide de Ting som skeed er ofver all Judæa / som begyntis fra Galilæa / efter den Daab / som Johannes prædickede: 38 Anlangendis JEsum af Nazarath / hvorledis Gud salved hannem med den Hellig-Aand oc Kraft / den som drog omkring oc giorde vel / oc helbrede alle / som vare ofverfaldne med mact af Dieflen / thi Gud var med hannem. 39 Oc vi ere Vidne til alt det / som hand  hafver giort / baade i Jødernes land oc udi Jerusalem. Hvilcken de sloge ihiel / oc hengde paa et Træ. 40 Den hafver Gud opreist den tredie Dag / oc lod hannem blifve obenbaret: 41 Icke alt Folcket / men de Vidne som vare tilforn beskickede af Gud / (som er) os / vi som oode oc drucke med hannem / efter hand var opstanden fra Døde. 42 Oc hand hafver budit os / ad prædicke for Focket / oc vidne / ad hand er den bestemte af Gud / Lefvendes oc Dødes Dommere. 43 Denne gifve alle Propheter Vidneisbyrd / ad hver den som troor paa hannem / skal faa Syndernes Forladelse ved hans Nafn.
44 Der Petrus endnu talde disse Ord / falt den Hellig-Aand paa alle dem / som hørde Ordet. 45 Oc de som troede af Omskærelsen / saa mange som vare komne med Petro / blefve megit underlige / ad den Hellig-Aands Gafve blef oc udøst ofver Heningene. 46 Thi de hørde / ad de talede med Tunger / oc høyligen prjsede Gud. Da svarde Petrus / 47 Mon nogen kand forbiude Vandet / ad disse skulle icke døbes / som hafve annammet den Hellig-Aand / lige som oc vi? 48 Oc hand befalede dem ad døbes i HErrens Nafn. Da bade de hannem / ad hand skulde blifve der nogle Dage.

XI.Capitel.
OC Apostlene oc Brødrene / som vare i JEsu Judæa / hørde / ad oc Hedningene hafde annamme Guds Ord. 2 Oc der Petrus kom op til Jerusalem / da kjfvede de mod hannem / som (vare) af Omskærelsen / 3 Oc sagde / Du gickst ind til de Mænd / som hafde Forhud / oc oodst med dem. 4 Men Petrus begynte / oc udlagde dem det eene efter det andet / oc sagde / 5 Jeg var i Joppe Stad / oc bad / Oc som jeg var undryct / saa jeg en Siun / som var / et Kar som foor ned / som et stoort Lindklæde / som blef nedladit af Himmelen / med fire Snippe / oc det kom hen til mig. 6 Der jeg stirrede paa det / actede jeg / oc saa Jorden fireføtte Diur / oc vilde Diur / oc Orme / oc Himmelens Fule. 7 Men jeg hørde en røst / som sagde til mig / Stat op Petre / slact oc æd. 8 Men jeg sagde / Ingenlunde / HErre: Thi der kom aldrig noget almindeligt eller ureent i min anden gang af Himmelen / Hvad Gud hafver giort reent / (det) giør du icke almindeligt. 10 Men dette skeede tre gange / oc det blef altsammen dragit op til Hiemmelen igien. 11 Oc see / i det samme stoode tre mænd for Huusit / i hvilcket jeg var / som vare udsendte af Cæsarien til mig. 12 Men Aanden sagde til mig / ad jeg skulde gaaa med dem / oc tvile intet. Men der komme oc disse sex Sødre med mig / oc vi ginge ind i mandens Huus. 13 Oc hand kundgiorde os / hvorledis hand hafde seet Engelen / som stood i hans Huus / oc sagde til hannem / Send mænd til Jopen / oc lad hente Simonem / som hafver Tilhafn Petrum: 14 Som skal sige Ord til dig / formedelst hvilcke du skalt blifve salig oc alt dit Huus. 15 Men i det jeg begynte ad tale / falt den Hellig-Aand paa dem / lige som oc paa os i begyndelsen. 16 Men jeg kom HErrens Ord ihu / som hand sagde / Johannes døbte vel med Vand / men I skulle døbes med den Hellig-Aand. 17 Dersom Gud da hafver gifvit dem lige gafve / som oc os / der troede paa den HErre JEsum Christum / Hvo var jeg / som kunde forhindre Gud? 18 Men der de hørde det / tagde de stille / oc lofvede Gud / oc sagde / Saa hafver Gud oc gifvit Hedningene Omvendelse til Ljfvet?
19 Men de som da vare adspridde / for den Trængsel / som skeede for Stephano ginge hen / indtil Phenicen / oc Cypern / oc Antiochiam / oc talede Ordet til ingen / uden Jøderne alleene. 20 Men der vare nogle mænd iblant dem / af Cypern oc Cyrenen / som komme til Antiochiam / oc talede til Græckerne / oc forkyndede den HErre JEsum. 21 Oc HErrens Haand var med dem: Oc et stoort Tall / som troode / vende tilbage til HErren. 22 Da kom denne Tale om den / for Meenighedsens Øren i Jerusalem: Oc de udsende barnabam / ad gaa bort / indtil Antiochiam. 23 Hvilcken der hand var kommen djd / oc saa Guds naade / glædde hand sig / oc formanede alle / ad de Med Hiertens forsæt skulde blifve ved HErren. 24 Thi hand var en good Mand / oc fuld af den Hellig-Aand oc Tro. Oc meget Folck blef lagt til HErren.
25 Men Barnabas drog ud til Tarsen / ad opleede Saulum igien: Oc der hand fant hannem / førde hannem til Antiochiam. 26 Men det skeede / ad de forsamledis der et heelt Aar i meenigheden / oc lærde meget Folck / oc ad Disciplene blefve først kaldede Christne i Antiochia.
27 Men i de samme Dage komme Propheter need fra Jerusalem til Antiochiam. 28 Men een af den / ved nafnn Agabus / stod op / oc betegnede ved Aanden en stoor Hunger / som skulde skee ofver gandske Jorderige: Som oc skeede u nder Keyser Claudio. 29 Men hver af Disciplene self / efter som nogen formotte / besluttede / ad sende Brødrene (noget) til hielsp / som boede i Judæa / 30 Som de oc giorde / der de skickede det til de Ældste / ved Barnabæ oc Sauli Haand.

XII.Capitel.
MEn ved den samme Tid lagde KOng Herodes Hænder paa nogle af Meenigheden / ad giøre dem ont. 2 Men hand ihielslog Jacobum Johannis broder med Sverd. 3 Oc der hand saa / ad det behagede Jøderne / foor hand fræm / ad gribe ocsaa petrum. Men det var de usurede Brøds dage. 4 Der hand nu hafde brevit hannem / sætte hand hannem oc i Fængsel / oc antvordede fire gange fire Stridsmænd hannem / ad bevare hannem: Oc vilde føre hannem fræm for Folcket / efter Paasken. 5 Saa blef Petrus da forvarit i Fængslet: men der skeede inderlig bøn af Meenigheden for hannem / til Gud: 6 Men der Herodes vilde skicke hannem fræm / i den samme Nat sof Petrus imellem to Strjdsmænd / bunden med to Lencker / oc Væcterne for Dørren toge vare paa Fængslet. 7 Oc see / HErrens Engel stood ofver hannem / oc et Lius skinde i Kammeret: men hannem sloo Petrum paa Siden / oc vacte hannem op / oc sagde / Stat strax op. Oc Lenckerne fulde af hans Hænder. 8 Oc Englen sagde til hannem / Bint op omkring dig / oc bind dine Soller til. Men hand giorde saa. Oc hand sagde til hannem / Kast dine kaabe om dig / oc følg mig. 9 Oc hand gick ud / oc fulde hannem / Oc hand viste icke / ad det var sant som skeede ved Englen / men hand meente ad hand saa en Siun. 10 Oc de ginge igiennem den første oc anden vact / oc komme til den Jernport / som mand gaar til Staden / som lodis op af sig self for dem: Oc de ginge ud / oc ginge bort / en Gade langt: Oc strax i det samme skildit Englen fra hannem. 11 Oc der Petrus kom til sig self / sagde hand / Nu veed jeg visseligen / ad HErren udsende sin Engel / oc frelste mig af Herodis Haand / oc alle Jødernes Folckis forventelse. 12 Oc som hand befindede det / kom hand for Mariæ / Johannis Moders Huus / som kaldis med Tilhafn Marcus / der som mange vare forsamlede / oc bade. 13 Men som Petrus banckede paa Forstuens Dør / kom en Pige frem ad høre til / ved nafn Rode. 14 Oc som hun kiende Petri Røst / da lod hun Forstuen icke op for glæde / men hun løb ind / oc forkyndede dem / ad Petrus stood for Forstuen. 15 Da sagde de til hende / Du raser. Men hun stood fast der paa / ad det var saa. Men de sagde / Det er hans Engel. 16 Men Petruc banckede fremdelis paa. Men der de lode op / saae de hannem / oc blefve saare forfærdede. 17 Da vinckede hand ad dem m ed handen / ad de skulde tie / oc hand fortælde dem / hvorledis HErren førde hannem af Fængslet: Oc sagde / Forkynder Jacob dette oc Brødrene. Oc hand gick ud / oc drog til en anden sted. 18 Men der det blef Dag / var der icke en liden forstyrrelse iblant Stridsmændene / hvad Petro var vederfarit. 19 Men der Herodes leete efter hannem / oc fant hannem icke / oc hafde ladit forhøre Væcterne / befool hand (dem) ad bortføris. Oc hand drog af Judæa need til Cæsarien / oc tøfvede der.
20 Men Herodes hafde ont i Sinde med de Tyrier oc Sidonier. Men de komme samdræcteligen til hannem / oc ofvertalde Blastum / som var Kongens Kammersvend / oc bade om Fred / fordi / ad deres land hafde sin Næring af Kongens Land.
21 Men paa en bestemt dag / førde Herodes sig i Kongelige Klæder / oc sætte sig paa Domstoolen / oc giorde en Tale til dem. 22 Men Folcket raabte / (Det er) Guds Røst / oc icke et Menniskis. 23 Oc strax slog HErrens Engel hannem / fordi / ad hand gaf icke Gud Æren / oc hand blef opædet af Orme / oc opgaf (sin) Aand.
24 Men Guds ord voxte oc formeerede sig. 25 Oc Barnabas oc Saulus vare komne tilbage fra Jerusalem / som hafde fuldkommet den Tieniste / oc hafde tagit Johannem oc casa med sig / som kaldedis med Tilhafn Marcus.

XIII.Capitel.
MEn der vare noge Propheter oc Lærere i Antiochia / ud Meenigheden / som der var / som vare / baade Barnabas / oc Simon / som kaldedis Niger / oc Lucius den Cyrenæer / item Manahen / som var opfødt med Herode den Fierdingshøfding / oc Saulus. 2 Men der de giorde Tieniste for HErren / oc fastede / sagde den Hellig-Aand / Fraskiller dog mig baade Barnabam oc Saulum / til den gierning / som jeg hafver kaldit dem til. 3 Da fastede de oc bade / oc lagde Hænderne paa dem / oc lode dem gaa. 4 Disse / som de da vare udsendte af den Hellig-Aand / komme need til Seleuciam / oc seilede der fra til Cypern. 5 Oc der de vare i Salamine / forkyndede de Guds Ord i Jødernes Synagoger. Men de hafde ocsaa Johannem til Tienere.
6 Oc der de droge igiennem Øen indtil Paphum / funde de en Troldkarl / en falsk prophete / en Jøde / hves nafn var Bar-Jesus. 7 Som var hoos den landsherre Sergium Paulum / en forstandig Mand: hand kaldede Barnabam oc Sulum til sig / oc begærde ad høre Guds Ord. 8 Men Elimas / Toldkarlen / (Thi hans nafn udtydis saa) stood dem imod / oc søgte efter ad forvende Landsherren fra Troen. 9 Men Saulus / (som oc kaldit Paulus) som var opfylt med den Hellig-Aand / stirrede paa hannem / 10 Oc sagde / O du Diefvels barn / som er fuld af all list oc all skalckhed / all retfærdigheds Fiende / vilt du icke lade af ad forvende HErrens rette Veye? 11 Oc see nu / HErrens Haand (er) ofver dig: Du skalt vorde blind / oc icke see Solen til nogen tjd. Men strax skalt dumactighed oc mørcke paa hannem: Oc hand gick omkring oc søgte efter dem som kunde leede hannem ved haanden. 12 Der Landsherren saa da det som var skeed / troode hannem / efter hand hafde forundrede sig saare paaa HErrens Lærdom.
13 Men der (Paulus oc) de som vare med hannem / seylede fra Papho / komme de til Pergen i Pamphylia. Da vigede Johannes fre dem / oc vende tilbage til Jerusalem. 14 Men de droge igiennem fra Pergen / oc komme til Antiochiam / oc Pisidia / oc ginge ind i Synagogen paa Sabbaths dagen / oc sætte sig. 15 men efter Lovens oc Propheters Lectie / sende de Øfverste af Synagogen til dem / oc lode dem sige / I Mænd / Brødre / hafve j nogen Formanelsis Tale til Folcket / da siger fræm. 16 Men Paulus stod op / oc slo til liud med Handen / oc sagde / I Israelitiske Mænd / oc I som frycte Gud / hører til. 17 Dette Folckis Israels Gud / udvalde vore Fædre / oc ophøyede Folcket / der de boede hoos andre i Ægypte Iland / oc hand førde dem der ud med en høy Arm. 18 Oc ved fyrretive Aars tjd fordog hand deres seder i Ørcken. 19 Oc hand udslætte siu Folck i Canaans Land / oc laaddeelte deres Land iblant dem. 20 Oc der efter / ved fire hundrede oc halftrediesinds tive Aar / gaf hand (dem) Dommere / indtil den Prophete Samuel. 21 Oc der efter bade de om en Konge / oc Gud gaf dem Saul / Kis Søn / en Mand af BenJamins Stamme / fyrretive Aar. 22 oc der hand hafde tagit hannem hen / da opreiste hand dem david til Konge. Om hvilcken hann oc vidnede / oc sagde / Jeg hafver fundit David / Iessai Søn / em Mand efter mit Hierte / som skal giøre alle mine villier. 23 Af denne hans Sæd / efter Forjættelsen / opriste Gud Israel en Frelsere JEsum. 24 Der Johannes hafde tilforn prædicked omvendelsis Daab for all Israels Folck / strax før end hand traadde i sit Enbede. 25 Men der johannes hafde fuldkommit (sit) løøb / sagde hannem / Hvem meene j mig ad være? Det er icke jeg / men see / den kommer efter mig / hves Fødders Skoo jeg er icke værdig til ad løse. 26 I Mænd / Brødre / Abrahams Slectis Sønner / oc de som frycte Gud iblant eder / eder er dennis saliggiørelsis Ord sendt. 27 Thi de som boe i Jerusalem / oc ders Øfverste / der de icke kiende denne / da opfylte de oc Propheternes Røste / som blifve løste hver Sabbath / der de dømde (hannem.) 28 Oc alligevel ad de funde ingen Døds Sag med hannem / saa bade de dog Pilatum / ad hand botte ihielslais. 29 Men der de hafde fuldkommet alle ting / som ere skrefne om hannem / da needtoge de hannem af Træet / oc lagde (hannem) i en Graf. 30 Men Gud opreiste hannem fra Døde. 31 Som blef seet mange Dage / for dem / som vare gangne ved hannem op af Galilæa til Jerusalem / hvilcke som ere hans Vidne til Folcket. 32 Oc vi forkyndede eder den Forjættelse / som var skeed til Fædrene / ad Gud hafver opfylt den for os / deres Børn / i det hand opriste JEsum. 33 Som oc skrefvet er i den anden Psaleme / Du est min Søn / i dag hafver jeg fød dig. 34 Men ad hand hafver opvact hannem fra døde / som her efter icke skal komme igien til forkrenckelse / hafver hand saa sagt / Jeg vil give eder Davids hellige Ting / som ere trofaste. 35 Derfor siger hand oc i en anden (Psalme/) Du skalt icke tilstede din Hellige ad see forkrænckelse. 36 Thi David / der hand hafde i sin egen Ljfs tjd tient Guds Raad / soof hand hen / oc blef henlagd til sine Fædre / oc saa forkrænckelse. 37 Men den som Gud opriste / saa icke forkrænckelse. 38 Saa være det nu eder vitterligt / j Mænd / Brødre / ad ved denne kundgiøris eder Syndernes Forladelse. 39 Oc af alle de ting / af hvilcke j kunde icke vorde retfærdige giorde i Mose Lov / i denne retfærdigiøris hver som troer / 40 Seer nu til / ad det kommer icke ofvre eder / som er sagt i Propheterne. 41 Seer j Foractere / oc forundrer eder / oc forsvinder / thi jeg giør en Gierning i eders Dage / en gierning / hvilcken (siger jeg) j skulle icke troe / dersom nogen faar fortællit eder (den:)
42 Men der de ginge af Jødernes Synagoge / bade hedningene / ad de samme ord motte talis for dem / i midler tjd i Ugen. 43 Men der Snagogen var skildt ad / da fulde mange Jøder oc gudfrycteige Jødernes Tilhengere / efter Paulum oc Barnabam / hvilcke der talede til dem / oc bevegede dem, ad de skulde blifve ved i Guds Naade. 44 Men paa den efterkommendis Sabbath / samledis paa det næste den gandske Stad / ad høre Guds ord. 45 Men der Jøderne saae Folcket / blefve de fulde af Had / oc sagde imod det / som blef sagt af Paulo. Ja de imodsagde oc bespottede det saare. 46 Men Paulus oc Barnabas sagde frjt obenbare / Det var fornøden / ad det Guds ord skulde først talis for eder: men efter ad j forskiude det / oc acte eder self icke værdige til det ævige Ljf / See / saa vende vi os til Hedningene. 47 thi saa hafver HErren befalit os / Jeg hafver sat dig til hedningers Lius / ad du skalt være til saliggiørelse indtil Jordens ende. 48 Men der Hedningene det hørde / blefve de glade / prjsede HErrens ord: Oc troede / saa mange som vare forordnede til det ævige Ljf. 49 Men HErrens Ord førdis ud ofvre det gandske Land. 50 Men Jøderne tilskyndede de gudelige oc høvske Qvinder / oc de ypperste i Stade / oc de opvacte en Forfølgelse ofver Paulum oc Barnabam / oc udstøtte dem af deres Landemercke. 51 Men de røste Støfven af ders Fødder ofver dem / oc komme til Jconion. 52 Oc Desciplene blefve fulde af glæde oc den Hellig-Aand.

XIV.Capitel.
MEn det skeede i Iconio / ad de komme tilsammen / i lige maade ind i Jødernes Synagog / oc talede saa / ad en stoor mangfoldighed / baade af Jøderne oc Græcker / troode. 2 Men de vantro Jøder / opvacte oc satte ont i Høedningenes Sind imod brødrene. 3 Saa tøfvede de da der en lang tjd / oc lærde frjmodeligen i HErren / hvilcken der gaf sin Naadis Ord Vidnisbyrd / oc lood Tegn oc underlige Gierninger skee formedelst deres Hænder. 4 Men Meenigheden i Staden blef splidactig: Oc noge vare med Jøderne / men nogle med Apostlene. 5 Men som der blef et opløb baade af hedninge oc Jøderne med deres Øfverste / ad ofverfalde oc steene dem / 6 Da der de fornumme det / undflyde de til Stæder i Lycaonia / Lystran oc Derben / oc til den Egn der omkring: 7 Oc der prædickede de Euangelium.
8 Oc der var en Mand i Lystris / hand motte sidde / Thi hand hafde ingen mact i Fødderne / oc var halt af Moders Ljf / som endnu aldrig hafde gaait. 9 Denne hørde Paulum tale: Hvilcken der hand stirrede paa hannem / oc merckte / ad hand hafde Tro til ad frelsis / da sagde hand med stoor Røst / 10 Stat ret op paa dine Fødder . Oc hand sprang op oc gick. 11 Men der Folcket saa det som Paulus hafde giort / da opløste de deres Røst / oc sagde paa Lycaoniske / Guderne ere blefne Menniske lige / oc komne need til os. 12 Oc de kaldede Barnbam Jovem / oc Paulum / Mercuruam / fordi ad hand førde Ordet. 13 Men Jovis Præst / som var for deres Stad / hente Øxen oc Kranze for Portene / oc vilde ofre med Folcket. 14 Men der Apostlene / / Barnabas oc Paulus / hørde det / sønderrefve de deres Klæder / sprunge ud iblant Folcket / 15 Raabte oc sagde / I Mænd / hvi giøre j det? Vi ere ocsaa Menniske / lige vilkor undergifvne med eder / som forkynde eder / ad j skulle vende tilbage / fra disse forfengelige Ting / til den lefvendis Gud / som hafver giort HIemmelenn oc Jorden / oc Hafvet / oc alle Ting som ere i dem. 16 Hvilcken i de fremfarne Tjder hafver ladit alle hedninge vandre i deres egne Veye. 17 Enddog hand hafver icke ladit sig self blifve uden Vidnisbyrd / der hand giorde os meget got / oc gaf os Regn oc fryctbare Tjder af Himmelen / i det hand opfyldede vore Hierter / med Føde oc Glæde. 18 Oc der de sagde / kunde de neppeligen stille Folcket / ad de icke ofrede til dem. 19 Men der komme Jøder af Antochia oc Iconio ofver dem / oc toge Folcket med ord / oc steenede Paulum / oc slæbte (hannem) ud af Staden / oc meente / hand hafde værit død. 20 Men der Disciplene gafve sig trint omkring hannem / stood hannem op oc gick ind i Staden.
Oc en anden Dag gick hand ud med Barnaba til Derben. 21 Oc der de hafde prædicket Euangelium i den samme Stad / oc undervijst mange af dem: Vende de om igien / til Lystran oc Iconion oc Antiochiam: 22 Oc de bestyrckede Disciplenes Siæle / oc formanede dem / ad de skulde blifve i troen / oc / Ad os bør ad indgaa Guds Rige ved megen Trængsel. 23 Men der de hafde samtyckt dem Ældste i hver Meenighed / oc hafde bedet med Faste / befalede de dem HErren / som de hafde troet paa. 24 Oc de droge igiennem Pisidian / oc komme til pamphilian / 25 Oc talede Ordet i Pergen oc droge need til Attalian / 26 Oc de seylede der fra til Antiochian / hveden de vare befalede Guds Naade til den gierning / som de hafde fuldkommit. 27 Men der de komme djd / oc hafde forsamlit Meenigheden forkyndede de / hvor stoore Ting Gud hafde giort med dem / oc hvorledis hand hafde opladit Hedningene Troens Dør. 28 Men de tøfvede der icke en liden tjd hoos Disciplene.

XV.Capitel.
OC nogle som komme need af Judæa / lærde Brødrene: Dersom i icke blifve omskaarne / efter Mosis Skick / da kunde I icke blifve salige. 2 Som der da begyntis et oprør / oc Paulus oc Barnabas hafde icke en ringe Trætte mod dem / da skickede de det saa / ad Paulus oc Barnabas / oc nogle andre af dem / droge op til Jerusalem / til Apostlene oc de Ældste / om dette Spørsmaal. 3 Der de da vare leedsagede af Meenigheden / droge de igiennemm Phoenicen oc Samariam / oc fortællede Hedningenes omvendelse: Oc giorde alle Brødrene stoor glæde. 4 Men der de komme til Jerusalem / blefve de undfangne af Meenigheden / oc Apostlene / oc de Ældste / oc de kundgiorde / hvor stoore Ting Gud hafde giort med dem. 5 Men der stoode nogle op af dem / som ere af de pharisæers partj / som troede / oc sagde / ad det bør ad omskære dem / oc befale dem ad holde Mose Lov. 6 Men Apostlene / oc de Ældste / komme tilsammen / ad gandske om denne Handel.
7 Men der de hafde længe trættet tilsammen / da opstood Petrus / oc sagde til dem, I Mænd / Brødre / I vide / ad Gud udvalde (mig) iblant os / længe for denne Tjd / ad Hedningene / formedelst min Mund / skulde høre Euangeliii Ord / oc troe. 8 Oc Gud / som kiender Hierterne / vidnede for dem / i det hand gaf dem den Hellig-Aand / lige som oc os: 9 Oc giorde intet forskiel imellem os oc dem / i det hand reensede deres Hierte ved Troen. 10 Hvi friste i da nu Gud / ad legge et Aag paa Disciplenes Halse / hvilcket hvercken vore Fædre / oc ey heller vi / kunde bære? 11 Men vi troe / ad blifve salige ved den HErris JEsu Christi Naade / udi lige maade som oc de. 12 Men al Meenigheden tagde stille / oc hørde Barnabam oc Paulum / som fortællede / hvor stoore Tegn oc underlige Gierninger Gud hafde giort ved dem iblant Hedninge.
13 Men efter ad de tagde / svarde Jacobus / oc sagde / I Mænd / Brødre / hører mig / 14 Simeon fortælde / hvorledis Gud først søgte eftr ad tage et Folck af Hedninge / til sit nafn. 15 Oc der med stemme Propheternes Tale ofver et / som skrefvet er / 16 Der efter vil jeg komme igien / oc jeg vil bygge Davids Pauluun igien / som er nedfaldet / oc det som er nedbrudet af den / vil jeg bygge igien / oc jeg vil oprette den igien / 17 Paa det / ad de som ere igien af menniskene / skulle udspørge HErren / Oc alle Hedninge / ofver hvilcke mit nafn er paakaldet / siger HErren / som giør alle disse Ting. 18 Gud kiender alle sine Gierninger af ævighed. 19 Derfor dømmer jeg / ad man skal icke forstyrre dem / som omvende sig til Gud / af Hendinge / 20 Men ad mand skrifver til dem / ad de holde sig fra Afguders ureenhed / oc Horerj / oc det som qvald er / oc Blod / 21 thi Moses hafver dem fra lang tjd / i hver Stad / om hannem prædicke / oc hand læsis hver Sabbaths dag i Synagogerne. 
22 Da siuntis det Apostlene oc de Ældste / med all Menigheden / got / ad udvælle Mænd af dem / oc sende til Antiochiam / med Paulo oc Barnaba / (som er) Judam / der hafver tilnafn Barsabam / oc Silam / som vare fornæmme Mænd iblant Brødrene. 23 Oc de skref dette med dem: Apostlene oc de Ældste / oc brødrene / hilse Brødrene af hedningene / som ere i Antiochia oc Syria / oc Cilicia / 24 Efterdi vi hafve hørt / ad nogle som af os ere udgangne / hafve forstyrret eder med Ord / oc bekymret eders Siæle / Som sige / mand skal omskæris / oc holde Loven / hvilcke vi det icke befalede: 25 Siuntis os got ad være / der vi vare samdræctelige tilhobe / ad udvælde Mænd / oc sende til eder / med vore elskelige / Barnaba oc Paulo / 26 Som ere Mænd / der hafver vofvet deres Ljf for vor HErris JEsu Christi Nafn. 27 Saa hafve vi da sendt Judam oc Silam / dem som oc forkyndede det samme med Ord. 28 thi de siuntis den Hellig-Aand oc os / Ad legge eder igien mere Besværign paa / uden disse nødtørstige (Stycker): 29 Ad I skulle hold eder fra de Ting / som ere ofrede til Afguder / oc blod / oc det qvalde / oc horerj / fra hvilcke der som i varer eder self / skulle I giøre vel. Farer vel. 30 Da komme disse / som vare bortfarne til Antiochiam: Oc forsamlede den mangfoldighed / oc finge dem Brefvet. 31 Men der de det læste / blefve de glade af den trøst. 32 Men Judas oc Silas / de som oc vare propheter / trøstede Brødrene med megen Tale / oc bestyrckede (dem.) 33 Men der de hafde tøfvet nogen tjd / lode Brødrene dem fare med Fred til Apostlene. 34 Men det siuntis Silæ / ad blifve der. 35 Men Paulus oc Barnabas tøfvede i Antiochia / oc med mange andre lærde / oc forkyndede HErrens Ord. 36 Men nogle dage der efter / sagde Paulus til brnabam / lad os dog drage tilbage igien / oc besøge vore Brødre / i hver Stad / i hvilcke vi hafve forkyndet HErrens Ord / hvor lunde de ljde. 37 Da gaf Barnabas raad / ad de skulde tage Johannem med / som kaldedis Marcus:
38 Men Paulus actede det tilbørligt / ad de skulde icke tagde den med / som var vigit fra dem i pamphylia / oc kom icke med dem til Gierningen. 39 Saa blef der da en heftig fortørnelose / ad de droge fra hver andre: oc ad Barnabas toog marcum til sig / oc seylede til Cypern: 40 Men Paulus udvalde Silam / oc drog bort / der hand var befalit den naadige Gud i vold af Brødrene. 41 men hand drog igiennem Syriam oc Ciliciam / oc bestyrckede Meenighederne.

XVI.Capitel.
MEn hand kom til Derben oc Lystram: Oc see ,d er var en Discipel / ved nafn Timothæus / en Jødeiske Qvindis som troode / hendis Søn / men hands Fader var en græcker. 2 Hand hafde et got Rycte hoos Brødrene / i Lystris oc Jconio. 3 Denne vilde Paulus skulde reyse med sig: Oc hand toog oc omskaar hannem for Jødernes skyld / som vare i de Stæder: Thi alle kiende hans Fader / ad hand var en græcker. 4 Men som de droge igiennem Stæderne / ofverantvordede de dem de befalinger ad holde / som vare besluttede af Apsotlene oc de Ældste / som vare i Jerusalem. 5 Da blefve Meenighederne i troen / oc de blefve ofverflødige i tallet hver Dag.
6 Men der de droge igiennem phygiam / oc det Land galatiam / blef dem forbudet af den Hellig-Aand / ad tale ordet i Asia. 7 Der de komme til Mysian / forsøgte de ad reyse igiennem Bithyniam / oc Aanden tilstedde dem det icke. 8 Men der de droge fræm for Mysiam / komme de ned til Troada. 9 Oc en Siun blef seet af Paulo om natten: Der stood en mand af Macedonia / som bad hannem / oc sagde / Kom need til Macedonien / oc hielp os. 10 Men der hand hafde seet den Siun / da søgte vi strax ad reyse der fra tiL macedonien / efterdi vi kunde samle det der af / ad HErren hafde kaldit os djd / ad prædicke dem Euangelium. 11 Da foore vi ud fra Troade / oc vi komme vort rette løb til Samothrasen / den anden Dag til Neapolin / 12 Oc der fra til philippos / hvilcken er den første Stad i den part i Macedonia / som er besat med Romere. Men vi tøfvede nogle Dage i denneStad. 13 Oc om Sabbathers dagen udginge vi uden for Staden / ved en Flood / hvor mand pleyede ad bede: Oc sætte os / oc talede til de Qvinder, som der komme tilsammen. 14 oc en Gudfryctig Qvinde / ved nafn Lydia / en Purpurkræmerske / af de Thyatirers Stad / som fryctede Gud / hørde til: Hves Hierte HErren oplod / ad hun gaf act paa det / som blef talt af Paulo. 15 Men der hun oc hendis Huus var døbt / formanede hun (os/) oc sagde / Dersom j acte mig / ad jeg troor paa HErren / da kommer ind i mit Huus / oc blifver der. Oc hun nødde os.
16 Men det skeede / der vi ginge til Bøn / ad en Pige møtte os / som hafde en Spaadoms Aand / som gafnede sine Herrer meget / i det hun spaade. 17 Den samme fulde Paulum oc os efter / raabte oc sagde / Disse menniske ere den høyeste Guds Tienere / som forkynde eder saliggiørelsens Vey. 18 Dette giorde hun mange dage. Men det giorde Paulo ont / ad hand vende sig om / oc sagde til Aanden / jeg biuder dig i JEsu Christi Nafn / ad du farer ud af hende. Oc den foor ud i den samme stund. 19 Men der hendis Herre saae / ad deres nyttis Haab var ude / da toge de Paulum oc Silam / droge dem paa Torfvet for de Øfverste. 20 Oc førde dem til Høfvizmændene / oc sagde / Disse Menniske forstyrre slet vor Stad / som ere Jøder: 21 Oc forkynde Skick / hvilcke vi icke mue annamme / ey heller giøre / efterdi vi ere Romere. 22 Oc Folcket blef samptlig opreist imod dem: Oc Høfvizmændene lode rifve klæderne af dem / oc befalede ad hudstryge dem. 23 Oc der de hafde slaget dem mange Slag / kaste de dem i Fængsel / oc befalede Stockmesteren / ad forvare dem slitteligen. 24 Der hand hafde faait denne Befaling / kaste hand den i det inderste Fængsel / oc satte deres Fødder med fljd i Stocken.
25 Men ved midnat bade Paulus oc Silas / oc siunge Gud Lofsange: Oc Fangerne lydde paa dem. 26 men der belf hasteligen et stoort Jordskelf / saa ad Fængselens grundvold rørdis. Oc i det samme blefve alle Dørrene opladne / oc alles Baand blefve løste. 27 Men i det Stockmesteren kom op af søfn / oc saa Fængselens Dørre opladne / drog hand et Sverd / oc vilde myrdt sig self / thi hand meente / ad Fangerne hafde værit undflydde. 28 Da raabte Paulus med stoor Røst / oc sagde / giør dig self intet ont / Thi vi ere her alle. 29 Men hand begærde et lius / oc spranck hen ind / oc begynte ad befve / oc falt need for Paulo oc Sila / 30 Oc lidde dem ud / oc sagde / Herrer / hvad bør mig ad giøre / ad jeg kand vorde salig? 31 Da sagde / troo paa den HErre JEsum Christum / oc du skalt værde salig oc dit Huus. 32 Oc de sagde til hannem HErrens Ord / oc alle dem som vare i hans huus. 33 Oc hand toog dem til sig i denne samme Stund om Natten / oc aftoode deres Saar: Oc hand blef strax døbt / oc alle hans. 34 Oc hand lidde dem i sit Huus / oc sætte et Bord for dem: Oc hand var synderlig lystig / med alt sit huus / ad hand troode paa Gud.
35 Men der det var blefvit Dag / sende Høfvizmændene Stadstienerne / oc sagde / lad de Menniske løs. 36 Men Stockmesteren forkyndede Paulo disse ord / Høfvizmændene sende hjd / ad i skulle lades løse: Saa drager nu ud / oc gaar bort med i fred. 37 Men Pulus sagde til dem / De hafve slaget os obenbarligen / udømte / vi som dog ere romerske Mænd / oc kast (os) i Fængsel / oc skulde de nu udvjse os hemmeligen? Icke saa: Men lader dem komme self / oc føre os ud. 38 Men Stadstienerne kundgiorde disse Ord for Høfvizmændene: Oc de befryctede sig / der de hørde ad de vare Romere / 39 Oc de komme oc formanede dem / oc førde dem ud / oc bade dem / ad de vilde drage af Staden. 40 Da ginge de af Fængslet / oc ginge hen til Lydiam: Oc der de hafde seet Brødrene / trøstede de dem / oc droge ud.

XVII. Capitel.
MEn der de reyste igiennem Aphipolim oc Apolloniam / komme de til Thessalonicam / hvor der var en Jødernes Synagoge. 2 Da gick Paulus ind til dem / efter som hand pleyede / oc paa tre Sabather talde hand til dem af Skrifterne / 3 Oplod (dem det) oc lagde dem for / Ad det burde Christum ad ljde / oc opstaa fra Døde: Oc / ad denne er den JEsus Christus (sagde hand) som jeg forkynder eder. 4 Oc nogle iblant dem lode sig sige / oc hulde sig nær til Paulum oc Silam / oc en stoor mangflodighed af Gudfryctige Græcker / oc icke saa af de ypperste Qvinder. 5 Men de vantro Jøder vare nidkiere / oc toge nogle onde Mænd til sig af Dagdrifvere / oc giorde en Opløb / oc oprørde Staden / oc de komme for Jasonis Huus / oc søgte efter ad føre dem for Folcket. 6 Men der de funde dem icke / da droge de Jasonen / oc nogle Brødre / for de Øfverste for Staden / oc raabte / Disse / som hafve oprørte Jorderige / de ere oc komne hjd. 7 Hvilcke Jason hafver tagit til sig: Oc alle disse handle imod Keyserens Befalinger / oc sige en anden ad være Konge / JEsum. 8 Saa forstyrrede de Folcket / oc de Øfverste for Staden / som det hørde. 9 Oc der de hafde taget fuld forsickring af Jasone / oc de andre / a lode de dem løs.
10 Men Brødrene forsende strax om Natten / baade Paulum oc Silam / til Beroeam: Hvilcke der de vare kone djd / ginge de i Jødernes Synagoge. 11 Thi de vare ædlere end de i Thessalonica / hvilcke annammede Ordet med all redebonhed / oc randsagede dagligen i Skrifterne / om de hafde sig saa. 12 Saa troede nu mange af dem / oc af de Græckiske høfviste Qvinder oc Mænd / icke saa. 13 Men der Jøderne af Thessalonica fornumme / ad Guds ord blef oc forkyndet af Paulo i Beroea / komme de oc djd / oc oprørde Folcket.
14 Men da forsikrede Brødrene Paulum strax / ad hand gick hen mod Hafvit: Men baade Silas oc Timotheus blefve der tilbage. 15 Men de som leedsagede Paulusm / førde hannem indtil Athenas: Oc der de hafde faaet Befaling til Silam oc Timotheum / ad de med det snariste skulde komme til hannem / droge de bort. 16 Men som Paulus tøfde efter dem i Athenis / gremmedis hans Aand heftig i hannem / der hand saa Staden saa Afgudisk ad være. 17 Oc hand talde da / i Synagogen / til Jøderne oc de Gudfryctige / oc paa torfvet / hver dag / til dem som hannem forekommer. 18 Men nogle Philosophi / Epicuræer oc Stoiker / kjfvedes med hannem: Oc nogle sagde / Hvad vil den ordgydere sige? Men nogle / Det siunis som hand vilde forkynde fremmede Guder: fordi hand forkyndede dem JEsum / oc Opstandelsen / i Euangeliuo. 19 Oc de toge hannem / oc førde hannem op til Domsteden / oc sagde / Kunde vi faa ad vide / hvad demme er for en ny Lørdom / som du taler? 20 thi du fører nogle fremmede Ting for vore Øren. Saa vilde vi gierne vide / hvad det vil være. (21 Men alle Atheeneer / oc de udlændinge fremmede Giester / stoode icke efter andet / end ad sige eller ad høre noget nyt.)
22 Da stood Paulus midt paa Domsteden / oc sagde / i Atheniske Mænd / Jeg seer eder annamme / saa for meget betagne med vrang Tro i alle stycker. 23 Thi der jeg gick omkring oc ofversaa eders helligdømme / fant jeg oc et Altere / paa hvilcket var skrefvit (for) En ubekiend Gud. Den som j nu u-vidende dyrcke / den forkynder jeg eder. 24 Gud / som hafver giort Verden / oc alle Ting der udi / hand / som er Himmels oc Jords HErre / boer icke i temple / som ere giorde med Hænder / 25 hand tienis oc icke af Menniskens Hænder / som den der hafver noget behof / efterdi ad hand gifver alle Ljf oc Aand / oc alle Ting. 26 Oc hand hafver giort / ad alle Menniskens Slect boor paa det gandske Jordens Kreds af eet blood / hand som hafver bestemt tjder / oc deres Boligs visse Maal: 27 Ad de skulle søge HErren / om de dog / maa skee / kunde føle oc finde hannem: Enddog hand er sandelig icke langt fra en hver af os. 28 thi i hannem lefve vi / oc røris vi / oc ere vi. Som oc nogle Poeter hoos eder hafve sagt / thi vi ere hans Slect. 29 Efterdi vi ere da Guds Slect / skulle vi icke meene / ad det Guddommelige er ljgt ved Guld / eller Sølf eller Steene / ved et Billede / efter Konst / oc et Menniskis optænckelse. 30 Gud der / som hafver seet igiennem Fingre i vanvittighedsens tjd / hand biuder nu alle menniske allevegne / ad omvende sig sig / 31 fordi / ad hand hafver sæt en Dag / paa hvilcken hand vil dømme Jorderige med Retfærdighed / ved en Mand / hvilcken hand hafver bestemt / som holder ale Troen for / efter hand hafver oprist hannem fra Døde. 32 Men der de hørde dødes Opstandelse / giorde nogle spot der af / men nogle sagde / Vi ville atter høre dig om dette. 33 Oc saa gick Paulus fra dem. 34 Men nogle Mænd hengde fast ved hannem / oc troede: Iblant hvilcke var oc Dionysius / den af Raadet / oc en Qvinde ved nafn Damaris / oc andre med dem.

XVIII. Capitel.
MEn der efter skildit Paulus fra Athenis / oc kom til Corinthen: 2 Oc der hand fant en Jøde / ved nafn Aqvilam / som var født i Ponto / hvilcken var nylig kommen af Italien / oc Priscillam hans Hustru / fordi ad (Keyser) Claudis hafde budit alle Jøder / ad vige af Rom. Da gick hand ind til dem / 3 Oc efterdi hand kunde det samme Handverck, da blef hand hoos dem oc arbeydede: Thi de vare Teltmagere af deres Handverck. 4 Men hand lærde i Synagogen paa hver Sabbath / oc bevegede baade Jøder oc Græcker. 5 Men der baade Silas oc Timotheus komme af Macedonia / trængdis Paulus af Aanden ad vidne for jøderne / JEsum ad være den Christum. 6 Men der de stood imod oc bespottede / da røste hand sine Klæder / oc sagde til dem, Eders Blod (være) pa eders Hofvit: Jeg re reen / her efter vil jeg gaa til Hedningene. 7 Oc hand foor der fra / oc kom i Huuset til een ved nafn Justum / som fryctede Gud / hves Huus var næst op til Synagogen. 8 Men Crispus / den Øfverste for Synagogen / troode paa HErren / med alt sin Huus: Oc mange af de Corinther / som hørde til / troede / oc blefve døbte. 9 Da sagde HErren til Paulum / i en Siun om Natten / Fryct dig icke / men tal / oc du skalt icke tie: 10 Thi jeg er med dig / oc ingen skal gribe dig annamme / ad giøre dig ont: Thi jeg hafver meget Folck i denne Stad. 11 Oc hand sad der et Aar oc sex Maanede / oc lærde Guds ord iblant dem.
12 Men der Gallion var Landsherre i Achaja / da sætte jøderne sig samdræcteligen op imod Paulum / oc førde hannem for Domstoolen / 13 Oc sagde / Denne skynder folcket til ad dyrcke Gud / imod Loven. 14 Oc der Paulus vilde oplade Munden / sagde gallion til Jøderne / Dersom det vare noget uskel eller ond skalckhed / j Jøder / da vilde jeg / saa vjst som billigt var / unde eder Lyd. 15 Men om det er en Spørsmaal om en tale / oc Nasne / oc om den Lov som er iblant eder / Da seer self til: Thi jeg vil icke være Dommere der ofver. 16 Oc hand afvjste dem fra Domstoolen. 17 Men alle de græcker grebe Sosthenen / den Øfverste for Synagogen / oc sloge hannem for Domstoolen: Oc Gallion skøtte det intet. 18 Men der Paulus hafde blefvet der endnu mange Dage / toog hand afsked af Brødrene / oc seylede til Syrien / oc med hannem Priscilla oc Aqvilas / der hand hafde raget sit Hofved i Kenchrea: Thi Hand hafde (giort) et Løfte: 19 Men hand kom til Cphesum / oc forlod dem der: Men hand gick ind i Synagogen / oc talde med Jøderne. 20 Men der de bade hannem / ad hand vil de blifve længer tjd hoos dem. 21 Vilde hand det ick samtycke / men toog afsked af dem / oc sagde / Det bør mig aldeelis ad holde denne tilkommendis Høytjd i Jerusalem: Men siden vil jeg komme til eder igien / om Gud vil. Oc hand foor bort fra Epheso. 22 Oc efter ad hand var nedkommen til Casaræam / oc var opgaait oc hafde hilset Meenigheden. Drog hand need til Antiochiam / 23 Oc der hand hafde tøfvit nogen tjd / reyste hand ud / oc vandrede igiennem det Galatiske Land oc Phrygiam efter hver andre / oc bestyrckede alle Disciplene.
24 Men da kom der en Jøde til Ephesum / ved nafn Apollos / fød i Alexandria / en veltalende Mand / som var mæctig i Skrifterne: 25 Denne var mundtlig undervjst i HErrens Lærdom / som hand var brændendis i Aanden / talde hand / oc lærde vindskibelige de ting som ere om HErren / enddog hand viste alleene Johannis Daab. 26 Oc denne begynte ad tale frjt obenbar i Synagogen. Men der Aqvilas oc priscilla hørde hannem / toge de hannem til sig / oc lagde hannem Guds Vey end vindskibeligere ud. 27 Men der hand vilde reyse til Achajam / da formanede Brødrene (hannem/) oc skrefve til Disciplene / ad de skulde annamme hannem: Hvilcken / d er hand var kommen djd / da hialp hand dem meget / som hafde troet ved Naaden. 28 Thi hand ofvervant Jøderne heftig / obenbarligen / oc bevjste med Skrifterne / JEsum ad være dem Christum.

XIX. Capitel
MEn det skeede / der Apollos var i Corinth / as Paulus vandrede der igiennem de øfverste parter / oc kom til Ephesum / oc der hand fant nogle Disciple / 2 Sagde hand til dem / Finge i den Hellig-Aand / der j troede? Men de sagde til hannem / Vi hafve end icke heller hørt / om der er en Hellig-Aand. 3 Oc hand sagde til dem / Hvor udi blefve j da døbte? Men de sagde / Udi Johannis Daab. 4 Men Paulus sagde / Johannes døbte med Omvendelsens Daab / oc sagde til folcket / ad de skulde troe paa den / som kom efter hannem / det er / paa Christum JEsum. 5 Men de som det hørde / blefve døbte i den HErris JEsu Nafn. 6 Oc der Paulus hafde lagt Hænderne paa dem / da kom den Hellig-Aand paa dem / oc de talede med Tunger oc Propheterede. 7 Men alle de Mænd vare ved tolf.
8 Men hand gick ind i Synagogen / oc prædickede frjt obenbare i tre Maanede / lærde oc raadde til det som hør til Guds Rige. 9 Oc der nogle vare forhærdede / oc ulydige / oc talede ilde om den Lærdom oc Lefnet for den mangfoldighed / da vigede hand fra dem / oc skilde disciplene fra / oc talde dagligen i en (Mands) Skole / (hedde Tyrannus.) 10 Men dette skeede i tu Aar / saa ad alle som boede i Asia / hørde den HErris JEsu Ord / baade Jøder oc Græcker. 11 Oc Gud giorde icke gemeene Gierninger formedelse Pauli Hænder. 12 Saa ad der blef hent Svededuge oc Handklæder fra hans Ljf / til dem som vare siuge / oc ad Siugdomme vigede fra dem / oc ad de onde Aander foore ud af dem.
13 Men nogle af de Jøder som løbe omkrng / oc vare Besværere / toge sig for / ad næfne den HErris JEsu Nafn ofver dem som hafde de onde Aander / oc sagde / Vi besvære eder ved JEsum / hvilcken Paulus prædicker. 14 Men de vare nogle / Skevæ / en Jødiske ypperste præstis siu Sønner / som dette giorde. 15 men den onde Aand svarde / oc sagde / JEsum kiender jeg / oc Paulum veed jeg / Men hvo ere j? 16 Oc det menniske / der den onde Aand var udi / spranck op paa dem / oc fick mact ofver dem / oc blef sterck mod dem / saa ad de undflydde nøgne oc saargiorde / af det samme Huus. 17 Men dette blef vitterligt for alle dem som boede i Epheso / baade Jøder oc Græcker: Oc der falt en Fryct ofver dem alle / oc den HErris JEsu Nafn blef høyligen lofvit. 18 Der komme oc mange af dem / som hafde troet / hvilcke bekiende oc forkyndede denne Gierning. 19 Men mange som hafde bruget unyttige Ting / baare Bøgerne fræm tilhobe / oc opbrænde dem obenbare for alle / oc de beregnede dres værd: Oc besunde halftrediesinds tive tusinde Sølfpendinge. 20 Saa krafteligen voxte HErrens Ord / oc fick mact. 21 Men der dette var skeet / sætte Paulus sig for i Aanden / ad reyste igennem Macedoniam oc Achajam / ad vandre til Jerusalem / oc sagde / Efter ad jeg hafver værit der / bør det mig oc ad see Rom. 22 Men hand hensende to af dem som hannem tiente / Timotheum oc Erastum / til Macedoniam / self tøfvede hand (nogen) stund i Asia.
23 Men der skeede paa den samme Tjd icke liden forstyrring om denne Lærdom. 24 Thi en Guldsmed / ved nafn Demetrius / giorde Dianæ Sølftemple / Oc skaffede de Konstner icke liden vinding. 25 Den samlede hand tilhoobe / oc dem som arbeydede paa saadanne Ting / oc sagde: I Mænd / j vide / ad vi hafve voris Rjgdom af denne Vinding. 26 Oc j see oc høre / ad denne Paulus icke alleeniste i Epheso / men moxen i gandske Asia / ofvertaler oc omvender meget Folck / oc siger / De ere icke Guder / som giøres med Hænder. 27 Men det er icke alleeniste Fare for / ad den deel som os er anrørendis / skal komme os til haanhed. Men ocsaa ad den stoore Guindis Dianæ Tempel skulde holdis for intet / oc ad det skulde skee / ad hendis stoore Majestat skulde blifve borte / hvilcken gandske Asia oc Jorderige dyrcker. 28 Men der de dette hørde / oc vare blefne fulde af hastighed / raabte de oc sagde / De Ephesers Diana er stoor. 29 Oc den gandske Stad blef oprørt / oc de stormede samdrecteligen til Plazen / oc grebe tilhoobe Gajum oc Aristarchum Macedonier / Pauli Selskabs Brødre. 30 Men der Paulus vilde gaa fræm til Folcket / da vilde Disciplene icke tilstede hannem. 31 Men nogle af de Øfverste i Asia / som vare hans gode Venner / sende til hannem / ad formane hannem / ad hand skulde icke gifve sig paa Plazen. 32 Da skreeg den eene det / den anden det / Thi Meenigheden var oprørdet / oc de fleeste viste icke for hvad Sags skyld de vare komne tilsammen. 33 Men de fremdroge Alexandrum af Skaren / der Jøderne fræmstøtte hannem. Men Alexander sloo til liud med Haanden / oc vilde forsvaret sig for Folcket. 34 Men der de fornumme ad hand var en Jøde / da skeede der en røst af alle / som raabte hen ved to Tjmer / De Ephesers Diana er stoor. 35 Men der Canzleren hafde stillit Folcket / sagde hannem / I Mænd i Epheso / hvilcken er dog det menniske / som icke veed ad de Ephesers Stad er den stoore Gudindis Dianæ / oc det Himmelfaldet Billedis Tempels Besørgerske? 36 Efterdi da disse Ting ere u-igiensigelige / bør det eder ad være stille / oc intet handle fremfusende. 37 Thi j hafve ført disse Menniske hjd / som hvercken ere Kierckerøfvere / ey heller hafve bespottit eders Gudinde. 38 Dersom Demetzius oc de Konstnere med hannem / hafve da tiltale til nogen / da sanckis Tingmænd / oc der ere Landsherrer / lader dem beklage hver andre indbyrdis. 39 Men trætte j om andre ting / da maa det i en lovlig Forsamling forhandlis. 40 Thi vi staae oc i Fare / ad vi motte beklagis for dette Opløb / som skeer i dag / Oc her er dog ingen Sag / med hvilcken vi kunde orsage os / for dette Oprør. Oc der hand hafde dette sagt / lod hand Meenigheden gaa.

XX. Capitel.
DEr nu dette Bulder stilledis / kaldede Paulus Disciplene til sig / oc hilsede (dem/) oc gick ud / ad hand vilde reyse til Macedoniam. 2 Oc der hand drog igiennem de Egne / oc hafde formanit dem med megen Tale / da kom hand til Græckeland / 3 Oc tøfvede der tre Maanede. Oc der Jøderne vilde forrasket hannem / som hand vilde fare til Syrien / da blef hand til sinds / da vende tilbage igiennem Macedoniam. 4 Da droge der med hannem indtil Asia / Sopates af Berroea / men af dem som vare af Thessalonica / Aristarchus oc Secundus / oc Gajus af Derben / oc Timotheus / men af Asia Tychicus oc Trophimus. 5 Disse ginge fore / oc tøfvede os i Troade. 6 Men vi udseylede efter de usyrede Brøds dage fra Philippen / oc komme til dem til Troadem / i fem dage / hvor vi fortøfvede siu dage. 7 Men paa den første Dag i Ugen der Disciplene vare samlede ad byde Brød / da prædickede Paulus for dem / som hand vilde den anden dag ryste ud / oc hand forlængde Talen indtil Midnat. 8 Oc der vare mange Lamper paa Salen / hvor de vare forsamlede. 9 Men der sad en ung Karl / ved nafn Eutychus / udi et Vindue / som var falden i en dyb Søfn / der Paulus saa længe talde / som hand var betagen med søfnen / falt hand need af det tredie Loft: Oc blef optagen død. 10 Men Paulus gick need / oc falt pa hannem / oc omfafnede hannem / oc sagde / Giører intet bulder: Thi hans Siel er i hannem. 11 Saa gick hand op / oc brød Brød / oc beed der paa / oc der hand hafde talit længe med dem / indtil dagning / drog hand ud. 12 Men de hafde hent Drengen lefvende / oc vare icke lidet trøstede.
13 Men vi som vare gangne for til Skibs / foore til Asson / oc vilde der tagit Paulum ind / thi hand hafde saa befalit / oc vilde self gaa til foods. 14 Men der hand kom nu til os i Asson / toge vi hannem ind / oc komme til Mytilenen. 15 Oc der seylede vi fra / oc komme anden dagen tvert ofver fra Chio. Men der anden (dag) derefter / lagde vi til Samon / Oc der vi hafde liggit i trogilio / komme vi den anden (Dag) til Miletum. 16 Thi Palulus hafde besluttit / ad seyle Ephesum forbj / ad det skulde icke skee / ad hand skulde tøfve forlenge i Asia. Thi hand hafde / ad hand kunde være i Jerusalem paa Pinzedagen om det var hannem mueligt. 17 Men hand sende fra Mileto til Ephesum / oc lod kalde ofver til sig de Ældste af Meenigheden. 18 Men der de komme til hannem / sagde hand til dem / I vide / hvorledis jeg hafver værit hoos eder / den gandske tjd ofver / fra den første Dag / der jeg kom ind i Asiam / 19 Oc tient HErren med all Ydmyghed / oc med megen Graad oc Fristelser / som mig ere vederfarne af Jøderne / der stoode efter min forderfvelse / 20 Hvorledis jeg hafver intet forhuldit af de Ting / som vare nyttelige / ad jeg ey forkyndede eder det / oc lærde eder almindeligen oc i Huuse. 21 Oc jeg vidnede baade for Jøder oc Græcker / om Omvendelse til Gud / oc Troen til vor HErre JEsum Christum. 22 Oc nu see / jeg som er bunden i Aanden / farer til Jerusalem / oc veed icke hvad mig der skal vederfaris: 23 Uden ad den Hellig-Aand vidner i hver Std / oc siger / Ad Baand oc Trængsele bie mig (der.) 24 Men jeg støtter intet der om / jeg holder mit Ljf oc icke self dyrbar / paa det ad jeg kand fuldkomme mit Løb med glæde / oc dem Tieniste / som jeg hafver annammit af den HErre JEsu / ad vidne om den Guds Naadis Euangelio. 25 Oc nu see / jeg veed / ad I skulle icke meere see alle mit Ansict / iblant hvilcke jeg hafver vandrit / oc prædickit Guds Rige. 26 Derfor vidner jeg for eder paa denne Dag / Ad jeg (er) reen af allis Blod. 27 Thi jeg forhulte icke ad forkynde eder all Guds Raad.
28 Saa gifver nu act paa eder self / oc paa den gandske Hiord / iblant hvilcken den Hellig-Aand sætte eder til Bisper / ad føde Guds Meenighed / hvilcken hand forhverfvede formedelst sit eget Blod. 29 Thi jeg veed det ad der skulle indkomme svare Ulfve iblant eder / efter min bortgang / som icke skulle spare Hiorden: 30 Oc af eder self skulle opstaae Mænd / oc tale forvende ting / ad hendrage Disciplene efter sig. 31 Derfor vaager oc kommer ihu / ad jeg hafver icke afladit / i tra Aar / Nat oc Dag ad paaminde en hver (af eder) med Graad. 32 Oc nu / Brødre / befaler jeg eder Gud oc hans Naadis Ord / hvilcken som er mæctig / ad opbygge (eder/) oc ad gifve eder Arfvelod iblant alle de helligede 33 Jeg hafver icke begæret nogens Sølf eller Guld / eller Klædebon. 34 Men I vide self / ad disse Hænder hafve tient for min Nødtørftighed / oc for dem / som ere med mig. 35 Jeg vjste eder alting / Ad det bør os saa ad arbeyde / oc tage imod de Skrøbelige / komme den HErris JEsu Ord ihu / ad hand hafver sagt / Saligt er det ad gifve heller / end ad tage. 36 Oc der hand hafde dette sagt / falt hand paa sine Knæ / oc bad med dem alle. 37 Men der blef en stoor Graad af alle. Oc de fulde omkring Pauli Hals / oc kyste hannem: 38 Oc vare meest bedrøfvede for det Od hand sagde / Ad de skulde icke meere see hans Ansict. Men de fulde hannem til Skibet.

XXI. Capitel.
MEn der det var skeet / ad vi hafde slit os fra dem / oc vare farne ud / ad komme vi vor rette Kaas til Coum / oc den andee dag Rhodum / oc der fra til Patra. 2 Oc der vi funde et Skib / som foor ofver til Phænieen / da traadde vi der udi / oc foore bort. 3 Men der vi finge Cypren i Sicte / oc hafde ladit den ved den venstre Haand / da seylede vi til Syrien / oc komme fræm til Tyrum / Thi ad Skibe skulde der forlossis. 4 Oc der vi funde Disciplene / blefve vi der siu Dage. Hvilcke der sagde Paulo / formedelst Aanden / ad hand skulde icke drage op til Jerusalem. 5 Men der det begaf sig / ad vi hafde fuldend de Dage / droge vi ud / oc vandrede / oc de fulde os ud alle / med Hustruer oc Børn / indtil uden for Staden: Oc vi fulde paa Knæ paa Strandbreden / oc bade. 6 Oc der vi hafde hilsit hver andre / traadde vi i Skibet: Men de vende tilbage igien til deres eget. 7 Men der vi hafde fuldkommet Seylazen / kommer vi fra Tyro til Ptolemaida / oc hilsede Brødrene / oc blefve en Dag hoos dem. 8 Anden dagen droge vi ud / vi som vare hoos Paulum / oc komme til Casaræam. Oc vi ginge i philippi Euangelistis Huus / som var af de siu / oc blefve hoos hannem. 9 Men denne hafde fire Døttre / som vare Jomfruer / oc propheterede.
10 Men der vi blefve der fleere Dage / da kom en Prophete need af Judæa / ved nafn Agabus / 11 Oc hand kom til os / oc toog Pauli Bølte / oc bant Hænderne oc Fødderne / oc sagde / Dette siger den Hellig-Aand / den Mand som dette Bælte hører til / skulle Jøderne saa binde i Jerusalem / oc ofverantvorde hannem i Hedningers Hænder. 12 Men der vi det hørde / bade vi hannem / oc de som vare i den Sted / ad hand skulde icke drage op til Jerusalem. 13 Men Paulus svarde / Hvad giøre j / ad j græde / oc plage mit Hierte? Thi jeg er rede / icke alleeniste ad bindis / men oc ad dø i Jerusalem / for den HErris JEsu Nafn skyld. 14 Men der hand vilde icke lade sig ofvertale / da tagde vi / oc sagde / Skee HErrens Villie.
15 Oc efter de Dage / der vi vare ferdige / droge vi op til Jerusalem. 16 Da komme der ocsaa med os af de Disciple af Cesaræa / som førde en / som hedde Mnason af Cypern / en gammel Discipel / hoos hvilcken vi skulde hafve Herberge. 17 Der vi nu komme til Jerusalem / annammede brødrene os gierne. 18 Men anden dagen gick Paulus ind med os til Jacobum / oc alle de Ældste komme djd. 19 Oc der hand hafde hilsit dem / fortælde hand det eene efter det andet / hvad Gud hafde giort iblant Heningene / formedelst hans Tieniste. 20 Men der de det hørde / prjsede de HErren / oc sagde til hannem / Broder / Du seer / hvor mange tusinde Jøder der ere / som hafve taget ved Troen. Oc de ere alle njdkiere ofver Loven. 21 Men de ere undervjste om dig / Ad du lærer alle Jøder / som ere iblant Heningene / ad falde fra Mose / oc siger / Ad de skulle icke omskære Børnene / ey heller vandre her om efter de Skick. 22 Hvad er det da? Det bør aldeelis Almuen ad komme tilhoob / Thi de faae vel ad høre / ad du est kommen. 23 Saa giør nu det / som vi sige dig. Vi hafve fire Mænd / de hafve (giort) et Løfte paa dem self. 24 tag dem til dig / oc lad dig reense med dem / oc giør Bekostning paa dem / ad de rage Hofvedet / Oc alle skkulle vide / ad det er intet / som de ere undervjste udi om dig / me ad du oc self (saa) vandrer / ad du gaar oc holder Loven. 25 Men vi hafve skrefvet om de Hedninge / som hafde annammet Troen / oc besluttet / ad de skulde intet saadant holde / uden ad bevare sig baade fra Afguders Offer / oc Blodet / oc det qvalde / oc Horerj. 26 Da tog Paulus Mændene til sig / oc lod reense sig anden Dagen med dem / oc gick ind i Templen / oc gaf tilkiende / ad reenselsis Dage skulde fuldkommis / indtil Offeret blef ofrit for en hver af dem.
27 Men der de siu Dage skulde fuldendis / da saae de Jøder af Asia hannem i Templen / oc de opriste alt Folcket / oc lagde Hænderne paa hannem / 28 Oc skrege / I Israelittske Mænd / hielper / Dette er det Menniske / som lærer allevegne imod Folcket / oc Loven / oc denne Sted: Oc der til med hafver hand oc indført Græcker i Templen / oc hafver giort denne hellige Sted almindelig. (29 Thi de hafde tilforn seet Trophimum den Epheser i Staden med hannem / den samme meente de / ad Paulus hafde indført i Templen.) 30 Oc Oc den gandske Sted blef oprør / oc der blef et tilløb af Folck: Oc de grebe Paulum / oc droge hannem ud af Templen: Oc strax blefve Dørrene tilluckte. 31 Men der de søgte efter ad ihielslaa hannem / kom Ryctet for den øfverste Høfvizmand for Rooden / hvorledis gandske Jerusalem var oprørd. 32 Hand toog strax Stridsfolck oc Høfvizmænd ofver hundrede til sig / oc løb ind paa dem. Men der de saae Høfvizmanden oc Stridsfolcket / da lode de af ad slaa Paulum. 33 Men der Høfvizmanden kom nær til / tog hand hannem / oc befool hannem ad bindis med to Lencker. Oc hand spurde / hvo hand var / oc hvad hand hafde giort? 34 Da raabte den eene det / den anden det iblant Folcket: Oc der hand kunde intet vist forfare / for bulder / da befool hand / ad hand skulde føris til Befæstningen. 35 Men der hand kom til Trappen / da skeede det / ad hand maatte bæris af Stridsfolcket / for Folckenes vold. 36 Thi der fulde meget Folck efter / oc raabte / Bort med hannem. 37 Oc der Paulus skulde indføris i Befæstningen / siger hand til Høfvizmanden / Maa jeg tale nogle med dig? Men hand sagde / Kandt du Grækisk? 38 Mon du icke være deen Ægyptier / som for disse Dage oprørde / oc udfærde de fire tusinde skielmeske Mænd i Ørcken? 39 Men Paulus sagde / Jeg er en Jødiske Mand af Tarsen / en Borgere af den nafnkundige Stad i Cilicia. Men jeg beder dig / tilsted mig ad tale tiL Folcket. 40 Men der hand hafde tilsted hannem / stood Paulus paa Trapperne / oc sloo til liud med Haanden for Folcket. Men der det var blefvit meget stille / da talde hand til (dem) paa Ebraiske Sprock / oc sagde:

XXII. Capitel.
I Mænd / Brødre oc Fædre / hører nu min undskyldning til eder. (2 Men der de hørde / ad hand talde til dem pa Ebraiske Sprock / da gafve de end meere lyd. Oc hand sagde / ) 3 Jeg er en Jødiske Mand / fød i Trasen udi Cilicia / men opfød i denne Stad hoos Gamalielis Fødder / oc oplært efter (vor) Fæderne Lovs strenghed / Oc jeg var nidkier for Gud / lige som j alle ere i dag. 4 Oc jeg forfulde denne Lærdom indtil døøden. Jeg bant oc antvordede den i Fængsle / baade Mænd oc Qvinder. 5 Som oc den ypperste Præst maa vidne med mig / de Ældstes gandske Raad. Af hvilcke jeg toog oc Blef til Brødrene / oc reyst etil Damascon / ad jeg vilde oc føre den som der vare / bundne til Jerusalem / ad de skulle blifve straffede. 6 Men det skeede mig / som jeg reyste / oc kom nær til Damascon / om Middagen / ad et stoort Lius af Himmelen / hasteligen skinnede om mig: 7 Oc jeg falt til Jorden / oc hørde en Røst / som sagde til mig / Saul / Saul / hvi forfølger du mig? 8 Men jeg svarde / Hvo est du HErre? Oc hand sagde til mig / Jeg er JEsus den Nazaræus / som du forfølger. 9 Men de som vare med mig / saae vel Liuset / oc blefve forfærdede: Men de hørde icke hans Røst som talde til mig. 10 Men jeg sagde / HErre / hvad skal jeg giøre? Men HErren sagde til mig / Stat op / oc reis dil Damascon: Oc der skal sigis dig om alle de Ting / som dig er forordnet ad giøre. 11 Men der jeg icke saa for det Liusis Herlighed / da blef jeg led ved Haanden / af dem som vare med mig / oc kom til Damascon. 12 Men der var een / Ananias / en Gudfryctig / Mand / efter Loven / som hafde vidnisbyrd af alle Jøder / som der boede / 13 Hand kom til mig / oc stood ofver (mig) oc sagde til mig / Saul / Broder / see op. Oc jeg saa op paa hannem i samme Tjme. 14 Men hand sagde / Vore Fædres Gud hafver beskickit dig / ad du skulde kiende hans Villie / oc see den Retfærdige / oc høre en Røst af hans Mund. 15 Thi du skalt være hannem et Vidne til alle Folck / om de ting som du hafver seet oc hørt. 16 Oc nu / hvad bier du efter? Stat op oc blif døbt / oc aftoo dine Synder / efterad du hafver paakaldit HErrens Nafn. 17 Oc det skeede mig / der jeg kom tilbage til Jerusalem / oc jeg bad i Templen / ad jeg blef udryct / 18 Oc saa hannem / som sagde til mig / Skynd dig / oc gack hasteligen ud af Jerusalem: Thi ad de skulle icke annamme dit Vidnisbyrd om mig. 19 Oc jeg sagde / HErre / de vide self / ad jeg sætte i Fængsel / oc slog dem / som troede paa dig / ofver (alle) Synagoger. 20 Oc der Stephani dit Vidnis Blood blef udøst / da stood jeg oc self der hoos / oc hafde behagelighed i hans Døød / oc forvarede deres Klæder / som ihielsloge hannem. 21 Oc hannem sagde til mig / Reis hen: Thi jeg vil udsende dig langt bort til Hedningene.
22 Men de hørde hannem indtil denne Tale. Oc de opløfte deres Røst / oc sagde / Tag saadan een bort af Jorden: Thi det er icke sømmeligt ad hand skal lefve. 23 Men der de skreege / oc kaste deres Klæder fra sig / oc kaste Støf i Luften / 24 Da befool Høfvizmanden hannem ad føris i Befræstningen / oc sagde / ad mand skulde ved hudstrygelse forhøre hannem / ad hand kunde faa ad vide / for hvad Sag de saa raabte paa hannem. 25 Men der hand gafde strect hannem med Liner / da sagde Paulus til Høfvizmanden ofver hundrede / som der stood / Mue i hustryge en romerske Mand / oc end udømdt? 26 Men der Høfvizmanden ofver hundeede det hørde / gick hand til den øfverste Høfvizmand / oc forkyndede hannem / oc sagde / See til / hvad du giør: Thi denne Mand er en Romere: 27 Men de øfverste Høfvizmand kom fræm / oc sagde til hannem / Sjg mig / est du en Romere? Da sagde hand / Ja. 28 Oc den øfverste Høfvizmand svarde / Jeg hafver kiøbt denne BorgereRet for en stoor Sum. Men Paulus sagde / Men jeg er oc fød (enn Romere.) 29 Da ginge de strax fra hannem / som skulde forhørt hannem. Oc de øfverste Høfvizmand befryctede sig / der hand fornam / ad hand var en Romere / oc ad hand hafde bundit hannem. 30 Men anden Dagen vilde hand vist vide / hvorfor hand anklagedis af Jøderne / oc hand løste hannem af Baandene / oc befalede / ad de ypperste Pæste oc deres gandske Raad skulde komme: Oc hand førde Paulum fræm / oc skickede hannem for dem.

XXIII. Capitel.
DA saa Paulus stjft paa Raadet / oc sagde / I Mænd / Brødre / jeg hafver med all god Samvittighed tient Gud indtil denne Dag. 2 Men den ypperste præst Ananias / befool dem som stoode hoos hannem / ad de sloge hannem pa Munden. 3 Da sagde Paulus til hannem / Gud skal slaa dig / du kalckede Væg: Baade sidder du / oc dømmer mig efter Loven / oc du befaler ad jeg slais imod Loven? 4 Men de som stoode derhoos / sagde ,Skielder du Guds ypperste Præst? 5 Oc Paulus sagde / Brødre / jeg vist det icke / ad hand er ypperste Præst. Thi der staar skrefvet / Du skal icke bande dit Folckis Øfverste.
6 Men som Paulus viste / ad den eene Part var af Saducæerne / men den anden af Pharisæerne / raabte hand i Raadet / I Mænd / Brødre / Jeg er en pharisæer / en pharisæers søn: Jeg dømmis for haab oc de Dødes Opstandelse. 7 Men der hand det hafde sagde / blef der et Oprør imellem Pharisæerne oc Saducæerne: Oc Meenigheden blef adskildt. 8 Thi Saducæerne sige / ad der er icke Opstandelse / ey heller Engel / ey heller Aand: Men Pharisæerne bekiende dem baade. 9 Men der blef et stort skrig; Oc de Skriftkloge af pharisæernes part / stoode op / stridde hart oc sagde / Vi finde intet ont i dette Menniske: Men dersom en Aand eller Engel hafver talt med hannem / da lader os icke stride mod Gud. 10 Men der det Opløb var blefvet stoort / da befryctede den øfverste Høfvizmand / ad Paulus skulde sønderrifvis af dem / oc hand befool Krigsfolcket gaa need / ad skilde hannem fra dem / oc føre (hannem) i Befæstningen. 11 Men Natten der efter / stood HErren ofver hannem / oc sagde / Vær trøstig Paule: Thi ad lige som du hafver vudnet om mig i Jerusalem / saa bør det dig oc ad vidne til Rom.
12 Men der det var blefvet Dag / giorde nogle af Jøderne et Oprør / oc forbandede sig self / oc sagde / ad de vilde hvercken æde ey heller dricke / indtil de hafde slagit Paulum ihiel. 13 Men de vare fleere end fyrretive / som hafde besvoret sig saa tilsammen. 14 Hvilcke der ginge til de ypperste Præste oc de Ældste / oc sagde / Vi hafve aldeelis forbandet os self / ad icke smage noget / før end vi hafve slaget Paulum ihiel. 15 Saa gifver da nu den Øfverste Høfvizmand til kiende / med Raadet / ad hand fører hannem ud i Morgen til eder / lige som i vilde skarpere forstaae hans Sag: Men vi ere rede til ad ihelslaae hannem / for hand kommer nær til. 16 Men der Pauli Systers søn hørde det hemmelige Anslag / kom hand did / oc indgick i Befæstningen / oc forkyndede Paulo (det.) 17 Men Paulus kaldede een af Høfvizmændene til sig / oc sagde / Leed denne unge karl bort til den øfverste Høfvizmand. Thi hand hafver noget ad forkynde hannem. 18 Da annammede hand hannem / oc lidde hannem til den øverste Høfvizmand / os agde / Den bundne Paulus kaldede mig til sig / oc bad mig leede denne unge karl / til dig / som hafver noget ad sige dig. 19 Da tog den øverste Høfvizmand ved hans haand / oc gick hen i sær / oc spurde / Hvad er det / som du hafver ad forkynde mig? 20 Men hand sagde / Jøderne hafde samptlig fat sig for / ad bede dig / ad du skalt lade Paulum føre for Raadet i Morgen / lige som de vilde skarpere forfare om hannem. 21 Hvorfor lad du dig icke ofvertale af dem / thi der staae hemmeligen efter hannem af dem / fleere end fyrretive Mænd / hvilcke der hafve forbandet sig self / hvercken ad æde ey heller ad dricke / indtil de hafve slagit hannem ihiel: Oc de ere nu rede / oc bie efter beskeed fra dig.
22 Da lod den øfverste Høfvizmand den unge Karl gaa / oc bød (hannem) ad ahan skulde ingen udsige det / ad hand hafde obenbaret dette for hannem. 23 Oc hand kaldede til sig to Uncerhøfvizmænd / oc sagde / Beredeer tu hundrede Stridsmænd / ad de kunde reyse hen til Casaræam / oc halffierdesindstive Ryttere / oc tu hundrede Skytter / fra den tredie Tjme i nag: 24 Oc ad de skulle hafve Diur til stede / ad de kunde sætte Paulum paa / oc føre hannem frelst til Felicem / Landsherren. 25 Oc hand skref et Bref / som hafde saadant indhold. 26 Claudius Lycias / den Mæctige Landsherre Felici Hilsen. 27 Denne Mand / som var greben af Jøderne / oc var nær ihiellslagen af dem: Der jeg kom der ofver med Stridsfolcket / hand udfrjde jeg / der jeg fick at vide ad hand var en Romere. 28 Men der jeg vilde vide Sagen / hvorfor de beskyldede hannem / førde jeg hannem i deres Raad. 29 Da befant jeg / ad hand blef beskyldet for de Spørsmaal i deres Lov / Men hand hafde ingen skyld / som var Død eller Fængsel værd. 30 Men der mig blef tilkiende gifvet / et hemmeligt Raad imod Manden ad skulde skee af Jøderne / strax sende jeg hannem til dig / oc bød oc Anklagerne / ad de skulde sige for dig / hvad de hafde imod hannem. Far vel. 31 Da toge Stridsmændene Paulum / efter det som dem var befalet / oc førde hannem om Natten til Antipatrida. 32 Men anden Dagen lode de Rytterne reyse med hannem / oc vende tilbage igien til Befæstningen. 33 Hvilcke der de indkomne i Casaræam / oc hafde antvordet Landsherren Brefvit / da stillede de oc Paulum for hannem. 34 Men der Landsherren læste (Brefvit/) oc hafde spurdt / af hvad Land hand var? Oc der hand fick ad vide / ad hand var af Cilicia / 35 Jeg vil / sagde hand / forhøre dig / naar dine Anklagere oc komme til stede. Oc hand bød hannem ad forvaris i Herodis Domhuus.

XXIV. Capitel.
MEn fem Dage der efter / drog den ypperste præst Ananias need med de Ældste / oc en talende Mand tetullo: Som møtte for Landsherren / imod Paulum. 2 Men der hand blef kaldit / da begynte Tertullus ad giøre et Klagemaal / oc sagde / 3 Ad vi nyde stoor Fred ved dig / oc ad der skeer mange skickelige ting blant dette Folck / formedelst din Forsiunlighed / mæctige Felix / det annammede vi baade aldeelis oc allevegne / med all Tacksigelse. 4 Men paa det ad jeg skal icke holde dig for længe op / ad beder jeg / ad du vilt / for din mildheds skyld / høre os korteligen. 5 Thi vi hafve fundet denne Mand / (ad være) en Pestilenz / oc giøre Oprør iblant alle Jøder / som ere ofver all Jorderige / som er oc en Formand for den de Nazaræers Secte: 6 Som oc forsøgte ad vanhellige Templen. Hvilcken vi oc grebe / oc vilde dømt efter vor Lov. 7 Men Lysias / den øfverste Høfvizmand kom der ofver / oc henførde hannem med stoor mact af vore Hænder: 8 Oc bød ahns Anklagere komme til dig. Af hivlcken du kand self / der som du forhører Sagen / faa kundskab om alle de Ting / hvor hivlcke vi anklage hannem. 9 Men Jøderne samtycte det / oc sagde / Ad det hafde sig saa. 
10 Men Paulus svarde / der landsherren nickede ad hannem / ad hand skulde tale. Efterdi jeg veed / ad du hafver nu i mange Aar værit en Dommere iblant dette Folck / da vil jeg dis frjmodigere forsvare min Sag. 11 Efterdi du kandt vide / ad det er mig icke meere end tolf dage / siden jeg kom op ad vilde tilbede i Jerusalem: 12 De hafve oc hvercken fundet mig i Templen / ad jeg talde imod nogen / eller giorde Oprør iblant Folcket / ey heller i Synagogerne / ey heller i Staden: 13 De kunde ey heller bevjse det / som de nu klage mig for. 14 Men det bekiender jeg for dig / Ad jeg efter denne Lærdom / hvilcken de kalde en Sect / tien saa (min) Fædrene Gud / ad jeg troor alle de Ting / som ere skrefne i Loven oc Propheterne. 15 Oc jeg hafver Haab til Gud / hvilcket de oc self forvente / (som er) ad Dødes Opstandelse er tilkommendis / baade Retfærdiges oc UUretfærdiges. 16 I det samme øfver jeg mig self ad hafve altjd en uskadt Samvittighed / hoos Gud / oc Menniskene. 17 Men nu efter nogle mange Aar kom jeg ad giøre mit Folck Almysse oc Offer: 18 Der ofver / der jeg blef reensed i Templen / ey med Oprør / ey heller med Bulder / funde mig nogle Jøder af Asia / 19 Hvilcke her burde ad være til stede for dig / oc føre Klagemaal / om de hafve noget imod mig. 20 Eller lad disse self sige fræm / om de hafve fundet noget uret i mig / den stund jeg stood for Raadet / 21 Uden for dette eene Ords skyld / der jeg stood iblant dem / oc raabte / Jeg føris for Dom i Dag af eder / for de Dødes Opstandelse. 22 Mend er Felix dette hørde / da ophult hand dem / Thi hand viste grant nock om denne Lærdom / oc sagde / Naar Lyslas Høfvizmanden / kommer hjd need / vil jeg forfare eders Sag. 23 Oc hand befalede Høfvizmanden ofver hundrede / ad bevare Paulum / oc lade hannem hafve roo / oc ad icke formeene nogen af hans egne / ad tiene hannem / eller ad komme til hannem.
24 Men nogle dage der efter / kom Felix med sin Hustru Drusilla / som var en Jødinde / oc kaldede Paulum fræm / oc hørde hannem om Troen til Christum. 25 Men der hand talde om retfærdighed oc afhold / oc den tilkommende Dom / da forfærdedis Felix / oc svarde Gack bort denne gang: Men naar jeg faar beleilig tjd / da vil jeg lade kalde dig. 26 Men hand haabedis oc til med / ad hannem skulde gifvis Pendinge af Paulo / ad hand skulde lade hannem løs: Derfor lod hand oc dis jdeligere kalde hannem fræm / oc talde med hannem. 27 Men der tu Aar vare fuldkomne / fick Felix / Portium Festum til efterkommere: Oc som Felix vilde fortiene Tack af Jøderne / lod hannem Paulum fangen efter sig.

XXV. Capitel.
DEr Festus nu var kommen i Landet / da drog hand tre Dage der efter op fra Cæsarea til Jerusalem. 2 Da møtte den ypperste Præst / oc de ypperste af Jøderne / for hannem / imod Paulum / oc formanede hannem / 3 Oc bade om gunst imod hannem / ad hand vilde sende hannem / ofver til jerusalem: Oc de luurede paa hannem / ad de vilde ihielslaget hannem paa Veyen. 4 Da svarde Festus / Ad Paulus skulde vel bevaris i Cæsarea / men sig self ad vilde snart drage der hen. 5 Hvilcke som nu iblant d / sagde ah / der kunde / dem lader drage need med / dersom der er noget uskickeligt i den Mand / da gifve de ham Sag. 6 Men der hand hafde væreit hoos dem icke meere end tj Dage / de drog hand need til Cæsaream: Aanden Dagen sætte hand sig paa Domstoolen / oc befool Paulum ad fræmledis. 7 Men der hand kom fræm / da traadde de Jøder / som vare komne need af jerusalem / omkring (hannem/) som førde mange oc svarde Klagemaal imod Paulum / hvilcke de icke kunde bevjse: 8 Efterdi hand forsvarde sig / Jeg hafver hvercken syndit noget imod Jødernes Lov / icke heller imod Templen / ey heller imod Keyseren. 9 Men Festus / som vilde fortiene Tack af Jøderne / svarde Paulo / oc sagde / Vilt du fare op til Jerusalem / ad lade dig der dømmis efter mig for disse ting? 10 Men Paulus sagde / Jeg staar for Keyserens Domstool / hvor mig bør ad dømmis. Jeg hafver ingen uret giort Jdøerne / som du oc bedre veedst. 11 thi hafver jeg giort uret / eller giort noget som er værd ad døø for / da vegrer jeg mig icke ved ad døø: Men er det intet / hvorfor disse anklage mig / da kand ingen antvorde dem mig for gunst skyld: Jeg skiuder mig for Keyseren. 12 Da talde Festus med Raadet / oc svarde / Du hafver skut dig ind for Keyseren / du skalt reyse til Keyseren.
men der nogle Dage vare forløbne / komme Kong Agrippas oc Bernice til Cæsaream / ad undfange Festum. 14 Oc der de hafde været der nogle mange Dage / da lagde Festus Kopngen den Sag for om Paulo / oc sagde, Her er en Mand som er efterlat fangen af Felice. 15 Om hvilcken / der jeg var i jerusalem / møtte de ypperste præste oc de Ældste af Jøderne / oc begierde ræt mod hannem: 16 Hvilcke jeg svarde / Ad det var icke de Romeres seed / ad antvorde noget menniske for gunst skyld til ad omkommis / før end den som anklagis / hafver Anklagerne for sig persoonlig til stede / oc faar rum til / ad forsvare sig for Klagemaalet. 17 Der de da komme hjd tilsammen / da forhalede jeg icke (tjden/) men anden Dagen sad jeg paa Domstoolen / oc bød Manden ad fræmledis. 18 Om hvilcken Anklagerne / der de stood i rætte / førde ingen sag fræm / af de som jeg hafde formodet: 19 Men de hafde nogle Spørsmaal imod hannem / om deres egen vrange tro / oc om en død JEsu / hvilcken Paulus sagde / ad lefve. 20 Men der jeg tvilde om Spørsmaalet (der om) Da sagde jeg / Om hand vilde reyse til Jerusalem / oc dømmis der for de (Sager.) 21 Men der Paulus forskød sig / ad hand vilde bevaris til keyserens kiendelse / da befalede jeg hannem ad bevaris / indtil jeg kand sende hannem til keyseren. 22 Men Agrippas sagde til Festum / Jeg vilde oc self høre det Menniske. Men hand sagde / I morgen skalt du høre hannem. 23 Hvorfor anden Dagen / der Agrippas oc Bernice komme med stoor bram / oc ginge ind paa Raadhuset / med Høfvizmændene oc de yperste Mænd i Staden / Ocder Festus bød det /da blef Paulus hent. 24 Oc Festus sagde / Kong Agrippa / oc alle j Mænd / j som ere her med (os) til stede / Her see i den / om hvilcken all Jødernes mangfoldighed hafver ahndlet med mig / baade i Jerusalem oc her / som raabe / Hand bør icke længer ad lefve. 25 Men der jeg hafde forfarit / ad hand hafde intet giort / som var værd ad døø for / oc hand oc self hafde skøt sig for Keyseren / da hafver jeg besluttit / ad sende hannem (djd.) 26 Om hvilcken jeg hafver intet vist / ad skrifve HErren til. Derfor lod jeg lede hannem / hjd fræm for eder / oc ellermeest for dig / Kong Grippa / paa det ad jeg kand hafve noget ad skrifve / naar hand er blefven forhørt. 27 thi det siunis mig ubilligt / ad sende en Fange / oc icke gifve Sagerne tilkiende imod hannem.

XXVI.Capitel.
MEn Agrippas sagde til Paulum / Det tilstedis dig ad tale for dig self. Da forsvarede Paulus sig / oc udracte Haanden / 2 Om alle de Ting / som jeg anklagdis for af Jøderne / Kong Agrippa / acter jeg mig self lycksalig (ad være/) ad jeg skal i dag forsvare mig for dig / 3 Allermeest / fordi jeg veed / ad du hafver forstand paa alle Jødernes Skicke oc Spørsmaale. Derfor beder jeg dig / ad du vilt langmodeligen høre mig. 4 Saa vide da alle Jøder mit Lefnit op af Ungdom / hvorledis det hafver værit fra begyndelsen iblat mit Folck i Jerusalem. 5 Som kiende mig tilforn af Barnes been (dersom de vilde vidne) Thi jeg hafver lefvit en Pharisæer ,eder fter den strengiste Sect i vor Guds tieniste. 6 Oc nu staar jeg for Dom / som Haabet til den Forjættelse som er skeet af Gud til (vore) Fædre. 7 Ti lhvilcken vore tolf Stammer haabis ad komme / i det de tiene Gud inderligen / Nat oc Dag. For hvilcket haabs skyld / Kong Agrippa / jeg anklagis af Jøderne. 8 (Thi) hvad? Dømmmis det utroligt hoos eder / ad Gud opvæcker Døde? 9 Jeg sandeligen meente ved mig self / ad det burde mig ad giøre meget imod JEsu Nazaræi nafn. 10 Som jeg oc giorde i Jerusalem / oc jeg indlucte mange af de Hellige i Fængsel / der jeg hafde faait mact (der til) af de ypperste præste / oc naar de blefve myrde / gaf jeg min Stemme der til. 11 Oc jeg pjnte dem ofte ofver alle Synagoger / oc tvingde dem til ad bespotte Gud / oc som jeg var ofvermaade galen paa dem: forfulde jeg (dem) end oc hen til fremmede stæder. 12 Oc der jeg her ofver reyste tiL Damascum / med mact oc befaling af de ypperste Præste / 13 Midt om Dagen saa jeg paaa Veyen / O Konge / ad et Lius af Himmelen / som ofvergick Solens skin / omskinde mig / oc dem som reyste med mig. 14 Men der vi fulde alle need af jorden / da hørde jeg en Røst som talde til mig / oc sagde paa Ebraiske Sprock / Saul / Saul / Hvi forfølger du mig? Det er dig svaart ,a d stampe mod Braaddene. 15 Men ejg sagde / HErre / Hvo est du? Men hand sagde / Jeg er Jesus / som du forfølger. 16 Men stat op / oc stat paa dine Fødder: Thi derfor er jeg seet af dig / Ad jeg skal forskicke dig til en Tienere oc Vidne / baade om de ting / som du hafver seet / oc de Ting / i hvilcke jeg skal seeis af dig. 17 Jeg som vil udfrj dig fra Folcket / oc Hedningene / til hvilcke jeg nu udsender dig / 18 Ad oplade deres Øyen / oc omvende (dem) fra Mørcket til Liuset / oc fra Satans mact til Gud / ad de skulle annamme Synders Forladelse / oc Lod med dem / som ere helligede ved Troen til mig. 19 Hvorfor / Kong Agrippa / jeg blev ikke ulydig mod den Himmelske Siun / 20 Men jeg forkyndede først for dem i Damasco / oc udi Jerusalem / baade i alle Judææ Landemercke / saa oc for Hedningene / ad de skulde omvende sig / oc vende tilbage / til Gud / oc giøre retskafne omvendelsis Gierninger. 21 For disse Sagers skyld grebe Jøderne mig i Templen / oc vilde slagit mig ihiel. 22 Men formedelst Hielp / som jeg bekom af Gud / staar jeg indtil denne Dag / oc vidner / baade for liden oc stoor / oc siger intet andet / end det baade Propheterne hafve sagt / ad skulde skee / oc Moses: (som er) 23 Ad Christus skulde ljde / ad hand først af de Dødes Opstandelse / skulde forkynde et Lius for Folcket oc Hedningene.
24 Men der hand saa forsvarde sig / sagde Festus med stoor Røst / Du raser Paule / Den megetn Lærdom giør dig rasende. 25 Men hand sagde / Jeg raser icke / mæctite Feste / men jeg udtaler sande oc ædrue Ord. 26 Thi ad Kongen veed om disse Ting / til hvilcken jeg oc taler dristeligen: Thi jeg acter / ad der er intet af dette skiult for hannem. Thi dette er icke skeet i en vraa. 27 troor du / Kong Agrippa / Propheterne? Jeg veed ad du troor. 28 Men Agrippas sagde til Paulum / Der fattis icke meget udi / ad du jo ofvertaler mig / ad jeg blifver en Christen. 29 Men Paulus sagde / Jeg vilde ynske for Gud / enten der fattis lidet eller meget / ad icke alleeene du / men oc alle som høre mig i dag / motte blifve saadanne / som oc jeg er / undertagen disse Baand. 30 Oc der hand hafde det sagt / stood Kongen op / oc Landsherren / oc Bernice / oc de som sadde med dem / 31 Oc vigede ofver en side / talede med hver andre / oc sagde: Dette menniske giør intet / som er værd ad døø eller bindis for. 32 Men Agrippas sagde til festum: Dette Menniske kunde være ladit Løøs / dersom hand hafde icke skut sig ind for Keyseren.

XXVII.Capitel
MEn der det var besluttet / ad vi skulde seyle der fra tiL Italien / da antvordede de en Høfvizmand ofver hundrede / ved nafn Julio / ofver Keyserens roode / baade Paulum oc nogle andre Fanger. 2 Men der vi traadde ind i et Adramyteniske Skib / ad vi skulde seyle hen ved Asiæ side / da foore vi ud / Oc Aristarchus / en macedonier af Thessalonice / var med os. 3 Oc anden Dagen komme vi til Sidonem. Oc Julius holt sig venlig mod Paulum / oc tilstedde hannem ad gaa til Venner / oc lade giøre sig til gode. 4 Oc vi foore der fra / oc seylede bort under Cypern / fordi ad Væjret var imod. 5 Oc vi seylede ofver hafvit / ved Ciliciam oc Pamphyliam / oc komme til Myra i Lycia / 6 Oc der fant Høfvizmanden ofver hundrede / et Skib af Alexandria / som seylede til Itralien / oc sætte os ind i det. 7 Men der vi seylede seenligen / i mange dage / oc komme neppeligen mod Cnidum / thi Væiret føyede os icke / da seylede vi fræm ud med Creta / hoos Salmonem / 8 Oc vi droge den besværligen forbj / oc komme til en sted / som kaldis Godhaun / der var den Stad Lasæa nær hoos.
9 Men der megen tjd var forløben / oc det var nu meere farligt at seyle / fordi ad Fasten var oc nu forgangen / da formanede Paulus (dem/) oc sagde til dem / 10 I Mænd / jeg seer / ad denne Seylaz vil skee med Modgang / oc stoor Skade / icke alleeniste paa Ladning oc Skib / men ocsaa paa vore Ljf. 11 Men Høfvizmanden ofver hundrede / troode Skipperen oc Styrmanden meere / end det som af Paulo blef sagt. 12 Oc der hafnen var icke beqvem til Vinterlag / da lagde de fleeste et Raad op / ad de vilde fare der fra / om de nogenlunde kunde komme hen til Phænica / ad ligge Vinterlag / hvilcken som er en hafn i Creta / mod Sudvest oc Nordvest. 13 Men der Søndervæjr blæste op / oc de meente / ad de hafde nu faaet deres Forsæt / da sloe de løøs / oc foore nærmere omkring ved Cretam. 14 Oc icke længe der efter / kom der mod den i et hastigt Væjr / som kaldis Nordost. 15 Men der Skibet blef forført der med / oc kunde icke opholde sig mod væjret / da gafve vi det ofver / oc drefve saa. 16 Men vi løbe under en liden Øø / som kaldis Clauda / oc kunde neppeligen faa fat paa Baaden. 17 Hvilcken der de hafde opdraget / brugte de Hielp / oc opbunde Skibet / oc som de fryctede / ad de skulde icke udfalde i Syrten / lode de Redskabet falde / oc drefve saa. 18 Oc der vi ljdde stoor Storm / kaste de den næste Dag for borde. 19 Oc paa den tredie Dag kaste vi ud med vore Hænder / Skibets redskab. 20 Men der hvercken Sool eller Stierner lode sig see i nogle mange Dage / oc icke en liden Storm hengde os ofver / Da var ald haabet / ad vi skulde frelsis / borte.
21 Oc der mand icke hafde ædet i lang tjd / da stood Paulus midt iblant dem / oc sagde / O j Mænd / mand burde ad hafve lydt mig ad / oc icke ad hafve seylet fra Creta / oc ad hafve værit qvjt for denne Modgang oc Skade. 22 Oc nu formaner jeg eder / ad j blifve ved et got Mood / thi der skal ingen Mands Ljf af os forkastis / mee aleene Skibet. 23 Thi ad denne Nat stood en Guds Engel hos mig / hvis jeg er / oc hvilcken jeg dyrcker / 24 Oc sagde / Fryct dig icke Paule / der bør dig ad stillis for Keyseren: Oc see / Gud hafver gifvit dig alle dem som seyle med dig. 25 Derfor j Mænd / værer ved got Mood / thi jeg troor Gud / ad det skal saa vorde / lige som mig er sagt. 26 Men os bør ad fare til en Øø. 27 Men der den fiortende Nat kom / oc vi drefve hid oc did i Adria ved midnat / da meene Skibsmændene / ad der var et Land nær mod dem. 28 Oc de kaste et Blylod need / oc funde tive Faune dyb / men som de vare komne lidet der fra / kaste de oc atter / oc funde femten Faune.) 29 Oc de fryctede / ad de maa skee fulde støde paa haarde ujefne steder / oc de kaste fire Anckere af Bagstafnen / oc ynskede ad det vilde vorde Dag. 30 Men der Skibsmændene søgte efter ad fly af Skibet / oc sætte Baaden need i Hafvit / oc lode som de vilde udføre Anckere af Forstafnen. 31 Da sagde Paulus til Høfvizmanden ofver hundrede / oc til Sktridsmændene / Dersom disse icke blifve i SKibet / da kunde j icke blifve frelst. 32 Da hugge Strjdsmændene Baaden løs / oc lode den falde ud.
33 Men dis imellem indtil det blef Dag / formanede Paulus alle / ad de skulde faa Mad / oc sagde / Det er i Dag den fiortende Dag / ad j hafve tøfvet oc icke ædet / oc intet taget til eder. 34 Derfor formaner jeg eder / ad j faae mad / thi der hør til eders velfært / Thi der skal icke falde et Haar af nogen eders Hofvit. 35 Men der hand hafde det sagt / oc hafde tagit Brød / tackede hand Gud / for alles Øyne / oc brødt det / oc begynte ad æde. 36 Men de blefve alle frjmodige / oc sfinge dem ocsaa Mad. 37 Men vi vare i Skibet / alle Siele tu hundrede halffierdesinds tive oc sex. 38 Oc der de blefve mætte / forlaassede de Skibet / kaste Kornet i Hafvet.
39 Men der det nu blef Dag / kiende de Landet icke. Men de blefve en Vjg var / som hafde en (stoor) Hafbræd / i hvilcken de vilde hafve drefvit SKibet hen / oc de hafde kundt. 40 Oc der de hafde taget Anckerne op / ofvergafve de (Skibet) for Hafvet / oc løste Rorbondene af / oc ophizede Raaen for Væjret / oc lagde til Hafbredden. 41 Men der vi falt ind i en sted / som hafde Hafvet paa baade sider / da satte de Skibet der / oc den fremmer Stafn Sanck i oc blef urørlig / men Bagstafnen slois sønder af Bølgeres mact. 42 Men det var Stridsmændenes Raad / ad de skulde ihielslaa Fangerne / ad der skulde icke nogen unkdomme / om hand svømmede bort. 42 Men Høfvizmanden ofver hundrede / som vilde bevare Paulum / forhindrede dem i dette Raad, Oc hand bød / ad de som kunde svømme / fkulde først kaste sig ud / ad undkomme til Landet / 44 Oc de andre svomme paa Fiæle / men somme paa nogle (stycker) af Skibet. Oc saa skeede det / ad de komme alle frelste til Landet.

XXVIII. Capitel.
OC der de vare frelst / da forfoore / de / ad den Øø heed Melita. 2 Men de Barbarer bevjste os icke reinge venlighed / thi de optende en Ild / oc annammede os alle / for den Regn som trængde os / oc for Kulde. 3 Men der Paulus ref en hob Rjs tilsammen / oc lagde op paa Ilden / kom en Øgle ud af varmen / oc kom paa hans Haand. 4 Men som de Barbarer saae ormen henge ved hans haand / da sagde de til hver andre / Dette Menniske maa aldeelis være en mrdere / hvilcken Hefnen lader icke lefve / alligevel hand er frelst af Hafvet. 5 Da ryste hand Ormen af i Ilden / oc fant intet ont. 6 Men den forventede / ad hand skulde hofnit / eller nedfaldit strax døød. Men der de forventede længe / oc saae / ad hannem / skeede intet u-vaanligt / da finge de et andet sind / oc sagde / ad hand var en Gud.
7 Men der ved den samme sted / hafde den Øfverste for øen / ved nafn Publius / (sin) Aulsgaard / hand annammede os / oc laante os venligen herbere i tre dage. 8 Oc det begaf sig / ad publij Fader laa betagen med Koldesiuge oc Blodsot. Til hvilcken Paulus gick ind / oc bad / oc lagde Hænderne paa hannem / oc helbredede hannem. 9 Der det da var skeed / da komme oc de andre paa Øen fræm / som hafde Siugdomme / oc blefve helbrede giorde: 10 Som hulte os ocsaa i stoor ære / Oc der vi droge ud / lagde de i (Skibet) hvad som vi hafde behof.
11 Saa efter tre Maaneder (vare forløbne) droge vi ud i et Alexandriske Skib / hvilcket som hafde haft Vinterlag paa Øen / oc hafde Tvillingenes mercke. 12 Oc der vi komme fræm til Syracusas / blefve vi der tre Dage. 13 Der fra seylede vi omkring / oc komme til Region / oc en Dag der efter / der Syndenvæir kom paa / komme vi anden Dagen til Puteolos / 14 Hvor vi funde Brødre / oc blefve bedne om af dem / ad blifve der siu Dage. Oc saa komme vi til Rom. 15 Oc der Brødrene hafde hørt der fra om os / da ginge de ud / os imod / indtil Appij Forum oc Tretaben. Hvilcke der Paulus saa / tackede hand Gud / oc toog Mood til sig. 16 Men der vi komme til Rom / antvordede Høfvizmanden Krigsøfversten Fangerne: men Paulo blef tilsted / ad blifve for sig self / med en Strjdsmand / som varede paa hannem.
17 Men det skeede tre Dage der efter / ad Paulus kaldede tilsammen de ypperste iblant Jøderne. Men der de komme tilsammen / sagde hand til dem / I Mænd / Brødre / jeg som hafver intet giort imod Folcket / eller Fødrenes SKicke / er dog antvordit fangen af jerusalem i de Romeres Hænder / 18 Hvilcke vilde gifvit mig løs / der de hafde forhørt mig / efterdi ad de funde ingen Døds Sag i mig. 19 Men der Jøderne talede der imod / da nøddis jeg til / ad skiude mig ind for Keyseren / icke som jeg hafde nogit ad klage mit Folck for. 20 For den Sag skyld / lod jeg eder da kalde hjd / ad jeg motte see (eder) oc tale med eder. Thi jeg er omgifven med denne Lencke / for Israels haabs skyld. 21 Da sagde de til hannem / Ve hafve hvercken faaet Skrifvelse af Judæa om dig / icke er der heller nogen af Brødrene kommen / som hafver forkyndit eller sagt noget ont om dig. 22 Men vi begære ad høre af dig / hvad du meener: Thi os er vitterligt om denne Slect / ad den hafver allevegne modsigelse.
23 Oc der de hafde forodnet hannem en Dag / da komme der mange til hannem i Herberget / for hvilcke hand udlagde oc vidende om Guds Rige / oc vilde hafve kommit dem til ad troe de Ting om JEsu / baade af Mose Lov / oc af Prpheterne / fra aarle (om morgenen) indtil Aften. 24 Oc nogle troede det som sagdis: men nogle troede icke. 25 Men der de vare usamdrectige mod hver andre / skildis de ad / der Paulus hafde sagt eet ord / ad den Hellig-Aand hafver talt vel / formedelst Propheten Esaiam / til vore Fædre / 26 Oc sagdt / Gack bort til dette Folck / oc sig / Med Hørelse skulle I høre / oc ingenlunde forstaae / oc seendes skulle I see / oc ingenlunde vide. 27 Thi dette Folckis Hierte er blefvet forhærdet / oc de hafve hørt besværligen med Ørene / oc tilluckt deres Øyen / ad de skulle icke en gang see med Øynene / oc høre med Ørene / oc forstaae i Hiertet / oc omvende sig / oc jeg motte helbrede dem. 28 Saa være det eder vitterligt / ad denne Guds Frelsning er send til Hedningene / de skulle oc høre. 29 Oc der hand hafde sagt dette / da ginge Jøderne bort / oc hafde mange Spørgsmaal imellem sig self. 30 Men Paulus blef tu gandske Aar i sit eget Leyed (Herbere/) oc annamme alle som komme ind til hannem / 31 Prædickede Guds Rige / oc lærde om den HErre JEsu / med ald dristighed / uforhindret.


S. Pauli Epistel til de Romere.
I.Capitel.
PAulus / JEsu Christi tienere / kaldit Apostel / fraskildt til Guds Euangelium / 2 (Hvilcket hand tilforn hafde lofvit / ved sine Propheter / i de hellige Skrifter/) 3 Om sin Søn / (som blef fød af Davids Sæd efter Kiødet / 4 Somklarligen blef bevjst ad være Guds Søn i kraft efter helligheds Aand / af Dødes Opstandelse) JEsu Christo vor HErre: 5 Ved hvilcken vi sige Naade oc Apostels Embede / til Troens Lydighed / iblandt alle Hedninge / for hans Nafn: 6 Iblant hvilcke j oc ere kaldede af JEsu Christo. 7 (Til) alle dem som ere i Rom / Guds Elskelig / kaldede Hellige. Naade (være med) eder / oc Fred / Faderen Gud vor Fader / oc (den) HErre JEsu Christo.
8 Først saa tacker jeg min Gud / ved JEsum Christum / for eder alle / Ad eders Tro forkyndis i den gandske Verden. Thi Gud er mit vidne / hvilcken jeg tiener i min Aand / udi hans Søns Euangelio / hvorledis jeg uden afladelse tæncker paa eder : 10 Ydmygeligen begrendis altid i mine Bøner / om jeg endnu en gang motte faa Lycke paa Reysen / ad komme til eder. 11 Thi jeg mig forlengis efter / ad see eder / ad jeg kan deele nogen Aandelig naadens Gafve med eder / ad j kunde styrckes / 12 Det er / ad jeg kunde blifve trøsted med iblandt eder / formedelst den som er i os paa begge sider / baade eders oc mjn Tro. 13 Men jeg vil icke dølle for eder / Brødre / ad jeg hafver ofte sæt mig for / ad komme til eder / (oc jeg hafver her indtil værit forhindred/) Ad jeg kunde hafve nogen Fruct end oc iblandt eder / lige som oc iblandt de andre hedninge. 14 Jeg er baade Græcker oc barbarer / baade Vjse oc Galne / en plictigTienere. 15 Saa er jeg redebon / saa megit som jeg muuligt er / ad prædicke Euangelium ocsaa for eder som (ere) i Rom. 16 Thi jeg skammer mig icke ved Christi Euangelium. Thi det er en Guds Kraft / til saliggiørelse / hver den som troor / baade Jøder besynderligen oc Græcker. 17 Thi Guds Retfærdighed obenbaris der udi / af Troen til Troen: Som skrevet er / Men den Retfærdige af Troen / hand skal lefve.
18 Thi Guds Vrede obenbaris af Himmelen / ofver all ugudelighed / oc de Menniskers uretfærdighed / som opholde Sandheden i uretfærdighed. 19 Thi der som mand kand vide om Gud er obenbarit i dem / Thi Gud hafver obenbarit dem (det.) 20 Thi hans usiundelige Ting / fra verdens Skabelse / naar de forstaaes af Gierningerne / da beskues de / (som ere) baade hans ævige Mact / oc guddom. Saa ad de hafve ingen undskyldning. 21 Thi enddog de kiende Gud / saa prjsede eller tackede de hannem dog icke som Gud: Men de ere blefne forfængelige i deres egne Tanker / oc deres uforstandige Hierte er formørcket. 22 Der de hulde sig vjse / ere de blefne Daarer. 23 Oc de hafve forvent den uforkrænckelige Guds Herlighed / til et forkrænckelige Menniskis / oc Fules / oc fireføttede Diurs oc Ormes Billedis lignelse. 24 Derfor hafver oc Gud gifvit dem hen i deres Hierters begæringer / til ureenhed / ad vanære deres egne Legomer iblandt dem self. 25 Hvilcke som forvende den Guds Sandhed til Løgn / oc ærede oc dyrckede Skabelsen ofver Skaberen / som er velsignet i Ævighed / Amen. 26 For den Sags skyld hafver Gud gifvit dem hen i skændelige lyste / Thi baade deres Qvinder forvende den Naturlige brug til den unaturlige: 27 Item difligeste oc Mændene / som forlode Qvindens naturlige brug / blefve optende i deres begæring til hver andre / (saa ad) Mænd / med Mænd / brugte denskam / oc singe deres vildfarelsis Løn ½som det burde sig / paa dem self. 28 Oc lige som de icke hulte for got / ad hafve Guds kundskab / (saa) gaf Gud dem hen i deres Sind / som duer intet / ad giøre de usømmelige Ting: 29 Opfylte med alle uretfærdighed / Horerj / Skalckhed / Gierighed / Ondskab : Fulde af Avind / Mord / Trætte / Svig / Forgiftighed / 30 Øretudere / Bagvaskere / Guds Foractere / Bespottere / Hofmodige / Ofverdaadige / Underfundige / Forældre ulydige / 31 Uforstandige / Troløse / Ukierlige / Uforligelige / Ubarmhiertige. 32 Hvilcke / enddog de bekiende Guds Retvjshed / (ad de som giøre saadanne Ting / ere skyldige ad døe/) saa giøre de dog det icke alleeniste / men hafve oc behagelighed med dem som det giøre.

II.Capitel.
DErfor / O Menniske / kant du icke være undskyldt / ihvo du est / som dømmer. Thi i det du dømmer en anden / fordømmer du dig self / Thi du giør de samme Ting (du) som dømmer (andre.) 2 Men vi vide / ad Guds Dom er retfærdig ofver dem / som giøre saadanne Ting. 3 Men tæncker du dette / O Menniske / du som dømmer dem / der giøre saadanne Ting / oc giør de samme / ad du skalt undfly Guds Dom? 4 Eller foracter du hans Godheds / oc Taalmodigheds oc Langmodigheds Rjgdom? Oc veedst icke / ad Guds Godhed leder dig til Omvendelse.
5 Men efter din Haardhed oc ubodfærdighet Hierte / forsamler du dig self Vrede / paa Vredens / oc Guds obenbarelsis retfærdige Doms dag / 6 Hvilcken som skal betale hver efter dine Gierninger: 7 (Som er) Prjs oc Ære / oc en uforkrænckelighed / dem / som ved god Giernings Taalmodighed søge efter det ævige Ljf: 8 Men dem ½som ere kjfactige oc icke lyde Sandhed / men ofvertales af uretfærdighed / (dem skal vorde) ugunst oc vrede. 9 Trængsel oc Angift (skal være) ofver hvert Menniskis Siel som giør det onde / baaade en Jødis (besynderligen) oc Græckis. 10 Men Ære oc hæder / oc Fred (skal være) hver den som giør det gode / baade en Jøde besynderligen oc en Græcke. 11 Thi der er ingen Persoons anseelse hos Gud. 12 Thi hvilcke som heldst der hafve syndet uden Loven / de omkomme uden Loven: Oc hvilcke som heldst der hafve syndet i Loven / de skulle fordømmes ved Loven. (13 Thi icke Lovfens Hørere (ere) retfærdige for Gud / men Lovfens Giørere / skulle retfærdiggiøres. 14 Thi efter ad Hedninge / som icke hafve Loven / giøre af Naturen / Lovens Gierninger / da ere de samme / dog de icke hafve Loven / dem self en Lov: 15 Hvilcke som vise Lovens Gierning skrefven i deres Hierter / i det deres Samvittighed vidner med (dem/) oc Tancker / som skulle anklage eller oc undflyde (dem) iblant hver andre) 16 paa den dag naar Gud skal dømme Menniskenes skiulte Ting / efter mit Euangelium / ved JEsum Christum.
17 See / du kaldis med Tilhafn en Jøde / oc forlader dig tryggeligen paa Loven / oc roser dig i Gud / 18 Oc veedst (hans) Villie / oc efterdi du est undervjst af Loven / da prøfver du de adskillige Ting / 19 Oc holder dig self for ad være de Blindes Ledsagere / deres Lius / som ere i Mørcke / 20 De Daarliges Tuctemestere / de Eenfoldiges Lærere / som hafver den visse maade / paa Kundksab oc Sandhed i Loven.
 21 Du derfor / som lærer en anden / lærer du dig icke self ? Du som prædicker / ad mand skal icke stiæle / stiæler du? 22 Du som siger / ad mand skal icke bedrifve Hoor / bedrifver du Hoor? Du som hafver bederstyggelighed til Afguder / ranner du det hellige? 23 Du som roser dig af Loven / vanærer du Gud / formedelst Lovens overtrædelse? 24 Thi ad for eders skyld bespottis Guds Nafn iblant Hedningene / lige som skrefvet staar.
35 Thi Omskærelsen er vel nyttelig / om du holder Loven: Menn est du Lovens Ofvertrædere / da er din Omstærelse blefven en Forhus. 26 Dersom da Forhuden bevarer Lovens rettigheder / Mon hans Forhud icke skal regnis til en Omskærelse? 27 Oc den Forhud som er af Naturen / oc fuldkommer Loven / skal dømme dig / som ved Bogstaven oc Omskærelsen / est Lovens Ofvertrædere. 28 Thi icke den (er en ræt Jøde) som er obenbarligen en Jøde / ey heller den (en ret omskærelse) som er obenbarligen (det er) i Kiød / en Omskærelse. 29 Men den som (er) i skiul (er) en Jøde / Oc Hiertens Omskærelse i Aand / icke i Bogstafven / hves roos icke er af Menniskene / men af Gud.

III.Capitel.
Hvad er da Jødens Fordeel? Eller hvad gafner omskærelsen? 2 Meget (er det) i alle maade. Thi først / ad Guds synderlige Ord ere dem betroede : 3 Thi hvad (hielper det) om nogle vare vantroe? Mon deres Vantro skulle giøre Guds Tro til intet? 4 Det være langt fra. Gud maa blifve sandru / men hver Menniske en Løgnere: Lige som skrefvet staar / Ad du kand blifve retfærdiggiort i dine ord / oc ofvervinde / naar du dømmis. 5 Men dersom vor uretferdighed prjser Guds Retfærdighed / hvad ville vi sige? Mon Gud være uretferdig / ad hand fører Vreden ofver os? (Jeg taler saa efter Menniskelig vjs.) 6 Det være langt fa. Hvorledis skulle Gud ad dømme Verden? 7 Thi dersom Guds Sandhed er blefven ofverflødig til hans Ære / formedelst min Løgn / Hvi dømmis oc jeg endnu som en Syndere? 8 Oc icke (actis) (ligesom vi bespottis / oc som nogle siuge / ad vi skulde sige) ad vi ville gisre om / ad der kan komme got? Hves Fordømmelse er ret.
9 Hvad da? Hafve vi fordeel? Aldeelis ingen. Thi vi hafve før bevjst / ad baaade Jøder oc Græcker ere alle under synd. 10 ligesom oc skrefvit staar / Der er ingen retfærdig / icke end een: 11 Der er ingen forstandig / der er ingen som spør efter Gud. 12 Alle ere afvigede / de ere tilsammen blefne uduelige / Der er ingen som giør got / der er icke end een. 13 Deres Strube (er) en obnet Graf / med deres Tunge besvige de der er onde Slangers Forgift under deres Læbe. 14 Hves Mund er fuld af bander oc beeskhed: 15 Deres Fødder ere snare til ad udøse blod. 16 Der er fordærfvelse oc jammer i deres veye. 17 Oc de hafve icke kiendt Fredens Vey. 18 Der er icke Guds Fryct for deres Øyen. 19 Men vi vide / ad hvadsomheldst Loven siger / det siger den til dem / som ere under Loven : Paa det ad hver Mund skal tilstoppis / all Verden skal være skyldig for Gud. 20 Derfor kand intet menniske blifve retferdiggiort for hans Aasiun / af Lovens Gierninger. Thi ved Loven (kommer) syndsens bekiendelse.
21 Men nu er Guds Retfærdighed obenbaret uden Loven / som er vidnet om formedelst Loven oc Propheterne. 22 Ja / Guds Retfærdighed ved JEsu Christi Tro / til alle / oc ofver alle / som troe. Thi der er icke forskel. 23 Thi de hafve alle syndet / oc dem fattis Guds Ære: 24 Som blefve retfærdiggiorde uforskyldt af hans Naade / ved den Gienløsning / som (er) i Christo JEsu: 25 Hvilcken Gud hafver fremsat til en Naadestool / formedelst Troen i hans blod / til ad vise sin Retfærdighed / for de foregangne Synders Forladelse / 26 Udi Guds Taalmodighed / til ad vise sin Retfærdighed paa denne nærværendis tjd / ad hand maa være retfærdig / oc retfærdiggiørendis den (som er) af JEsu Tro. 27 Hvo er nu den roos? Den er udeluckt. Formedelst hvilcken Lov? Gierningers? Ney: Men formedelst Troens Lov.
28 Saa slutte vi nu fornufteliden / Ad Mennisket blifver retfærdiggiort / ved Troen / uden Lovens Gierninger. 29 Mon Gud være aleene Jødernes? Er hand icke oc Hedningers? 30 Efterdi Gud er een / som monne retfærdiggiør omskærelsen af Troen / oc Forhuden formedelst Troen. 31 Giøre vi da Loven til intet / formedelst Troen? Det være langtfra: Men vi stadfæste Loven.

IV.Capitel.
HVad ville vi da sige / ad vor Fader Abraham hafver fundit efter Kiødet? 2 Thi dersom Abraham er retfærdiggiord af Gierninger / da hafver hand roos / men icke for Gud. 3 Thi hvad siger Skriften? Men Abraham troode Gud / oc det blef retnit hannem til Retfærdighed. 4 Men den som arbeider / hannem tilregnis icke hans Løn efter Naade / men gifvis) efter skyld: 5 Men den som icke arbeider / men troor paa den / som retfærdiggiør den ugudelige / tilregnis hans Tro til retfærdighed. 6 Sa som oc David siger / Ad Salighed og hører det menniske til / hvilcket Gud tilregner Retferdighed / uden Gerninger / (der hand siger/) 7 Salige ere de / hves Ofvertrædelser ere forladne / oc hves Synder ere ofverskiulte. Salig (er den) Mand / hvilcken Gud icke tilregner synd.
9 Hør da de Salighed til Omskærelsen (alleene) eller oc til Forhuden? Thi vi sige / ad Troen er Abraham regned til Retfærdighed. 10 Hvorledis er den da regned? Der hand var i Omskærelsen / eller i Forhuden? Icke i Omskærelsen / men i Forhuden. 11 Oc hand annammede omskærelsis Tegn / Troens retfærdigheds besegling / som var i Forhuden / saa ad hand skulde være alle deres Fader / som troe i Forhuden / ad retfærdighed skulde dem oc tilregnis: 12 Oc Omskærelsis Fader / icke alleeniste for dem / som ere af Omskærelsen / men ocsaa som dem / som gaae i vor Faders Abrahams Trois Fodspor / som (hand hafde) i Foruden.
13 Thi den Forjættelse til Abraham oc hans Sæd: Som er: Ad hand er Verdens Arfving / (skeede) icke formedelst Loven / men ved Troens Retfærdighed. 14 Thi (ere) de Arfvinge / som (ere) af Loven / da er Troen blefven forgiefvis / oc Forjettelsen er giort til intet. 15 Thi Loven giør vrede: Thi hvor som Loven icke er / der (er) ey heller Ofvertrædelse. 16 For den Sags skyld (sigis det ad være) af Troen / ad det kan være efter naade / saa ad Forjættelsen skal være fast / for den gandske Sæd: Icke alleniste for den / som er af Loven / men oc for den / som er af Abrahams Tro / hvilcken der er allis voris Fader. (17 Som skrefvet staar / Jeg hafver sat dig til mange Folckes Fader/) for den som hand troode / (det er) Gud / som lefvendis giør de Døde / oc kalder de Ting der icke ere / som de vare. 18 Hvilcken der troode uden haabet / i Haabet / ad hand skulde vorde mange Folckes Fader / efter det som sagt var / Saaledis skal din Sæd vorde. 19 Oc hand / som icke blef skrøbelig i Troen / actede icke sit egit Legome / som nu var dødet / efterdi hand var ngoet nær hundrede Aar gammel / oc Saræ dødede Ljf. 20 Saa tvilde hand icke paa Guds Forjættelse / formedelst Vantro: men hand blef styrcket i Troen / oc gaf Gud Ære / 21 Oc var fuldkommeligen vis paa / ad det som hand hafde lofvit / (det) var hand oc mæctig (til) ad giøre. 22 Hvorfor (det) blef oc regnet hannem til Retfærdighed.
23 Men det er icke skrefvet for hans skyld alleene / ad det er hannem tilregnet: 24 Men oc for vor skyld / hvilcke det skal tilregnis / i det vi troe paa den / der opreiste vor HErre JEsum fra Døde / 25 Hvilcken som er gifven der hen for vore Synder / oc er opreist for voris Retfærdiggiørelse.

V.Capitel.
VI som da ere retfærdiggiorde af Troen / hafve Fred med Gud / ved vor HErre JEsum Christum: 2 Ved hvilcken vi hafve bekommet den Tilgang i Troen / til denne naade / som vi staae udi / oc rose os under Guds Herligheds haab. 3 Men icke end (det) alleene / men vi roose os oc i Trængsler / efterdi vi vide / ad Trængslen giør Taalmodighed: 4 Men Taalmodigheden Forfarenhed / men Forfarenheden Haab: 5 Men Haabet beskæmmer icke. Thi Guds Kierlighed er udøst i vore Hierter / ved den Hellig-Aand / som er gifven os.
6 Thi Christus døde for (os) ugudelige / i tjde / der vi vare end skrøbelige / 7 Thi der døør neppeligen nogen for en Retfærdig. Thi for den Godis skyld torde oc / maa vel skee / nogen døø. 8 Men Gud prjser sin egen Kierlighed mod os / ad Christus er død for os / der vi vare endda Syndere. 9 Saa skulle vi da meget meere / efterad vi nu ere retfærdiggiorde i hans Blod / blifve frelste ved hannem fra Vreden / 10 Thi dersom vi blefve forligte med Gud / formedelst hans Søns Død / der vi vare Fiender / da skulle vi meget meere / efterdi vi ere forligte / frelsis i hans ljf / 11 Men icke (det) alleene / Men efterdi vi tooste os oc i Gud / ved vor HErre JEsum Christum / ved hvilcken vi hafve nu faaet Forligelsen.
12 Derfor / lige som synden kom i i Verden / formedelst eet Menniske / oc Døden formedelst Synden / oc Døden saa iginnemtrængde til alle Menniske / i det de syndede alle. 13 Thi Synden var i Verden indtil Loven : Men der som ingen Lov er / der tilregnis icke Synden 14 Men Døden regnede fra Adam indtil Mosem / ocsaa ofver dem som icke hafde syndit / efter Adams / ofvertrædelsis lignelse / hvilcken der er en Figur / til den som skulde komme. 15 Men det er icke saa med den Naadis Grafve / som med Synden. Thi ad døde der mange udi eet Menniskis synd / Da er meget meere Guds Naade oc Grafve / i det eene Menniskie JEsu Christi Naade / blefven ofverflødig til mange. 16 Oc den Gafve er icke / som (det der kom) formedelst den eene som syndede: thi Dommen er kommen af een (synd) til Fordømmelse / Men den Nadis Gafve (hielper) af mange Synder til Retfærdighed. 17 Thi der som Døden regnerede i eens Synd / ved den eene / Da skulde de meget meere / som annammede Naadens oc Retferdighedsens Grafvis ofverflødighed / regnere i Ljfvet / ved den een JEsum Christum. 18 Derfor da / ligesom (det er kommit) ved eens Synd ofver alle Menniske til Fordømmelse: Saa er oc  det andet kommit ved eens Retfærdighed ofver alle Menniske til Ljffens Retfærdiggiørelse. 19 Thi lige som der ere blefne mange til Syndere ved eet menniskis ylydighed / Saa skulle oc mange vorde retfærdige ved den eenis lydighed. 20 Men Loven indkom der foruden paa det ad Synde skulde blifve dis meere bekiend / (der) er naaden blefven end meere ofverflødig. 21 Ad ligesom Synden hafver regnerit i Døden / Saa skal oc Naaden regnere ved Retfærdighed til det ævige Ljf / ved JEsum Christum vor HErre.

VI.Capitel.
HVad ville vi da sige? Skulle vi blifve varactige i Synden / ad Naaden kan blifve dis ofverflødigere? 2 Det være langt fra. Vi som ere døde fra synden / hvorledis skulde vi endnu lefve i den? 3 Eller vide I icke / Ad vi / saa mange som ere døbte i Christum JEsum / vi ere døbte i hans Død? 4 Saa ere vi da begrafne ved hannem / ved Daaben / til Døden: Ad lige som Christus er opreist fra Døde / ved Faderens Herlighed / Saa skulle oc vi vandre udi et nyt Lesnet. 5 Thi dersom vi ere plantede med (hannem) efter hans Døds lignelse / Da skulle vi oc efter Opstandelsens (lignelse:) 6 Efter vi vide dette / ad vort gamle Menniske er korsfæst ved (hannem/) paa det ad syndsens Legome skal blifve til intet / ad vi skulle icke fremdeelis tiene Synden. 7 Thi hvo som død er / hand er frj fra Synden. 8 Men dersom vi ere døde med Christo / da troe vi / ad vi oc skulle lefve med hannem. 9 Efterdi vi vide / ad Christus som er opreist fra Døde / døør icke meere: Døden skal icke meere regnere ofver hannem. 10 Thi det hand døøde / døøde hand een gang for synden : Men ad hand lefver / det lefver hand for Gud. 11 Lige saa slutte oc j / ad ere self døde for Synden / men lefve for Gud / i Christo JEsu vor HErre.
12 Saa regnere da icke Synden i eders dydelige Legome / ad være den lydige i dets begæringer. 13 Gifver ey heler Synden eders Lemmer til uretfærdigheds Vaaben: Men gifver Gud eder self / som de der ere lefvende fra Døde / oc Gud eders lemmer til Retfærdigheds Vaaben. 14 Thi Synden skal icke regnere ofver eder / Thi j ere icke under Loven / men under Naaden. 15 Hvad da? Skulle vi synde / efterdi vi ere icke under Loven / men under Naaden? Det være langt fra. 16 Vide j icke ad hvem j gifve eder self til Tienere / til lydighed / da ere j dens Tienere / som j ere lydige / enten Syndens til Død / eller Lydigheds til Refærdighed? 17 Men Gud (hafve) tack ad j hafve været Syndens Tienere / Men ere nu blefne lydige af Hiertet / Men ere nu blefne lydige af Hiertet / til den Lærdoms form / som j ere tilgifne. 18 Men nu j ere blefne frj fra Synden / da ere j blefne Retfærdighedsens Tienere.
19 Jeg siger det Menniskelig vjs / for eders Kiøds skrøbelighed. Thi for eders Kiøds skrøbelighed . Thi lige som j hafve gifvet eders Lemmer ad tiene ureenhed / oc ofvertrædelse til ofvertrædelse / Saa gifver nu eders Lemmer til ad tiene Retfærdighed / til helliggiørelse. 20 Thi der j vare Syndsens Tienere / da vare j frj fra Retfærdigheden. 21 Hvad hafde j da for Fruct / af hvilcke j nu skamme eder? Thi enden paa dem er Døden. 22 Men nu j ere frj giorde fra Synden / oc ere blefne Guds Tienere / Da hafve j eders Fruct / til helliggiørelse / men enden det ævige Ljf. 23 Thi Syndens Sold er Døden / Men Guds Naadis Gafve er det ævige Ljf / i Christo JEsu vor HErre.

VII.Capitel.
ELler j icke / Brødre / (Thi jeg taler til dem / som vide Loven) ad Loven regnerer ofver Mennisket / saa lang tjd hand lefver? 2 Thi Qvinden / som er en Mand undergifven / hun er bunden til Manden / som lefver / ved Loven : men dersom Manden døør / da hafver hun intet med Loven ad giøre / som er Manden anrørendis. 3 Hvorfor da / imeden Manden lefver / skal hun kaldis en Hoore / om hun blifver en anden Mand (til deel:) Men dersom hendis Mand er død / da er hun frj fra Loven / ad hun icke er en Hoore / om hun blifver en anden Mands. 4 4 Ligesaa ere oc j mine Brødre / døde giorde fra Loven / formedelst Christi Legome: Ad j skulle blifve en anden til deel / (som er) den opreiste fra Døde / paa det vi skulle bære Gud Fruct. 5 Thi der vi var i Kiødet / da virckede Syndernes lyste / som vare ved Loven i vore Lemmer / til ad bære Døden Fruct. 6 Men nu hafve vi intet ad giøre med Loven / som ere døde fra den / i hvilcken vi huldis fangne: Saa / ad vi skulle tiene i Aandens ny væsen / oc icke i Bogstafvens gamle væsen.
7 Hvad ville vi da sige? (Er) Loven Synd? Det være langt fra. Men jeg kiende ick Synden uden ved Loven Thi jeg viste oc icke af begierlighed / dersom Loven hafde icke sagt / du skalt icke begiære. 8 Men synden / som tog aarsag ved den befaling / giorde al begierlighed i mig. Thi uden Loven (var) synden død: 9 Men jeg lefde nogen tjd uden Loven: Men der Befalingen kom / da blef Synden lefvendis igien / 10 Men jeg døde. Oc det Bud / som var til Ljfvet / befantis mig (ad være) til Døden: 11 Thi Synden / som tog Aarsag ved Budet / forførde mig / oc dræbte mig formedelst det samme. 12 Saa er vel Loven hellig / oc Budet helligt / oc retfærdit oc got.
13 Er da det / som er got / blefvet mig en Død? Det vare langt fra. Men Synden / ad den skulde obenbaris / ad være Synd / som giorde mig Døden / formedelst det gode / ad synden skulde vorde ofvermaade syndig / formedelst Budet. 14 Thi vi vide / ad Loven er Andelig: Men jeg er kiødelig / sold under Synden. 15 Thi jeg veed icke / hvad jeg giør. Thi jeg giør icke det som jeg vil / men det som heg hader / det giør jeg. 16 Men giør jeg det / som jeg icke vil / da samtycker jeg ved Loven / ad den er god.
17 Men nu giør jeg icke det / men Synden / som boor i mig. 18 Thi jeg veed / ad i mig / (det er / i mit Kiød) hoer icke got. Thi Villien henger mig ofver / Men ad fuldkomme det gode / finder jeg icke. 19 Thi det Gode / som jeg vil / det giør jeg icke: Men det Onde / som jeg icke vil / det giør jeg. 20 Men giør da jeg / det som jeg icke vil / saa giør icke jeg meere det samme / men Synden / som boor i mig. 21 Saa finder jeg da denne Lov for mig / som vil giøre det gode / ad det onde henger ved mig. 22 Thi jeg forlyster mig med Guds Lov / efter det indvortis Menniske: 23 Men jeg seer en anden Lov i mine Lemmer / som strjder imod mit Sinds Lov / oc tager mig fangen i Syndens Lov / den som er i mine Lemmer. 24 Jeg ælendige Menniske: Hvo skal frj mig af denne Døds Legome? 25 Jeg tacker Gud ved JEsum Christum vor HErre. Saa tiener jeg jo da self Guds lov ved Sindet / Men syndens Lov med Kiødet.

VIII. Capitel.
SAa er jo da nu ingen Fordømmelse for dem / som (ere) i Christo JEsu / der icke vandre efter Kiødet / men efter Aanden. 2 Thi ljfsens Aands Lov / i Christo JEsu / hafver frjgiort mig fra Syndfens oc Dødfens Lov. 3 Thi det som var Loven umuuligt / i det den var skrøbelig formedelst Kiødet / (det giorde) Gud / som sende sin egen Søn / i det syndige Kiøds skickelse / oc for Syndens skyld / fordømte Synden i Kiødet. 4 Ad Lovens rættighed skulde fuldkommis i os / som icke vandre efter kiødet / men efter Aanden. 5 Thi de som ere efter Kiødet / de sandze de Kiødelige (Ting/) Men de (som ere) efter Aanden / de Aandelige (Ting.) 6 Thi Kiødsens sanz / er Ljf oc Fred. 7 Thi kiødsens sanz er fiendskab imod Gud / thi den kand det ey heller (være.) 8 Men de som ere i Kiødet / kunde icke teckis Gud. 9 Men j ere icke i Kiødet / men i Aanden / saa fremt Guds Aand boer i eder. Men der som nogen icke hafver Christi Aand / den er icke hans. 10 Men dersom Christus er i eder / (Da er) Legomet jo dødt for Syndens skyld: Men Andens (er) Ljf / for Retfærdigheds skyld. 11 Men dersom hans Aand / der opreiste JEsum fra Døøde / boor i eder / Da skal oc den / som opreiste Christum fra Døde / giøre oc eders dødelige Legomer lefvende / ved hans Aand som boor i eder.
12 Saa ere vi da / Brødre icke Kiødet skyldige / ad lefve efter Kiødet. 13 Thi lefve j efter Kiødet / da skulle j døe: Men døde j Legomens Gierninger / formedelst Aanden / da skulle j lefve . 14 Thi hvilckesomheldst der drifved af Guds Aand / disse ere Guds Børn. 15 Thi j annammede icke en Trældoms Aand atter til fryct / men j annammede en sønlig udkaarelsis Aand / i hvilcken vi raabe / Abba / Fader. 16 Den samme Aand vidner med vor Aand / ad vi ere Guds Børn. 17 Men dersom (vi ere) Børn / da (ere vi) oc Arfvinge / (det er/) Guds Arfvinge / men Christi Medarfvinge: Saa fremt vi ljde med (hannem/) ad vi oc skulle blifve ærefuldgiorde med (hannem.)
18 Thi jeg holder det saa / ad de ting vi ljde nu i denne tjd / ere icke den herlighed værd / som skal obenbaris paa os. 19 Thi Creaturens omhyggeligelige forlængelse / forventer Guds Børns obenbarelse. 20 Thi Creaturet er forfængelighed underlagt / icke med sin villie / men for hans skyld / som det hafver underlagt i Haabet. 21 Ad Creaturet self skal oc blifve fej fra forkrænckeligheds tieniste / til Guds Børns Herligheds frjhed. 22 Thi vi vide / ad alle Creature sucke med (os/) oc ere i smerte med (os) indtil endnu. 23 Ja icke de alleeniste / men ocsaa vi self / som hafve Aandens første Grøde. oc vi self sucke i os self / i det vi forvente en sønlig udkaarelse / vort Legomis Forløsning. 24 Thi vi ere frelste i Haabet. Men Haab / som seeis / er icke Haab. Thi hvad / kan nogen oc haabe det / som hand seer? 25 Men haabe vi det / som vi icke see / da forvente vi (det) ved Taalmodighed. 26 Disligest saa kommer oc Aanden vore Skrøbeligheder til hielp. Thi vi vide icke / hvad vi skulle bede om / efter som det sig bør / men Aanden self traader frem for os / me usigelige Sucke. 27 Men den som randsager Hierterne / veed / hvilcken der er Aandens Sandz : Thi hand traader frem for de Hellige / efter Guds villie.
28 Men vi vide / Ad alle Ting tiene dem til gode / som elske Gud / de som ere kaldede efter Forsættet. 29 Thi hvilcke hand hafde kiend tilforn / (dem) hafver hand oc beskickit tilforn / ad være hans Søns Billede ligedannede: paa det ad hand skal være den Førstefødde iblandt mange Brødre. 30 Men hvilcke hand hafver beskicklit tilforn / dem hafver hand oc kaldit: Oc hvilcke hand hafver kaldit / dem hafver hand oc retfærdiggiort. Men de hand hafver retfærdigiort: dem hafver hand oc giort herlige. 31 Hvad ville vi da sige til disse Ting? Er Gud for os / hvo (kan være) med os? 32 Hvilcken som oc icke sparde sin egen Søn / men gaf hannem hen for os alle / Hvorledis skulde hand icke oc saa naadeligen gifve os alle ting med hannem? 33 Hvo vil klage paa Guds udvalde? Gud er den / som retfærdiggiør. 34 Hvo (er den) som fordømmer? Christus (er den) som er død / Ja meget meere / oc opreist / hvilcken som oc er ud Guds høyre Haand / som oc traader frem for os.
35 Hvo vil stille os fra den Christi Kierlighed? Trængsel / eller Angist / eller Forfølgelse / eller Hunger / eller Nøgenhed / eller Fare / eller Sværd? 36 (Ligesom skrevet staar / For din skyld dræbes vi den gandske Dag / vi ere regnede som Slactefaar.) 37 Men i alle disse Ting ofvervinde vi / ved hannem / som os elskte. 38 Thi jeg er vis paa / Ad hvercken Død / ey heller Ljf / ey heller engle / ey heller Førstedømme / ey heller Mact / ey heller de nærværende / 39 Ey heller det høye / ey heller det dybe / ey heller noget andet Creatur / skal kunde skille os fra den Guds Kierlighed / som (er) Christo JEsu vor HErre.

IX.Capitel.
Jeg siger Sandhed i Christo / jeg liuger icke / Saa min Samvittighed vidner med mig / i den Hellig Aand / 2 Ad jeg hafver en stoor Sorg oc en u-afladelig Smerte i mit Hierte. 3 Thi jeg vilde ynske self ad være en forbandet Ting fra Christo / for mine Brødre / (som ere) mine Frender efter Kiødet: 4 Hvilcke som ere Israelitter / hvilcke den sønlige udkaarelse / oc herligheden / oc Pacterne / oc Lovens stiftelse / oc Guds dyrckelse / oc Forjættelserne (tilhøre: ) 5 Hvilcke Fædrene høre til / oc af hvilcke Christus (er) efter Kiødet / Som er Gud ofver Alting / velsignet i ævighed / Amen.
6 Men det maa icke tages i den meening / ad Guds Ord hafver slait feil. Thi icke alle som ere af Israel / disse ere Israel: 7 Ey heller fordi de ere Abrahams Sød / ere alle Børn: Men Sæden skal kaldis dig Isaac: 8 Det er / disse re icke Guds Børn / som ere Kiødsens børn: Men Forjettelsens Børn regnis til Sæden. 9 Thi dette er Forjættelsens Ord / Ved denne tjd vil jeg komme / oc Sara skal hafve en Søn. 10 Ja icke (det) alleeniste / men oc Rebecca forstood det samme) der hun var siuglig ved een / (det er ved) Isaac for Fader / 11 Thi forend de blefve fødde / oc hvercken hafde giort noget got eller ont / paa det ad Guds Forsæt skulde blifve ved / efter udvælgelsen / icke af Gierninger / men af den som kaldede / 12 Da blef der sagt til hende / Den Større skal tiene den Mindre / 13 Som skrefvet staar / Jacob elskte jeg / min Esau hadde jeg jeg.
14 Hvad ville jeg da sige? Mon (der være) uretfærdighed hos Gud. Det være langt fra / 15 Thi hand siger til Mose / Jeg vil være den misundelig / Hvilcken jeg vorder misundelig / Oc jeg vil forbarme mig ofver den / hvilcken jeg forbarmer mig ofver. 16 Saa staar det icke til den som vil / ey heller til den som løber / men til Gud / som giør Miskundhed. 17 Thi Skriften siger til Pharao / Til dette samme opriste jeg dig / ad jeg vilde bevjse min Mact paa dig / Oc paa det mit Nafn skulde forkyndis paa all Jorden. 18 Saa forbarmer hand sig da ofver den / som hand vil / men forhærder den / som hand vil.
19 Saa motte du sige til mig / Hvad klager hand ofver endnu? thi hvo hafver slaait hans Villie imod? 20 ja / O Menniske / Hvo est du / som vil gaa i rætte mod Gud? Mon noget som er giort / kand sige til den som giorde det / Hvi giorde du mig saa? 12 Eller hafver icke Pottemageren mact ofver Leeret / af det samme stycke ad giøre et Kar til ære / men et andet til vanære / 22 men dersom Gud / der hand vilde vise vreden / oc kundgiøre sin mact / leed med stor langdmodighed vredens Kar / som vare ferdigede til forderfelse / 23 Oc ad hand kunde kundgiøre sin Herligheds rjgdom / ofver Barmhiertighedsens Kar / hvilcke hand hafde for beridt til Herlighed / (hvad vilde du da sige?) 24 Hvilcke hand oc kaldede / (som er) os / icke alleeniste af Jøder / men ocsaa af Hedninge. 25 Ligesom hand oc siger hoos Ofeam / Jeg vil kalde det mit Folck / som icke var mit Folck / Oc hende elskelig / som icke var elskelige. 26 Oc det skal skee / Paa den Sted / som var sagt til dem / I (ere) icke mit Folck / Der skulle de kaldis den lefvende Guds Børn. 27 Men Esaias raaber ofver Israel / Der som Israels Børns tall var som Haffens Sand / (Saa) skulle (dog ickun) lefningene frelsis. 28 Thi (der er) den som fuldkommer oc forkorter Ord udi Retfærdighed / thi HErren skal giøre et forkortet Ord paa Jorden. 29 Oc ligesom Esaias hafver sagt tilforn / Dersom den HErre Zebaoth hafde de icke lefnit os Sæd / Da hafde vi blefvit som Sodoma / oc været lige ved Gomorra.
30 Hvad ville vi da sige? Ad Hedningene / som icke søgte efter Retfærdighed / singe Retfærdighed / Ja / den Retfærdighed (siger jeg) som er af Troen. 31 Men Israel / som søgte efter Retfærdigheds Lov / naadde icke til Retfærdigheds Lov. 32 Hvorfor? Ad det icke (skeede) af Troen / men som af Lovens Gierninger. Thi de støtte paa Anstøds Steen / 33 Ligesom skrevet staar / See / Jeg sætter en anstøds Steen i Zion / oc en Forargelsis Klippe / Oc hver den som troor pa hannem / skal icke beskæmmis.

X.Capitel.
BRødre / mit Hiertis gode behag oc den ydmygelige Begierning / som (skeer af mig) til Gud / for Israel / er til Saliggiørelse / 2 Thi jeg vidner med dem / ad de hafve Guds nidkierhed / men icke med Forstand. 3 Thi det de kiende icke Guds Retfærdighed / oc tacte efter / ad oprette en egen Retfærdighed / da ere de icke den Guds Retfærdighed undergifne / 4 Thi Christus er Lovens ende / til Retfærdighed for hver den som troor.
5 Thi Moses beskrifver den Retfærdighed / som (er) af Loven / ad det Menniske som giør de Ting / skal lefve udi dem. 6 Men den Retfærdighed af Troen / siger saa / Sig icke i dit Hierte / Hvo vil fare op til Himmelen? Det er / ad hente Christum hjd ned / 7 Eller hvo vil fare need i dybet? Det er / ad hente Christum op fra Døde. 8 Men hvad siger den? Ordet er dig nær / i din mund / oc i dit Hierte. Dette er det Troens Ord / som vi prædicke. 9 Thi dersom du faar bekiendt den HErre JEsum med din Mund / oc troit i dit Hierte / ad Gud opreiste hannem fra Døde / da blifver du salig. 10 Thi med Hiertet troor mand til Retfærdighed / men med Munden bekiender mand til Saliggiørelse. 11 Thi Skriften siger / hver den som troor paa hannem / skal icke beskæmmis. 12 Thi der er icke forskiel / enten paa en Jøde eller en Græcke / Thi den samme (er) alles HErre / Rjg til alle dem / som paakalde hannem. 13 Thi hver den / som paakalder HErrens Nafn / hand skal vorde salig.
14 Hvorledis skuldede da paakalde (den/) paa hvilcken de icke troede? Men hvorledis skulle de troe den / hvilcken de hafve icke hørt? Men hvorledis skulle de høre / uden (der er) een som prædicker? 15 Men hvorledis skulle de prædicke / om de blifve icke udsende? Lige som skrefvet staar / Hvor deylige ere deres Fødder / som forkynde Fred i Euangelio / de som forkynde de gode Ting i Euangelio. 16 Men de vare icke alle Euangelio lydige. Thi Esaias siger / HErre / Hvo hafver troit det vi hafve hørt? 17 Saa er Troen af Hørelsen: Men Hørelsen ved Guds Ord. 18 Men jeg siger / have de det icke hørt? Ja sandelig / deres Liud er udgangen ofver all Jorden / oc deres Ord til Jorderigs ender.
19 Men jeg siger / Mon israel icke hafve kiend (det?) Først siger Moses / Jeg vil giøre eder nidkiere ofver dem som icke ere et Folck: Jeg vil fortærne eder ofver et uforstandigt Folck. 20 Men Esaias tør vouet / oc siger / jeg er funden af dem som mig icke søgte / Jeg er blefven obenbar for dem / som icke spurde efter mig. 21 Men hand siger til Israel / Jeg hafver udract mine Hænder den gandske dag / til et Folck / (som er) ulydigt oc imodsigendis.

XI.Capitel.
SAa siger jeg da / Mon Gud hafve forskut sit Folck? Dette være langt fra. Thi jeg er oc en Israelit / af Abrahams Sæd / (af) Benjamins Stamme. 2 Gud hafver icke forskut sit Folck / hvilcket hand hafver kiend tilforn. Eller vide I icke / hvad Skriften siger om Elia? Hvorledis hand gaaar frem for Gud imod Israel / oc siger / HErre / De hafve ihielslaget dine Propheter / oc de hafve undergrafvet dine Altre: oc jeg er alleene ofverblefven / oc de staae efter mit Ljf. 4 Men hvad siger det guddommelige Giensvar til hannem? Jeg lod ofverblifve for mig self / siu tusinde Mænd / som icke hafve bøyet Knæ for Baal. 5 Saa gaar det da oc i denne nærværende tjd / der er blefven en lefning / efter Naadens udvælgelse.
6 Men er det af Naade / (da er det) icke meere af Gierninger: Ellers blifver naaden icke meere Naade. Men (er det) af Gierninger / da er der icke meere Nade: Ellers er Gierningen icke meere Gierning. 7 Hvad da? Det Israel søger efter / det hafver hand icke faait : men Udvælgelsen hafver faait det / de andre ere forhærdede . 8 Lige som Skrefvet staar / Gud gaf vem en douenheds Aand / Øyen til ad icke see / oc Øren til ad icke høre / indtil den samme Dag. 9 Oc David siger / Deres Bord vorde til en Snare / oc til en Stricke / oc til en Forargelse / oc dem self til et Vederlag. 10 Deres øyen vorde mørcke / til ad icke see : Oc bøy altid deres Ryg.
11 Saa siger jeg da / Mon de hafde støt sig / ad de skulde falde? Det være langt fra. Men ved deres Fald er saliggiørelsen (vederfaren) Hedningene / Ad den skulde opvæcke dem til nidkierhed. 12 Men dersom deres Fald er Verdens rjgdom / oc deres Skade (er) Hedningenes Rjgdom: Hvor megit meere deres fylde? 13 Thi jeg taler med eder Hedninge / Saa vjt som jeg er Hedningenes Apostel / prjser jeg mit Embede: 14 Om jeg nogenlunde kunde opvæcke mit Kjød til nidkierhed / oc frelse nogle af dem. 15 Thi dersom deres forkastelse (er) Verdens forligelse / Hvad vare deres annammelse (andet) end ljf af Døde?
16 Thi dersom den første Grøde (er) hellig / (da er) oc Deyen: Oc dersom Roden (er) hellig / (da ere) oc greenene. 17 Men om nogle af Greenene ere afbrudne / Men du / som varst et vildt Olietræ / est indpoded i deres sted: Oc est blefven deelactig i Olietræens Rood oc fedme: 18 Saa roos dig icke imod Greenene: Men dersom du rooser dig / da bør du icke Rooden / men rooden dig. 19 Saa kunde du da sige / Greenene ere afbrudne / ad jeg skulde blifve indpodit: 20 Vel / de ere afbrudne / ved Vantroo / Men du hafver staait (nogen stund) ved Troen: Vær icke høymodig / men frycte dig. 21 Thi dersom Gud icke hafver sparet de naturlige Greene / ad hand / maa skee / ey heller skal spare dig. 22 See derfor Guds Fromhed oc Strenghed: Ja stenghed mod dem / som ere faldne / Men fromhed mod dig / om du blifver ved i fromheden: ellers skulde du oc afhuggis. 23 Men de skulle oc indpodes / dersom de blifve icke ved i Vantroen: Thi Gud er mæctig til ad indpode dem igien. 24 Thi dersom du est afhuggen / af det vilde Olietræ / af Naturen / oc est indpodet i et got Olietræ / ikod Naturen: Hvor meget meere skulle disse / som ere efter Naturen / indpodis i (deres eget Olietræ?
25 Thi jeg vil icke dølle for eder / Brødre / denne Hemmelighed / paa det j skulle icke være vjse hoos eder self. Ad forhærdelse er vederfaren israel / hvad en deel af anlangendis indtil Hedningenes fylde kommer ind. 26 Oc saa skal all Israel blifve salig. Lige som skrefvet staar / Den som udfrjer / skal komme af Zion / oc afvende det ugudelige Væsen fra Jacob. 27 Oc dette er dem det Testamente af mig / naar jeg faar borttagit deres Synder. 28 Saa ere de da Fiender efter Euangelium / for eders skyld: Men efter udvælgelsen Elskelige / for Fædrenes skyld. 29 Thi ufortrydelige ere de Naadis gafver / oc det Guds kald. 30 Thi ligervjs som j oc fordum vare Gud ulydige / men hafve nu faaet Barmhiertighed / ved deres ulydighed: 31 Saa ere oc disse nu blefne ulydige / ved den Barkhiertighed som eder er vederfaren / ad de kunde oc faa Barmhiertighed. 32 Thi Gud hafver besluttit alle under ulydighed / ad hand vilde forbarme sig ofver alle.
33 oc rjgdoms Dyb / baade paa Guds Vjsdom oc Kundskab / Hvor aldelis urandsagelige ere hans domme / oc hans Veye uspoorlige. 34 Thi hvo hafver kiendt Herrens Sind? Eller hvo var hans Raadgifvere? 35 Eller hvo gaf hannem tilforn / oc det skal vederleggis hannem: 36 Thi ad af hannem / oc ved hannem / oc til hannem (ere) alle Ting / Hannem være Ære i ævighed / Amen.

XII.Capitel.
DErfor formaner jeg eder / Brødre / ved Guds Barmhiertigheder / Ad j fremstille eders Legome / ad være et lefvendis / helligt / Gud velbehageligbt Offer / (som er) eders fornuftige Guds dyrckelse. 2 Oc blifver icke skickede lige med denne Verden / men blifver forvandlede i eders Sinds fornyelse / til ad j kunde prøfve / hvilcken der er den Guds gode / oc velbehagelige oc fuldkomne Villie. 3 Thi jeg siger / formedelst den Naade som mig er gifven / til hver som er iblandt eder / Ad hand skal icke hafve høyre meening / end som hand bør ad meene: Men ad hand skal meene til ad være ædrue / efter som Gud hafver uddeelt hver Troens maade.
4 Thi ad ligervjs som vi hafve mange Lemmer paa et Legome: Men alle Lemmer hafve icke den samme Gierning: 5 Lige saa ere vi mange eet Legome i Christo / Men naar hver actis besynderlig / ere vi hver andres Lemmer / 6 Men efterdi vi hafve adskillige Naadens Gafver / efter den Naade / som er gifven os. Enten (vi hafve) en Prophecie / (da lader os prophetere) efter Troens maade. 7 Eller en Tieniste / (da lader os blifve) i Tinisten: Eller om nogen lærer / (da vare sig) paa Lærdommen: 8 Eller formaner / paa Formanelsen: Den som gifver / (gifve sig) i eenfoldighed: Den som er en Forstandere / (vare der paa) med sljd: Den som giør Barmhiertighed (giøre sig den) med glæde.
9 Kierligheden være uden skrymt. Blifver de / som hade det onde / som henge fast ved det gode. 10 Som inderligen ere bevaagne til Broderlige Kierlighed imod hver andre. Som komme hver andre tilforn med Ærbødighed. 11 Værer icke lade / hvor flittighed udkræfvis. Som brænde i Aanden. Som j tiende HErren. 12 Ere glade i Haabet. Taalmodige i Trængslen. Varactige udi Bønnen. 13 Som tage sig de Helliges Nød annamme. Som laaane gierne Heerberge. 14 Velsigner dem som eder forfølge: Velsigner oc bander icke. 15 (I skulle) glæde eder med de Glade / oc græde med de Grædendes.
16 Værer de som hafve eet Sind imod hver andre. Som icke tracte efter de høye Ting / Men holder eder til de nedrige. Vorder icke kloge hos eder self. 17 Som icke betaler nogen ont med ont. Som hafve omsorg for det gode for alle Menniskers Aasiun. 18 Dersom det er muuligt / da hafver Fred med alle Menniske / saa meget som er i eders mact. 19 Hefner eder icke self / j Elskelige / men gifver Vreden rum / Thi der staar skrefvet / Hefnen hører mig til: Jeg vil betale / siger HErren. 20 Dersom din Fiende da hungrer / da gjf hannem Mad: Dersom hand tørster / da gjf hannem Dricke. Thi naar du det giør / da samler du Gløer paa hans Hofvit. 21 Ofvervindis icke af det onde: Men ofvervind det onde med det Gode.

XIII.Capitel.
HVert Menniske være sig Øfrigheder underdanig / som hafve Ofvermact. Thi der er ingen Øfrighed uden af Gud: Men øfrigheder / som ere til / ere skickede af Gud. 2 Derfor hvo som nu sætter sig imod Øftigheden / hand imodstaar Guds forordning: Men de som imodstaae / skulle faa Dom ofver sig self. 3 Thi de Regierende / erre icke de gode Gierninger / men de onde / til fryct. Vilt du da icke frycte for Øfrigheden / da giør det som got er / oc du skalt hafve lof af hannem. 4 Thi hand er Guds Tienere / dig til det gode. Men giør du det som ont er / da fryct dig: Thi hand bær icke Sverdet forgefvis. Thi hand er Guds Tienere / en Hefnere til Vrede ofver den som giør ilde. 5 Saa er det fornøden ad være underdanig / icke alleeniste for Vredens skyld / men ocsaa for Samvittighedens skyld. 6 Thi derfor gifve i oc Skat:Fordi ad de ere Guds bestilte Tienere / som blifve varactige i det samme. 7 Gifver derfor alle / hvad j ere (dem) skyldige / den som j ere Skat skyldige / Skat / den som Told / Told: Den som Fryct / Fryct: Den som Ære / Ære.
8 Værer ingen intet skyldige / uden ad elske hver andre. Thi hvo som elsker den anden / hand hafver opfyldt Loven. 9 Thi det / Du skalt icke bedrifve Hoor / Du skalt icke ihielslaa / Du skalt icke stiæle / Du skalt icke bære falskt Vidnisbyrd / Du skalt icke begære / Oc om der er noget andet Bud det befattis i en Hofvetsum i dette / som er / Du skalt elske din Næste som dig self. 10 Kierlighedengiør (sin) Næste icke ont. Saa er nu Kierligheden Lovens fylde.
11 Oc det efterdi vi vilde / ad det er tjd / ad vi nu opstaae af Søfne / Thi nu er vor Saliggiørelse nærmere / end der vi troede: 12 Natten er fremgangen / men Dagen er kommen nær. Derfor lader os aflegge Mørckens Gierninger / oc iføre os Liusens Vaaben: 13 Lader os vandre skickeligen / som om Dagen: Icke i Fraadserj oc Druckenskab / Icke i Kammerne oc uteerligheder / icke i Kjf oc Afvind: 14 Men ifører eder den HErre JEsum Christum: Oc hafver icke omsorg for Kiødet / til begierligheder.

XIV.Capitel.
MEn annammer den som er skrøbelig i Troen / saa hand icke kommer udi tvilactige Tancker. 2 Den eene trooe / ad man maa æde allehonde: men den som er skrøbelig / hand æder grønne Urter. 3 Hvo som æder / hand foracte icke den / som ikke æder: Oc hvo som icke æder / hand dømmer ikke den / som icke æder / hand dømmer icke den / som æder. Thi Gud hafver annammit hannem. 4 Hvo est du / som dømmer en fremmed Svend? Hand staar eller falder for sin egen Herre: Men hand kan reisis op: Thi Gud er mæctig til ad reise hannem. 5 Den eene acter een Dag for en anden / men den anden acter hver Dag (lige.) Hver være fuld forvissed i sit eget Sind. 6 Hvo som giør sig meening om Dagen / hand meener det for HErren: Oc hvo som icke giør sig meening om Dagen / hand icke meener det for HErren. Hvo som æder / hand æder for HErren: thi hand tacker Gud: Oc hvo som icke æder / hand æder icke for HErren / oc tacker Gud. 7 Thi ad ingen af os lefver sig self / oc ingen døør sig self. 8 Thi dersom vi oc lefve / da lefve vi HErren: Oc dersom vi døe / da døe vi HErren. Derfor / enten vilefve eller vi døe / da ere vi HErrens. 9 Thi dertil er Christus baade døød oc opstanden / oc blefven lefvendis igien / ad hand skal herske baade ofver Døøde oc Lefvende.
10 Men nu / hvi dømmer du din Broder? Eller oc du / hvi foracter du din Broder? Thi vi skulle alle stilles fræm for Christi Domstol / 11 Thi der staar skrefvet / Saa fandt jeg lefver / siger HErren / skal hvert Knæ bøyis for mig / oc hver Tunge skal bekiende Gud. 12 Saa skal nu hver af os giøre Gud regnskab for sig self.
13 Derfor lader os icke meere dømme hver andre: Men acter det heller / ad ingen sætter noget støød eller forargelse for sin Broder. 14 Jeg veed / oc er der vis paa / i den HErre JEsu / ad intet er ureent i sig self: uden den som regner noget ureent ad være / hannem (er det) ureent. 15 Men dersom din Broder bedrøfvis for Mads skyld / da omgaais du icke meere efter kierlighed. Forderf den ikke med din Mad / for hvis skyld Christus er død. 16 Lader derfor eders Christelige Frjhed icke blifve bespottet. 17 Thi Guds Rige er icke Mad oc Dricke / Men Retfærdighed oc Fred / oc Glæde i den Hellig-Aand. 18 Thi hvo som tiener Christo i disse ting / hand er Gud velbehangelig / oc afholden af Menniskene. 19 Derfor lader os da tracte efter de Ting som høre til Fred / oc de som tiene til opbyggelse iblandt hver andre. 20 Nedbryd icke Guds Gierning for mad skyld. Alle ting ere vel reene: Men det er ont for det Menniske / som æder med (samvittigheds) støød. 21 Det er got / icke ad æde Kiød / ey heller ad dricke Vjn / ey heller (giøre det) som din Broder kand støde sig paa / eller forargis / eller blifve skrøbelig af. 22 Du hafver Troen / haf den hoos dig self / for Gud. Salig er den / som icke dømmer sig self / i det / som hand prøfver. 23 Men hvo som tviler / hand er fordømt / om hand æder / Thi det er icke af Troen: Men alt det som icke er af Troen / er synd.

XV.Capitel.
Men vi som kunde giøre det 2 / ere skyldige ad bære de Vanmæctiges Skrøbeligheder / oc icke befalde os self. 2 Thi hver af os skal befalde sin Næste til det gode / til opbyggelse. 3 Thi oc Christus befaldt sig icke self / Men lige som skirefvet staar / Deres forsmædelser / som dig forsmaae / ere faldne paa mig. 4 Thi hvadsomheldst tilforn er skrefvet / det er skrefvet tilforn os til Lærdom: Paa det vi skulle hafve Haabet formedelst Taalmodigheden / oc Skrifternes Trøst. 5 Men taalmodighedens oc Trøstens Gud / gifve eder / ad meene det samme iblandt hver andre / efter Christum JEsum: 6 Ad j eendræctgeligen / med een Mund / kunde prjse Gud / oc vor HErris JEsu Christi Fader.
7 Derfor annammer hver andre / lige som oc Christus hafver annammit os til Guds ære. 8 Men jeg siger / Ad JEsus Christus var Omskærelsens Tienere / for Guds sandheds skyld / til ad stadfæste Faderesns Forjættelser. 9 Men ad Hedningene skulle lofve Gud / for Barmhiertighed / lige som skrefvet staar / Derfor vil jeg bekiende dig iblandt Hedningene / oc siunge for dit Nafn. 10 Oc atter siger hand / Fryder eder j Hedninge med hans Folck. 11 Oc atter / Lofver HErren alle Hedninge / oc prjser hannem alle Folck. 12 Oc atter siger Esaias / Der skal være den Iesfe rood / oc den som opstaar ad regære ofver Hedninge: Paa hannem skulle Hedningene haabe. 13 Men Haabens Gud / opfylde eder med all Glæde oc Fred / i det j troe / ad J kunde være ofverflødige i Haabet / udi den Hellig-Aands Kraft.
14 Men jeg veed oc self vel om eder / mine Brødre / ad j ere oc self fulde af Godhed / opfyldte med alle Forstand / som kunde oc formane hver andre. 15 Men jeg hafver / Brødre / skrefvit eder en deel noget dristeligen til / som den der vilde paaminde eder igien / for den naadis skyld / som mig er gifven af Gud. 16 Ad jeg skal være JEsu Christi bestilte Tienere til hedningene / i hellighed ad betiene Guds Euangelium / paa det ad Hedningenes Offer skal blifve velbehageligt / helliggiort / formedelst den Hellig-Aand. 17 Derfor hafver jeg rooe / i Christo JEsu / belangendis de Ting som Gud høre til. 18 Thi jeg vil icke fordriste mig til at tale noget af de Ting / som Christus icke hafver udrettit ved mig / til Hedningenes lydighed / i Ord oc Gierning / 19 Ved Tegnes oc underlige Tings kraft / (JaI ved Guds Aands Kraft: Saa ad jeg fra Jerusalem / oc runt omkring / indtil Illyricum / hafver opfylt Christi Euangelii (tieniste.) 20 Men saa / ad jeg hafde synderlig villie / ad prædicke Euangelium / icke der som Christus har hæfnt / paa det jeg skulde icke bygge paa en fræmmed grundvold: 21 Men lige som skrefvet staar / Hvilcke som icke er kundgiort om hannem / skulle see: Oc de som icke hafve hørt / skulle forstaae.
22 Hvorfor jeg oc er mange gange forhindrer ad komme til eder. 23 Men nu jeg hafver icke meere platz i disse Lande / oc hafver lengtis efter ad komme til eder / for mange Aar siden. 24 Naar jeg reyser til Spanien / da vil jeg komme til eder: Thi jeg haabis / naar jeg reyser for ofver / ad see eder / oc blifve ledsaget der hen af eder / Dog saa / ad jeg blifver først i nogen maade fornøied (af eders omgiengelse.) 25 Men nu faar jeg til Jerusalem ad tiene de Hellige. 26 Fordi (de af) Marcedonia / oc Achaja / hafve anseet for got / ad giøre en almindelig Hielp til de Fattige / iblant de Hellige som ere i Jerusalem. 27 Thi de ansaae det for got / oc de ere ocsaa deres Skyldner. Thi ere Hedningene blefne deelactige i deres Aandelige ting / Da ere de oc skyldige / ad bevjse dem Tieniste i de Legomlige Ting. 28 Naar jeg da hafver fuldkommet dette / oc beseglet dem denne Fruct / da vil jeg drage der fra / igiennem eders (Land) til Spanien.
29 Men jeg veed / ad naar jeg kommer til eder / da skal jeg komme med Christi (Euangelii) velsignelfisfylde. 30 Men jeg formaner eder / Brødre / formedelst vor HErre JEsum Christum / oc ved Aandens Kierlighed / ad j vilde strjde med mig udi Bønnerne / for mig / til Gud. 31 Ad jeg kand blifve frjd fra de Vantroe i Judæa / oc ad min Tieniste / som (jeg giør) til Jerusalem / kand blifve de Hellige behangelig / 32 Paa det jeg kan komme til eder med glæde / formedelst Guds Villie / oc vederqvege mig igien med eder. 33 Men Fredens Gud (være) med eder alle / Amen.

XVI.Capitel.
MEn jeg befaler eder Pheben / vor Syster / som er Menighedens Tienerinde udi Kenchreis: 2 Ad ville annamme hende i HErren / som det sømmer de Hellige / oc giøre hende bjstand / i hvis maade hun hafver eder behof: Thi hun hafver oc giort mange bjstand / (ja) ocsaa mig self.
3 Hilser Priscillam oc Aqvilam / mine Medhielpere i Christo JEsu: 4 Hvilcke som hafve fat deres egne Halse for mit ljf: Hvilcke icke jeg alleene tacker / men alle hedningenes Menigheder. 5 (Oc hilser) Meenigheden i deres Huus. Hilser Epænetum / min Elskelige / som er den første Grøde af Achaja til Christum. 6 Hilser Mariam / hvilcken som hafver haft megen umage for os. 7 Hilser Andronicum og Juniam / mine Frender / oc mine Medfangne / som ere nafnkundige iblandt Apostlene / som oc hafve været for mig i Christo. 8 Hilser Amplian / min elskelige i HErren. 9 Hilser Urbanum / vor Medhielpere i Christo / oc Stachyn min Elskelige. 10 Hilser Apellem / som ere af Aristobuli (Huusfolck.) 11 Hilser Herodionem min Frende. Hilser dem af Narciffi (Huusfolck) som ere i HErren. 12 Hilser Tryphenam / oc Tryphosam / som hafve arbeydet i HErren. Hilser Peeersida min elskelige / hun som hafver arbydit meget i HErren. 13 Hilser Ruffum / som er udvald i HErren / oc hans oc min Moder. 14 Hilser Asyncritum Phlegontem / Herman / Patrobam / Hermen / oc de Brødre med dem. 15 Hilser Philologum oc Julian / Nereum oc hans Syster / oc Olympan / oc alle de Hellige som ere med dem. 16 Hilser hver andre med et helligt Kys. Christi Menigheder hiilse eder.
17 Men jeg formaner eder / Brødre / ad j gifve act paa dem / som giøre splidactighed oc forargelse / imod den Lærdom / som j hafve lært: Oc viger fra dem. 18 Thi saadanne tiene icke vor HErre JEsu Christo / men deres egen Bug: Oc formedelst føde ord oc smegrende Tale / forføre de de uskyldiges Hierter. 19 Thi eders lydighed er undkommen til alle. Derfor glæder jeg mig for eder: Men jeg vil / ad j skulle være vjse til det gode / men eenfoldige til det onde. 20 Men Fredens Gud / skal inden en stacket tjd knuse Satanam under eders Fødder. Vor Herris JEsu Christi Naade (være) med eder.
21 Timotheus min Medhielpere / oc Lucius / oc Jafon / oc Sofipater / mine Frender / hilse eder. 22 Jeg Tertius / hilse eder / som skref dette bref / i HErren. 23 Gajus / som er min oc den gandske Menigheds Vært / hilser eder. Graftus / Stadens Rentemestere / hilser eder / oc Qvartus den Broder. 24 Vor HErris JEsu Christi Naade (være) med eder alle / Amen.
25 Men den som er mæctig til at styrcke eder / efter mit Euangelium oc JEsu Christi Præcicken / efter den Hemmeligheds obenbaring / som var taugd af ævig tjd: 26 Men er nu obenbaret / oc ved Præpheternes Skrifter / efter den ævige Guds befaling / til Troens lydighed / kundgiort for alle Hedninge: 27 Den eene vjse Gud / være ære / ved JEsum Christum / i ævighed / Amen.
Til de Romere / Blef skrefvet af Corintho / med Phæbe / som var Menighedens Tienerinde udi Kenchreis.


Den første S.Pauli Epistel til de Corinther.

I.Capitel.
PAulus / kaldit en JEsu Christi Apostel / ved Guds Villie de Softhenes den Broder. 2 (Til) Guds Meenighed som er i Corintho / de helligede i Christo JEsu / kaldede Helligede / Med alle dem / som paakalde vor Herris JEsu Christi Nafn i hver / baade deres oc vor sted. 3 Naade (være) med eder / oc Fred / af Gud vor Fader / oc den HErre JEsu Christo.
4 Jeg tacker min Gud altid for eder / for den Guds Naade / som er gifven eder i Christo JEsu: 5 Ad j udi hannem ere gjorde rjge i alle Ting / i alle Ord / oc alle Forstand: 6 Ligesom det Christi Vidnisbyrd er blefvet stadfæst i eder. 7 Saa / ad eder icke fattis paa nogen Naadens Gafve / som forvente vor HErris JEsu Christi obenbarelse: 8 Hvilcken som oc skal stadfæste eder indtil enden / (ad j skulle være) ustraffelige paa vor HErris JEsu Christi dag. 9 Gud er trofast / ved hvilcken j ere kaldede til hans Søns JEsu Christi / vor HErris / Samfund.
10 Men jeg formaner eder / Brødre / ved vor HErreis JEsu Christi Nafn / ad j alle sige det samme / oc ad der skulde icke være spljd iblandt eder / Men værer tilsammenføyede i det samme Sind / oc i den samme Meening. 11 Thi mig er tilkiende gifvet om eder / mine Brødre / af Cloes (Huusfolck) Ad der er Trætte iblandt eder. 12 Men det siger jeg / Ad hver iblandt eder siger / Jeg er Pauli hans / Men jeg er Apollo hans / Men jeg er Kephæ hans / Men jeg er Christi? 13 Er Christus adskildt? Mon Paulus være korsfæst for eder? Eller ere j døbte i Pauli Nafn? 14 Jeg tacker (min Gud / ad jeg hafver ingen døbt af eder / uden Crispum oc Gajum: 15 Ad icke nogen kan sige / Ad jeg hafver døbt i mit Nafn. 16 Men jeg døbte ocsaa Stephanæ Huusfolck: Der foruden veed jeg icke / om jeg hafver døbt nogen anden. 17 Thi Christus udsende mig icke ad døbe / men ad prædicke Euangelium: Icke med vjse Ord / paa det ad Christi Kors icke skal blifve forfængeligt.
18 Thi det Korssens Ord er dem en daarlighed / som blifve fortabte: Men os / som blifve salige / er det en Guds Kraft. 19 Thi der staar skrefvet / Jeg vil ødelegge de Vjses Vjsdom / oc de Forstandiges Forstand vil jeg bortkaste. 20 Hvor (er) en Skriftlærd? Hvor (er) denne Verdens Randsagere? Hafver icke Gud giort denne Verdens Vjsdom til Daarlighed? 21 Thi efterdi Verden / formedelst Guds Vjsdom / kiende icke Gud ved Vjsdommen / da behagede det Gud vel / formedelst den daarlige Prædicken / ad giøre dem salige / som troe. 22 Efterdi ad baade Jøderne eske Tegn / oc Græckerne spørge efter Vjsdom: 23 Men vi prædicke den korsfæste Christum / (som er) Jøderne en Forargelse / men Grækerne en Daarlighed: 24 Men dem som ere kaldede / baade Jøder og Græker / (prædicke vi) Christum / Guds Kraft / oc Guds Vjsdom. 25 Thi Guds Daarlighed er vjsere end Menniskene: Oc Guds Skrøbelighed er steerckere end Menniskene.
26 Seer / Brødre / til eders kald / /der er) icke mange Vjse efter Kiødet / icke mange Mæctige / icke mange Velbyrdige. 27 Men de Ting som daarlige ere for Verden / hafver Gud udvaldt / ad hand vilde beskæmme de Vjse: Oc Gud hafver udvaldt de Ting som skrøbelige ere for Verden / ad hand vilde beskømme de stercke (Ting:) 28 Oc Gud udvalde de uædle Ting for Verden / oc de som intet actis / oc de som icke ere / ad hand vilde til intet giøre / de ting som ere: 29 Paa det ad intet menniske skal roose sig for hannem. 30 Men af hannem ere I i Christo JEsu / hvilcken der er blefven os af Gud / Vjsdom / item Retfærdighed / oc Helliggiørelse / oc Gienløselse. 31 paa det / lige som skrevet staar / Hvo sig rooser / hand roose sig i Herren.

II. Capitel.
OC jeg / Brødre / der jeg kom til eder / da kom jeg icke med præctige Ord eller Vjsdom / ad forkynde eder det Guds Vidnisbyrd. 2 Thi jeg actede icke / ad vide noget iblant eder / uden JEsum Christum / oc hannem korsfæsted. 3 Oc jeg var hoos eder / med Skrøbelighed oc med Fyrct / oc med stoor besvelfe. 4 Oc mit Ord oc min Prædicken (var) icke i Menniskelig Vjsdoms bevægende Ord / Men i Aandens oc Kraftens klare bevjsning. 5 Ad eders Tro skal icke være i Menniskens Vjsdom / men i Guds Kraft. 6 Men vi tale Vjsdom / iblandt de Fuldkomne: Men icke denne Verdens Vjsdom / oc icke denne Verdens Øfverstes / hvilcke afskaffis. 7 Men vi tale Guds Vjsdom i hemmeligheden / som var skiult / hvilcken Gud hafde forordnit for Verdens begyndelse / til vor Herlighed: Hvilcken ingen af denne Verdens Øfverste kiende: Thi ad hafde de kiend (den) da hafde de icke korsfæst Herlighedens HErre. 9 Men / som skrefvet staar / De Ting som intet Øye hafver seet / oc intet Øre hafver hørt / oc ere icke opkomne i noget Menniskis Hierte / som Gud hafver beridt dem / der hannem elske.
10 Men Gud obenbarede os det formedelst sin Aand. Thi Aanden randsager alle ting / ocsaa Guds dybheder. 11 Thi hvilcket Menniske veed de Ting der ere i Mennisket / uden Menniskens Aand / som (er) i hannem? Saa veed oc ingen de Ting som i Gud ere / uden Guds Aand. 12 Men vi hafve ikke annammet Verdens Aand / Men den Aand som er af Gud: Ad vi kunde vide de Ting / som os ere skenckte af Gud: 13 Hvilcke vi oc tale / icke med Ord / som Menneskelig Vjsdom lærer / men med Ord / som den Hellig-Aand lærer / i det vi befatte Aandelige (Ting) med Aandelige (Ord.) Men det Naturlige Menniske fatter icke de (ting) som høre Guds And til: De er hannem en Daarlighed / oc hand kand icke kiende (dem/ ) thi de dømmes Aandelige vjs. 15 Men den som er Aandelig / dømmer alle ting / men hand dømmis af ingen.
Thi hvo hafver kiendt HErrens Sind? Eller hvo kand undervjse hannem? Men vi hafve Christi Sind.

III.Capitel.
OC jeg / Brødre / kunde icke tale med eder / som med Aandelige / men som med Kiødelige / lige som med unge Børn i Christo. 2 Jeg gaf eder Melck ad dricke / oc icke Mad / Thi kunde icke end da / j kunde oc icke heller endnu / 3 Thi j ere endnu Kiødelige. Thi efterdi der er Njd / oc Kjf oc Tvedraet iblandt eder: Ere j icke da kiødelige / oc omgaaes efter Menniskelig vjs? 4 Thi naar nogen siger / Jeg er Plauli hans. Men en anden / Jeg er Apollo hans: Ere j icke da Kiødelige?
5 Hvo er da Paulus? Men hvo er Apollos / uden Tienere / ved hvilcke j troede / oc det / lige som HErren hafver gifvit hver. 6 Jeg plantede / Apollos vandede: Men Gud gaf vext. 7 Saa er nu hvercken den noget som planter / icke heller den som vander: Men Gud / som gifver vext. 8 Men den som planter / oc den som vander / ere eet. Men hver skal faa sin egen Løn / efter sit eget arbeyde. 9 Thi vi ere Guds Medarbeydere: I ere Guds Kornland / Guds Bygning. 10 Jeg lagde Grundvol / som en vjs Bygmestere / efter den Guds Naade / som mig er gifven: Men en anden bygger der paa. Men hver see til / hvorledis hand bygger der paa. 11 Thi ingen kand legge en anden Grundvold / end den / som lagt er / som er JEsus Christus. 12 Men dersom nogen bygger paa denne Grundvold / Guld Sløf / dyrebar Steene / Træ / Høø / Straa: 13 Da skal hvers gierning blifve obenbar: Thi det obenbaris formedelst Ild: Oc Ilden skal prøfve hvordan hvers Gierning er. 14 Derson nogens Gierning blifver (fast) som hand bygde der paa / da skal hand faa Løn. 15 Dersom nogens gierning blifver opbrændt da skal hand ljde skade: Men hand skal blifve frelst / dog faa / som formedelst Ild. 16 Vide j icke / ad j ere Guds Tempel / oc Guds Aand boor i eder? 17 Dersom nogen forderfver Guds Tempel / Denne skal Gud fordærve: Thi Guds Tempel er hellig / hvilcke j ere.
18 Ingen bedrage sig self: Dersom nogen lader sig tycke iblandt eder ad være vjs / i denne Verden / hand vorde en Daare / ad hand kand vorde vjs. 19 Thi denne Verdens Vjsdom er Daarlighed hoos Gud. Thi der staar skrfvet / Hand (er den) som griber de Vjse i deres trædskhed. 20 Oc atter / HErren veed de Vjses tancker / ad de ere forfængelige. 21 Derfor rooose sig ingen ad Menniskene: Thi alle ere eders. 22 Være sig Paulus eller Apollo / eller Kephas / eller Verden / eller Ljf eller Død / eller de nærværende eller til kommende. Alle Ting ere eders. 23 Men j ere Christi: Men Christus er Guds.

IV. Capitel.
Saa acte hver mand os som Christi underdanige Tienere / oc Huusholdere ofver Guds hemmelige Ting. 2 Men hvad ydermeere er ad acte / udkræfvis i Huusholdere / ad mand skal findis tro. 3 Men jeg acter det for det mindste / ad jeg dømmis af eder / eller af en Menniskelig Dag: Men jeg dømmer mig ey heller self. 4 Thi jeg veed intet med mig self: Men der med er jeg icke retfærdiggiort: Men HErren er den som mig dømmer. 5 Derfor dømmer icke noget for Tjden / indtil HErren kommer / som oc skal føre til Liuset / det som skiult er i Mørcket / oc obenbare Hierternes Raad: Oc da skal hver vederfaris Lof af Gud.
6. Men dette / Brødre / hafver jeg forblummit henført mig self oc Apollo / for eders skyld: Ad j kunde lære af os / ad icke være kloge ofver det / som skrefvet er / Ad j skulle icke (end) een for eens skyld / opblæsis / imod den anden. 7 Thi hvo dømmer dig (ad være meere end andre?) Oc hvad hafver du / som du icke hafver annammit? Men dersom du oc hafver annammit (det/ ) hvi rooser du dig / som du hafde icke annammit? 8 I ere allereede blefne mætte / I ere allerede blefne rjge / I hafve regæret uden os: Oc Gud gifve ad j hafde regeret / paa det ad vi kunde oc regere med eder.
9 Thi mig fiunis / ad Gud hafver fremstillit os de sidste Apostle (ad være) som de der ere hen antvordede til Døden. Thi vi ere blefne et Spectackel for Verden / oc Englene / oc Menniskene. 10 Vi (ere) Daarer for Christi skyld / men j ere kloge i Christo: Vi skrøbelige / men j stercke: I herlige / men vi foractede. 11 Indtil denne Tjme lide vi baade Hunger oc Tørst / oc hafve ingen vjs sted: 12 Oc bemøde os / i det vi arbeyde med egne Hænder: Naar vi ilde tiltales / da velsigne vi: Naar vi forfølges / da ljde vi (det:) 13 Naar vi bespottes / da formane vi: Vi ere blefne som Skarn i Verden / ja alles Skovisk indtil nu. 14 Dette skrifver jeg icke / ad jeg vil beskæmme eder / men som mine elskelige Børn. 15 Thi om j end hafde tj tusinde Tuctemestere / i Christo / saa hafde j dog icke mange Fædre: Thi jeg aulede eder i Christo JEsu / for medelst Euangelium. 16 Derfor formaner jeg eder / vorder mine Efterfølgere.
17 For denne samme Sag sende jeg Timotheum til eder / som er min elskelige oc trofaste Søn i HErren / som skal paaminde eder om mine Lærdomme / som ere i Christo / lige som jeg lærer allevegne / i hver Meenighed. 18 Der ere nogle opblæste / lige som jeg skulde icke komme til eder: 19 Men jeg vil snarligen komme til eder / om HErren vil / oc forfare / icke de Opblæstes Ord / men Kraften.
20 Thi Guds Rige staar icke i Ord men i Kraft. 21 Hvad ville j? Skal jeg komme til eder med Rjs / eller med Kierlighed oc Sactmodigheds Aand.

V.Capitel.
DEr høris ofver alt / Horerj iblandt eder / Oc saadant Horerj / som icke end næfnis iblandt Hedningene / Ad een hafver sin Faders Hustru. 2 Oc j ere opblæste / oc hafve icke meere sørget / ad den som hafver giort den Gierning / motte udtagis fra eder. 3 Thi jeg sandeligen / som er fraværendis med Legomet / men nærværendis med Aanden / hafver allereede dømt / ligesom jeg var nærværendis / den / som dette hafver saaledis giort / 4 I det j oc min Aand blifve i vor HErris JEsu Christi Kraft / 5 Ad ofverantvorde saadan en Satanæ til Kiødsens fordærfvelse / ad Aanden kand blifve salig paa den HErris JEsu Dag.
6 Eders roos er icke smuck. Vide j icke / ad liden Suurdey / Ad j kunde være en ny Dey / lige som j ere usyrede. Thi vor Paaske er ofret for os / Christus. 8 Derfor lader os holde Høytjd / icke i en gammel Suurdey / ey heller i Ondskabs oc Skalckheds Suurdey / men i reenheds oc sandheds usyrede Brød.
9 Jeg skref eder til / i Brefvet / Ad J skulle icke beblandes med Skiørlefnere. 10 Oc det (meener jeg) icke aldeelis om Skiørlefnere i denne Verden / eller Gierige / eller Røfvere / eller Afgudsdyrkere: Ellers motte j gaa ud ad Verden. 11 Men nu hafver jeg skrefvit eder til / ad J skulle icke beblandes med dem i Meenigheden / (det er) Dersom nogen / der kaldis en Brøder / eller en Skiørlefnere / eller Gierig / eller en Afguds dyrkere / eller en Skiendegieft / eller en Dranckere / eller en Røfvere: Ad J skulle icke end æde ellers med saadan een. 12 Thi hvad (kommer det) mig (ved) ad dømme oc dem / som ere ude: Dømme j icke dem som ere inde? 13 Men Gud dømmer dem / som ere ude. Oc borttager j den Onde fra eder self.

VI.Capitel.
TØr nogen af eder / som hafver Sag til den anden / dømmis for de uretfærdige / oc icke for de Hellige? Vide j icke / ad de Hellige skjulle dømme Verden? Oc der som Verden dømmis iblandt eder / Ere j da u-værdige / til de ringeste Domme? 3 Vide j icke / ad vi skulle dømme Engle? End sige de Ting / som høre til Ljfs Næring? 4 Naar j da hafve Sager / som høre til dette Ljfs Næring / da sætter dem (til Dommere) som ere de ringeste i Meenigheden. 5 Jeg siger eder dette til blusel. Er der saa icke end een vjs iblandt eder? som kunde dømme imellem sin Broder oc Broder? 6 Men Broder trættis med Broder / oc det for de Vantroe. 7 Saa er der nu jo aldeelis Brøst iblandt eder / ad j hafve Sager mod hver andre. Hvi lide j icke heller uræt / hvi tale j icke heller Skade? 8 Men j giøre uret / oc skader / oc det eders Brødre. 9 Eller vide j icke / ad de uretfærdige skulle icke arfve Guds Rige? Farer icke vild / Hvercken Skjørlefnere / ey heller Afguders Dyrckere / ey heller Hoorkarle / ey heller Blødactige  / ey heller som synde mod Naturen. 10 Ey heller Tyfve / ey heller Gierige / ey heller Dranckere / icke Skiendegiefte / icke Røfvere / skulle arfve Guds Rige. 11 Oc sadanne (ting) vare nogle af eder: Men j ere aftoede / men j ere helligede / men j ere retfærdig giorde / i den HErris JEsu Nafn / oc i vor Guds Aand.
12 Jeg hafver Lof til alle ting / men alle ting ere icke nyttelige: Jeg hafver Lof til alle ting / men jeg vil icke ofverveldis af nogen (ting.) 13 Madden (hør) til Bugen / oc Bugen til Madden: Men Gud skal til intet giøre baade denne oc den. Men til HErren / oc HErren til Legomet. 14 Men Gud baade opreiste HErren / oc hand skal oprise os / formedelst sin kraft. 15 Vide j icke / ad eders Legomer ere Christi Lemmer? Skal jeg da tage Christi Lemmer / oc giøre Skøgelemmer (af?) Det være langt fra. 16 Eller vide J icke / ad hvo som blifver ved Skøgen / hand er eet Legome (med hende?) Thi de to skulle være (siger hand) eet Kiød. 17 Men hvo som blifver ved HErren / hand er een Aand (med hannem.) 18 Flyer Skiørlefnet. All Synd som Mennisket giør / er uden Legomet: men hvo som bedrifver Skiørlefnet / hand synder mod sit eget Legome. 19 Eller vide j icke / ad eders Legome er den Hellig-Aands Tempel / som er i eder / hvilcken j hafve af Gud / oc j ere icke eders egne? 20 Thi j ere dyre kiøbte. Prjser derfor Gud i eders Legome / oc udi eders Aand / hvilcke der høre Gud til.

VII. Capitel.
MEn belangende de Ting / som I skrefve mig til om / Er det et Menniske got / ad hand icke rør en Quinde: 2 Men for (adskillige) Skiørlefnets skyld / hafve sig hver sin egen Hustru / oc hver hafve sin egen Mand. 3 Manden bevjse Hustruen den plictige velvillighed. Men disligest Hustruen Manden. 4 Hustruen er icke mæctig ofver sit eget Legome / men Manden: men disligest er oc manden icke mæctig ofver sit eget Legome / men Hustruen. 5 Holder eder icke fra hver andre / uden noget (skeer) af samtycke / til en tjd / ad J kunde være ledige til Fasten oc Bønnen: Oc kommer atter tilsammen igien / ad Satanas icke skal friste eder / for J kunde icke holde eder. 6 Men dette siger jeg efter tilladelse / oc icke efter befalning. 7 Thi jeg vilde ad alle Menniske skulde vere som oc jeg self er: Men hver hafver sin egen Naadis Gafve af Gud. Den eene saa / men den anden saa. 8 Men jeg siger til de ugifte oc til Encker / Ad det er dem got / om de blifve ved / som oc jeg. 9 Men kunde de icke holde sig / da gifte de sig: Thi det er bedre ad gifte sig / end ad brende sig.
10 Men dem som ere gifte / biuder icke jeg / men HErren / ad Hustruen skal icke skillis fra Manden. 11 Men skillis hun oc (fra hannem) da blifve sig ugift / eller forlige sig med Manden: Oc ad en Mand icke skal forlade (sin) Hustru. 12 Men de andre / siger jeg / icke HErren / Dersom nogen Broder hafver en vantro Hustru / oc dedt behager hende / ad boo hoos hannem / hand forlade hende icke: 13 Oc en Quinde som hafver en vantroo Mand / oc det behager hannem ad boo hoos hende / hun forlade hannem icke. 14 Thi den vantroo Mand er helliget for Hustruen / Oc den vantro Hustru er helliget for Manden. Thi ellers vare jo eders Børn ureene / men nu ere de hellige. 15 Men fraskiller den Vantroo sig / da fraskille hand sig: Der er icke nogen Broder eller Syster giort til Træl i saadanne stycker: men Gud hafver kaldit os i Fred. 16 Thi hvad vedst du Hustru / om du kandt giøre Manden salig? Eller hvad vedst du Mand / om d kandt giøre Hustruen salig? 17 Uden hvis som Gud hafver uddeelt til hver. Som Gud hafver kaldit en hver / saa vandre sig / oc jeg beskicker det saa i alle Menigheder. 18 Er nogen kaldid som en omskaaren / hand lade sig icke dragis ofver igien: Er nogen kaldid i Forhuden / hand lade sig icke omskære. 19 Omskærelsen er intet / oc Forhuden er intet / men ad bevare Guds Bud. 20 Hver blifve sig i det Kald / som er kaldid udi. 21 Est du kaldid en Tienere / bekymre dig icke / men kandt du oc blifve frj / da brug det heller. 22 Thi hvo som er kaldid en Tienere i HErren / hand er HErrens Frjgiorde. Disligest / oc hvo som er kaldid frj / hand er Christi Tienere. 23 J ere dyre kiøbte / vorder icke Menniskenes Trælle. 24 Hver / Brødre / blifve der udi hoos Gud / som hand er faldid udi.
25 Men om Jomfruer hafver jeg icke HErrens Befaling: Men jeg gifver (min) meening (tilkiende/) som den der hafver faait Barmhiertighed af HErren / ad være troo. 26 Saa acter jeg nu saadant got ad være / for denne nærværende Nøds skyld / ad det er et Menniske got / saa ad være.
27 Est du bunden til en Hustru / da stund icke efter ad blifve løs: Est du løs fra en Hustru / da skund icke efter en Hustru. 28 Men dersom du oc giftede dig / da syndede du icke: Oc dersom en Jomfru giftede sig / da syndede hun icke. Dog skulle saadanne hafve Trængsel i Kiødet. Men jeg sparer eder. 29 Men det siger jeg / Brødre / Sd tjden er knap her efter / Ad oc de som hafve Hustruer / skulle være som de icke hafve: 30 Oc de der græde / som de icke glædde sig: Oc de der kiøbe / som de icke eje: 31 Oc de som bruge denne Verden / som de icke vanbruge den. Thi denne Verdens skickelse forgaar. 32 Men jeg vil / ad J skulle være angerløse. Den ugifte hafver omhyggelighed for de Ting som Høre HErren til / hvorledis hand skand behagis Herren: 33 Men den sig hafver gift / hafver omhyggelighed for de ting som høre Verden til / hvorledis hand kand behagis Hustruen. 34 Der er forskiel imellem Hustruen oc Jomfruen. Hun som er ugift / hafver omhyggelighed for de Ting som HErren tilhøre / ad hun kand være hellig / baade paa Legome oc i Aand: Men den som er gift / hun hafver omhyggelighed for det som Verden tilhører / Hvorledis hun kand behagis Manden. 35 Men dette siger jeg til eders egen nytte: Icke ad jeg vil koste eder i nogen Snare paa / men til det som er skickeligt / oc ad mand varer vel paa HErren / ufortrøden. 36 Men dersom nogen meener / ad det skicker sig icke med hans Jomfrne / efterdi hun er meere end Mandvoren / oc cet vil saa være: Hand giøre sig hvad hand vil / hand synder icke : Lade dem gifte sig. 37 Men den som hafver tagit sig stadig for i Hiertet / som er icke tvingd / men hafver mact efter sin egen villie / oc hafver besluttit dette i sit Hierte / ad giemme sin egen Jomfru / hand giør vel. 38 Saa ad oc den som udgifter / giør bedre.
39 En Hustru er bunden til Loven / saa lang en tjd hendis Mand lefver: Men sofver hendis Mand hen, da er hun frj / ad giftis / med hvem hun vil / alleeniste / (ad det skeer) i HErren. 40 Men hun er saligre om hun blifver saa / efter mjn meening: Men jeg meener oc / ad hafve Guds Aand.

VIII. Capitel.
MEn hvad Afguders Offre er belangendis / vide vi / ad vi hafve alle Kundskab (der paa.) Kundskaben opblæser / men Kierligheden opbygger. Men dersom nogen meener (sig) ad vide noget / hand veed endnu intet / som det bør sig ad vide. 3 Men dersom nogen elsker Gud / han er kiend af hannem.
4. Saa vide vi da om Afguders Offers Mad / ad en Afgud er intet i Verden / oc ad der er ingen anden Gud / uden een. 5 Thi om der ere end skiønt de som kaldes Guder / enten i Himmelen eller paa Jorden / (Saa som der ere mange Guder oc mange Herrer.) 6 Saa hafve vi dog een Gud / Faderen / af hvilcken alle ting ere / oc vi i hannem : Oc een Jesum Christum / formedelst hvilcken alle Ting ere / oc vi formedelst hannem. 7 Men den Forstand er icke i alle . Men nogle / for de giøre sig endnu Samvittighed om Afguden / æde (det) som Afguds Offer: Oc deres Samvittighed som er skrøbelig / blifver besmittet.
8 Men Mad giør os icke dis behageligere for Gud: Thi hvercken hafve vi til ofverflod / om vi æde: Ey heller feil os / om vi icke æde. 9 Men seer til / ad denne eders frj mact blifver icke de Skrøbelige nogenlunde et stød. 10 Thi dersom nogen seer dig (du som hafver Forstand) sidde til Bords i Afgudens Huus / tager icke hand Samvittighed / som er skrøbelig / aarsag der af / til ad æde Afguders Offer? 11 Oc den skrøbelige Broder blifver fordærfved / ofver den djn Forstand / for hvis skyld Christus er død. 12 Men naar som I saa synde imod eders Brødre / oc slaae deres skrøbelig Samvittighed / da synde I imod Christum. 13 Derfor / om Mad forarger mjn Broder da vil jeg icke æde Kiød ævindeligen / ad jeg skal icke forarge min Broder.

IX.Capitel.
ER jeg icke en Apostel? Er jeg icke frj? Hafver jeg icke seet vor HErre Jesum Christum? Ere I icke min Gierning i HErren? 2 Er jeg icke andre en Apostel / saa er jeg dog eder. Thi j ere mit Apostels Embedis besegling i HErren. 3. Mit Forsvar for dem / som mig beklage / er dette / 4 Hafve vi icke mact ad æde oc dricke? 5 Hafve vi icke mact ad fære en Christen Hustru omkring / som oc de andre Apostle / oc HErrens Brødre oc Kephas? 6 Eller hafve alleeniste jeg oc Barnabas icke mact ad icke arbeyde? 7 Hvo strider paa sin egen Sold? Hvo planter en Vjngaard / oc æder icke af dens Fruct? Eller hvo fæder en Hiord / oc æder icke af Hiordens Melck? 8 Mon jeg tale dette efter Menniskelig vjs: Eller siger icke Loven oc dette: 9 Thi der staar skrevet i Mosis Lov/ Du skalt icke tilbinde Munden paa den Oxe / som tersker. Mon Gud hafve sorg for Øxen? 10 Eller siger hand det aldeelis for vor skyld?`Thi det er skrefvet for vor skyld? Fordi / ad den som pløyer / hand skal pløye paa Haab. Oc den som tersker paa Haab / blifver deelactig i sit Haab. 11 Dersom vi hafve saaet eder de Aandelige Ting / (Er det saa) stoort / om vi høste eders kiødeligen? 12 Dersom andre ere deelactige i denne mact ofver eder / (skulle) icke vi meere? Men vi brugte icke saadan mact / men vi lidde allehonde / ad vi skulde icke giøre Christi Euangelio nogen forhindrelse.
13 Vide I icke / ad de som bestille de hellige Ting / æde af det hellige? Oc de som vaare paa Alteret / blifve deelactige med Alteret? 14 Saa hafver oc HErren forordnit / ad de som forkynde Euangelium / skulle lefve af Euangelio. 15 Men jeg hafver intet brugt af disse stycker. Men jeg hafver icke skrefvet dette / ad det skal saa vorde med mig. Thi jeg vilde heller døø / end ad nogen skulde giøre mig min roos forfengelig. 16 Thi dersom jeg prædicker Euangelium / er det mig icke en roos: Thi fornødenhed henger mig ofver / Saa væ mig / dersom jeg icke prædicker Euangelium. 17 Thi dersom jeg giør det gierne / da faar jeg løn / men giør jeg det icke gierne /(saa er) en Huusholders Embede mig (dog) betroet. 18 Hvad er da min Løn? Ad naar jeg prædicker Euangelium / jeg da skal fremsætte Christi Euangelium / jeg da skal fremsætte Christi Euangelium uden Bekostning / saa jeg skal icke vanbruge min mact i Euangelio.
19 Thi alligevel ad jeg er frj fra hver mand / sa hafver jeg dog giort mig self til en Tienere for hver mand / paa det jeg kand vinde dis fleere. 20 Oc jeg er blefven Jøderne som en Jøde / ad jeg kunde vinde Jøder: Dem (som ere) under Loven / som (den der var) under Loven / ad jeg kunde vinde dem (som ere) under Loven: 21 Dem som ere uden Loven / som (den der var) uden Loven / (dog jeg er icke uden Loven for Gud / men i Loven for Christo) ad jeg kunde vinde dem / som ere uden Loven. 22 Jeg er blefven de Skrøbelige / som en Skrøbelig / ad jeg kunde vinde de Skrøbelige. Jeg er belfven alle / alle Ting / ad jeg kunde alddlis frelse nogle. 23 Men det giør jeg for Euangelij skyld / ad jeg kand blifve deelactig der udi.
24 Vilde I icke / ad de som løbe paa Banen / de løbe vel alle / Men een faar Klenodet? Løber saa / ad I kunde faa fat der paa . 25 Men hver dem som kempis / hand holder sig af alting . De da / ad de kunde annamme en forkrenckelig Krone, men vi en uforkrenckelig. 26 Derfor løber jeg saa / icke som paa det uvisse: Jeg sicter saa / icke som den der slaar (i) Væjret. 27 Men jeg undertvinger mit Legome / oc fører det i Trældom / ad jeg icke / som prædicker for andre / skal blifve self forskut.

X.Capitel.
MEn jeg vil icke dølle for eder / Brødre / ad vore Fædre vare alle under Skyen / oc ginge alle igiennem Hafvet. 2 Oc de ere alle Døbte efter Moden / i Skyen / oc i Hafvet. 3 Oc de aade alle den samme Aandelige Mad / 4 Oc drickte alle den samme Aandelige Drick. Thi de drucke af den Aandelige Klippe / som efterfulde (dem/) Men Klippen var Christus. 5 Men Gud hafde icke behagelighed til de fleeste af dem. Thi de ere nedslagne i Ørcken. 6 Men disse Ting ere blefne vore Forbilleder / ad vi skulle icke hafve lyst til det Onde / lige som oc de hafde lyst. 7 Blifver ey heller Afguds dyrckere / som nogle af dem / som skrefvet staar / Folcket sætte sig need ad æde / oc ad dricke / oc stod op ad leege. 8 Lader os ey heller bedrifve Horej / som nogle af dem bedrefve Horerj / og fulde paa een Dag / tre oc tive tusinde. 9 Lader os ey heller friste Christum / som oc nogle af dem fristede (hannem /) oc blefve ødelagde af Slanger. 10 Knurrer ey heller / som oc nogle af dem knurrede / oc blefve ødelagde af Fordersveren.
11 Men alle disse Ting skeede dem / som Forbilleder: Men de ere skrefne os til advarsel / paa hvilcke Verdens sidste Tjder ere komne. 12 Derfor / Hvo som siunis ad staa / se sig til / hand icke falder. 13 Eder er ingen Fristelse paakommen / uden Menniskelig: Men Gud er trofast / som skal icke lade eder fristis ofver eders Formue / Men skal giøre oc udgangen med Fristelsen / ad I det kunde taale. 14 Derfor / mine Elskelige / flyer fra Afguds dyrckelsen. 15 Jeg taler som med de Forstandige: Dømmer J det jeg siger. 16 Belsignelsens Kalck / som vi velsigne / Er den icke Christi Blods samfund? Det Brød som vi bryde: Er det icke Christi Legomes samfund? 17 Thi eet Brød eet Legome / ere vi mange / thi vi ere alle deelactige i et Brød. 18 Seer Israel efter Kiødet: De som æde Offeret / Ere de icke deelactige i Altret? 19 Hvad siger jeg da? Ad en Afgud er noget? Eller ad Afguds Offer er noget? 20 Men (det siger jeg) ad hvad som Hedninge ofre/ det ofre de Diefle / oc icke Gud. Jeg vil icke ad I skulle hafve Samfund med Dieflene. 21 I kunde icke dricke HErrens Kalck / oc Diefles Kalck. I kunde icke være deelactige i HErrens Bord / oc Diefles Bord. 22 Eller ville vi traadze HErren? Monne vi være stercke end hand?
23 Jeg hafver vel lof til alle ting / men alle ting ere icke nyttelige: Jeg hafver lof til alle ting / men alle ting opbygge icke. 24 Ingen søge sit egit / men hver det som er den andes. 25 Alat hvad som selgis i Slacteboo / (det) æder / oc spørgre intet der om / for Samvittigheden. 26 Thi Jorden er HErrens / oc dens fylde. 27 Oc dersom nogen af de Vantroe biuder eder / oc I ville gaae (djd/ ) Da æder alt det som sættis for eder / oc spørger intet der om / for Samvittigheden. 28 Men dersom nogen siger til eder / Det er Afguds Offer / da æder icke / for hans skyld / som det gaf tilkiende / oc Samvittigheden: Thi Jorden er HErrens / oc dens fylde. 29 Men jeg siger icke din egen Samvittighed / men den andens. Thi hvorfor dønumis min frjhed / ad en andens Samvittighed? 30 Men dersom jeg bruger det med Tacksigelse / Hvi bespottis jeg for det / som jeg tacker for? 31 Hvad heller I da æde eller dricke / eller giøre noget / da giører alle Ting til Guds Ære. Værer uden Forargelse / baade Jøder og Græcker / oc Guds Meenighed. 33 Ligesom jeg oc teckis alle / i alle maade / i det jeg icke følger det som er mig self nytteligt / men det som er mange / ad de kunde blifve salige.

XI.Capitel.
BLifver mine Efterfølgere / lige som oc jeg er Christi. 2 Men jeg lofver eder / Brødre / ad I komme alle mine (Ord) ihus / oc beholde de skickelser / som jeg haver ofverantvordit eder. 3 Men jeg vil ad I skulle vide / Ad Christus er hver Mands Hofvit / men Manden er Qvindens Hofvit / men Gud er Christi Hofvit. 4 Hver Mand / som beder eller propheterer / oc hafver paa Hofvedet / hand beskæmmer sit eget Hofvet. 5 Men hver Qvinde / som beder / eller propheterer med uskiult Hofvet / hun beskæmmer sit egit Hofvet: Thi det er det selfsamme / som hun var raget. 6 Thi sdersom en Qvinde icke skiuler sig / da maa hun oc klippis: Men dersom det er slemt / ad en Qvinde klippis / eller ragis / Da skiule hun sig. 7 Thi en Mand skal icke skiule Hofvedet / efterdi hand er er Guds Billede oc Ære: Men en Qvinde er Mandens Ære. 8 Thi manden er icke af Qvinden / men Qvinden af Manden. 9 Oc Manden er icke skabt for Qvindens skyld / men Wvinden for Mandens skyld. 10 Derfor skal Qvinden hafve en Mact paa Hofvedet / for Englenes skyld. 11 Dog er hvercken en Mand uden Qvinden / ey heller en Qvinde uden Manden / i HErren: 12 Thi lige som Qvinden er af Manden saa er oc Manden formedelst Qvinden: men alle ting af Gud. Dommer hoos eder self / lader der vel / ad en Qvinde beder aabenhofvit for Gud? 14 Eller lærer icke Naturen self eder / ad dersom en Mand lader vore (langt) Haar / da er det hannem en vanære: 15 Men dersom en Qvinde lader voxe (langt) Haar / da er det hende en ære. Thi Haaret er hende gifvit til et skiul. 16 Men er der nogen / som siunis ad hafve lyst til trætte / da hafve vi icke saadan skick / ey heller Guds Meenigheder.
17 Men denne som jeg paaminder eder om / lofvre jeg icke / ad I komme icke til sammen til det bedre / emn til det verre. 18 Thi først / naar J komme tilsammen i Meenigheden / hører jeg / ad der er spljd imellem eder / eder en deel troor jeg. 19 Thi der ma alt oc være Partj iblandt eder / paa det / ad de retskafne kunde blifve obenbare iblant eder. 20 Naar I da komme tilsammen / det er icke ad æde HErrens Nadvere. 21 Thi hvre tager først (til) sin egen Nadvere / naar j æde : oc den eene er hungrig / men den anden er drucken. 22 Hafve I da icke Huuse / til ad æde oc dricke (udi?) Eller foracte i Guds Meenighed / oc beskæmme dem som icke hafve? Hvad skal jeg sige eder? Skal jeg lofve eder der ofver? I dette lofver jeg (eder) icke.
23 Thi jeg annammede det af HErren / som jeg oc hafver ofverantvordit eder / Ad den HErre JEsus / i den Nat som hand blef vorraadt / tog hand Brød: 24 Oc tackede / oc brød (det/) oc sagde / Tager / æder: Dette er mit Legome / som brydis for eder: Dette giører til min hukommelse. 25 Disligest oc Kalcken / efter hand hafde huldit Nadvere / oc sagde: Denne Kalck er det ny Testamente i mit Blod: Det giører / saa ofte som I dricke / til min Hukommelse.
26. Thi saa ofte som I æde dette Brød / oc dricke denne Kalck / da forkynder HErrens Død / indtil hand kommer. 27 Derfor / hvo som æder dette Brød / eller dricker HErrens Kalck / uværdeligen / hand skal være skyldig i HErrens Legome oc Blod. 28 Men hvert Menniske prøfve sig self / oc æde saa af Brødet / oc dricke af Kalcken. 29 Thi hvo som æder oc dricker Uværdeligen / hand æder oc dricker sig self Dom / i det hand icke giør forskiel paa HErrens Legome. 30 Derfor (ere) mange Skrøbelige oc Vanføre iblant eder / oc en heel hob sofve. 31 Thi dersom vi dømde os self / da dømdes vi icke. 32 Men naar vi dømmes / da refsis vi af HErren / ad vi icke med Verden skulle fordømmes. 33 Dersom / mine Brødre / naar I komme tilsammen ad æde / da bier hver andre. 34 Men dersom nogen hungrer / æde sig hiemme / ad I skulle icke komme tilsammen til Dom i. Men de andre stycker vil jeg forordne / naar jeg kommer.

XII.Capitel.
MEn hvad de Aandelige Ting ere anlagendis / Brødre / vil jeg icke / ad j skulle være vanvittige. 2 I vide / ad j vare Hedninge / der j ginge til de dumme Afguder / eftersom j blefve førde derhen. 3 Derfor kundgiør jeg eder / ad ingen / som taler ved Guds Aand / siger Jesum (ad være) en forbandet Ting: Oc ingen kand kalde jm en HErre / uden ved den Hellig-Aand. 4 Der ere skilsmisse paa Naadens Gafver / men Aanden er den samme : 5 Oc der ere skilsmisse paa Tienister / oc HErren er den samme: 6 Oc der ere skilsmisse paa kraftige Gierninger / men Gud er den samme som giør alle Ting i alle. 7 Men Aandens obenbarelse gifvis hver til nytte. 8 Thi den eene gifvis Vjsdoms Tale formedelst Aanden / Men den anden Kundskabs Tale / efter den samme Aand: 9 Men en anden Tro / i den samme Aand: Men en anden en naadis Gafve til ad helbrede / i den samme Aand: 10 Men en anden ad kunde giøre kraftige Gierninger / men en anden Prophetie / men en anden ad giøre forskiel paa Anderne / men en anden (adskillige) slags Tungemaal / men en anden ad udlegge Tungemaal. 11 Men alle disse Ting giør den eene oc samme Aand / som uddeeler til hver i besynderlighed / efter som hand vil.
12 Thi ligesom Legomet er eet / oc hafver mnage Lemmer / men alle Lemmer / som høre til det eene Legome / som ere mange / ere eet Legome; Saa (er) oc Christus. 13 Thi vi ere oc alle udi een Aand døbte til eet Legome / hvad heller (vi ere) Jøder eller Græker / eller Tienere eller Frje / oc vi ere alle skenckte til een Aand. 14 Thi ad Legomet er oc icke een Lem / men mange. 15 Dersom Foden siger / jeg er icke en Haand / (derforI er jeg icke af Legomet: Mon den derfor icke være af Legomet? 16 Oc dersom øret siger / Jeg er icke et Øye / (derfor) er jeg icke af Legomet: Mon det dervor icke være af Legomet? 17 Dersom det gandske Legome var et Øye / hvor (blef da) Hørelsen? Om det gandske var en Hørelse / hvor (blef da) Luctelsen? 18 Men nu hafver Gud sæt Lemmerne / en hver af dem i Legomet / efter som hand vilde. 19 Men dersom de alle vare en Lem / hvor (blef da) Legomet? 20 Men nu ere der mange Lemmer / men eet Legome. 21 Saa kand Øyet icke sige til Haanden / Jeg hafver dig icke behof: Eller tvert imod / Hofvedet til Fødderne / Jeg hafver eder icke behof. 22 Men meget meere de Lemmer paa Legomet / som siunes ad være de skrøbeligste / de ere fornødne: 23 Oc de os siunis ad være meest skamfulde paa Legomet / paa dem anvende vi dis større Ære. Oc de os lade ilde / dem pryde vi dis meere / 24 Thi ad de som lade os vel / hafve det icke behof: Men Gud hafver faa beblandit Legomet / som gaf det tørstige meest ære: 25 Paa det der skulde icke være spljd i Legomet / men ad Lemmerne skulde sørge lige for hver andre. 26 Oc, enten een Lem ljder / da ljde alle Lemmerne med / eller een Lem blifver holden i ære / da glæde alle Lemmerne sig med. 27 Men I ere Christi Legome oc Lemmer / en deel: 28 Oc somme hafver end Gud fat i Meenigheden / først Apostle / for det andet Propheter / for det tredie Lærere / dernæst Krafter / dernæst Naadens Gafver ad helbrede / Hielp / Regieringer / (adskillige) / slags Tungemaal. 29 Monne alle (være) Apostle? Monne alle (være) Propheter? Monne alle (være) Lærere? Monne alle (være) Krafter? 30 Monne alle hafve Naadens Gafver til ad helbrede? Monne alle tale med Tunger? Monne alle udlegge? 31 Men tracter efter de beste naadens Gafver. Oc ydermeere viser jeg eder den synderligste Vey.

XIII.Capitel.
DErsom jeg taler med Menniskenes oc Englenes Tunger, men hafver icke Kierlighed, da er jeg blefven en liudendis Malm eller en klingendis Biælde. 2 Oc dersom jeg hafver prophetie / oc viste alle de hemmelige Ting / oc ald Kundskab / oc dersom jeg hafver all Tro / saa (ad jeg kunde) flytte Bierge / men hafver ikke Kierlighed / (Da) er jeg intet. 3 Oc dersom jeg gifver de Fattige alt mit Gods / oc dersom jeg gifver mit Legome hen / ad jeg skulde brændes / men hafde icke Kierlighed / da var det mig intet nytteligt. 4 Kierligheden er langmodig / Kierligheden er from / Kierligheden er icke njdsk / bruge icke fortredelighed / opblæsis icke / 5 Den hafver sig icke uskickelig / den følger icke sit eget / den forbittris icke / den tæncker icke ont / 6 Den glæder sig icke ofver uretfærdighed / men den glæder sig ved sandhed: 7 Den fordrager alle Ting / den troor alle ting / den haaber alle ting / den ljder alle ting. 8 Kierligheden affalder aldrig: Men enten der ere Prophetier / da skulle de afskaffis / eller Tungemaal / da skulle de holde op / eller Kundskab / da skal den afskaffis. 9 Thi vi forstaae i styckevjs / oc vi prophetere i styckevjs. 10 Men naar det fuldkomne kommer / da skal det som er i styckevjs / afskaffis. 11 Der jeg var et Barn / da talde jeg som et Barn / oc var klog som et Barn / tænckte som et Barn: men der jeg er blefven en Mand / da hafver jeg afskaffet det som var barnactigt. 12 Thi vi see nu ved et Speyel i en mørck tale / men da Ansict til Ansict: Nu kiender jeg (det) i styckevjs / men da skal jeg bekiende / ligesom jeg oc er bekient. 13 Men nu blifver Tro / Haab, Kierlighed / disse tre: Men først iblant dem er Kierligheden.

XIV.Capitel.
STaar efter Kierligheden / men tracter efter de (andre) Aandelige Ting / men meest / ad I kunde prophetere. 2 Thi den som taler med en Tunge / hand taler icke til Menniskene / men til Gud : Thi der hører ingen det / men hand taler hemmelige Ting i Aanden. 3 Men hvo som propheterer / hand taler Menniskene til opbyggelse / oc Formaning / oc Trøst. 4 Hvo som taler med en Tunge / hand opbygger sig self: men hvo som propheterer / hand opbygger Meenigheden. 5 Men jeg vil / ad I kunde alle tale med Tunger / men meere / ad I kunde prophetere. Thi den som propheterer / hand er større end den som taler med Tunger / uden saa er / ad hand (det) udlegger / saa ad Meenigheden bekommer opbyggelse der af. 6 Men nu / Brødre / dersom jeg kom til eder / oc talde med Tunger / hvad kunde jeg være eder da nyttelig / om jeg icke vilde tale med eder / enten ved obenbarelse / eller ved Kundskab / eller ved Prophecie / eller ved Lærdom? 7 Det hafver sig jo saa / ad de Ting / som icke lefve oc gifve liud / hvad heller det er en Pibe eller et Cither / om de icke gifve adskillig Tone fra sig / hvorledis kand mand da vide / hvad der er pibet eller paa Citheret; Jo dersom en Basuun gifver en uvis Liud / Hvo vil da berede sig en Strjd? 9 Saa ere I ocsaaa / derso I ved Tungen / ik gifve en tydelig Tale / hvorledis kand mand vide / det som talis? Thi j skulle (holdis for) ad tale i Væiret. 10 Saa mange slags liud / om behof giøris / er der i Verden / oc der er dog ingen af dem som jo liuder noget: 11 Dersom jeg da ik veed Liudens kraft / da blifver jeg en Barbarer for den som taler: Oc den som taler / blifver mig en Barbarer. 12 Saa oc I / efterdi I tracte efter Aander / da tracter der efter / ad I kunde være ofverflødige til Meenighedens opbyggelse / 13 Derfor / hvo som taler med en Tunge / hand bede / ad hand (det) kand udlegge. Thi ad beder jeg med en Tunge / da beder min Aand: men mit Sind er ufructbar. 15 Hvad er det da? Jeg vil bede med Aanden: men jeg vil oc bede med Sindet: Jeg vil siunge i Aanden / men jeg vil oc siunge med Sindet. 16 Efterdi dersom du velsigner i Aanden / hvorledis kand den / som staar i en Legmands sted / sige Amen til din Tacksigelse / efterdi hand icke veed hvad du siger? 17 Thi du tacker vel smuckt / men den anden opbyggis icke. 18 Jeg tacker min Gud / ad jeg taler meere med Tunger / end j alle. 19 Men jeg vil heller hafve talit fem Ord i en Meenighed / med mit Sind / paa det jeg oc kand mundtlig undervjse andre / end tj tusinde ord med en Tunge.
20 Brødre / blifver icke Børn i Forstand / men værer Børn i ondskab / men værer fuldkomne i Forstand. 21 Der staar skrefvet i Loven / Jeg vil tale med dem som hafve andre Tunger oc med andre Læber til dette Folck / oc de skulle icke end faa høre mig ræt / siger HErren. 22 Derfor ere Tungerne til et Tegn / icke dem som tro / men de Vantroe: Men prophetien icke de Vantroe / men dem som troe. 23 Dersom den gandske Meenighed nu kom til sammen paa een sted / oc talede alle med Tunger / men der komme Legfolck eller Vantroe ind / skulle de icke sige / Ud j ere galne? 24 Men propheterede alle / oc der komme da nogen Vantro eller legmand ind / da straffis hand af alle / hand dømmis af alle: 25 Oc saa blifve de skiulte ting i hans Hierte obenbare / oc saa skulde hand falde paa (sit) Ansict / oc tilbede Gud / oc bekiende (for alle) ad Gud er sandeligen i eder.
26 Hvad er det da Brødre? Naar I komme tilsammen / da hafver hver af eder en Psalme / hand hafver en Lærdom / hand hafver en Tunge / hand hafver en obenbarelse / hand hafver udleggelse: Alle Ting skee til opbyggelse. 27 Der som nogen taler med en Tunge / da (skee der) ved to / eller i det meeste / tre / oc ved hver for sig: Oc een udlegge det. 28 Men er der icke en udleggere / da tie sig i Meenigheden / men tale for sig self oc for Gud. 29 Men Propheter tale / to eller tre / oc de alle andre dømme. 30 Men blifver det en anden obenbaret / som sidder / da tie den første. 31 Thi j kunde alle prophetere / den eene efter den anden / ad alle kunde lære / oc alle blifve formanede. 32 Oc Propheters Aander ere Propheter undergifne. 33 Thi Gud er icke uskickeligheds Gud / men Freds / ligesom i alle de Helliges Meenigheder. 34 Eders Qvinder tie i Meenighederne: Thi det er dem icke tilsted / ad tale / men være undergifne / ligesom Loven oc siger. 35 Men ville de lerre noget / da spørge de deres egne Mænd ad hiemme. Thi det lader Qvinder ilde / ad tale i en Meenighed. 36 Eller er Guds Ord udformet fra eder? Eller er der kommet til eder alleene? 37 Dersom nogen lader sig tycke / ad hand er en Prophete / eller Aandelig / hand bekiender de Ting / som jeg skrifver til eder / ad de ere HErrens Bud. 38 Men er nogen vanvittig / blifve sig vanvittig. 39 Derfor / Brødre / tracter efter ad prophetere / oc forbinder icke ad tale med Tunger. 30 Alle Tung skee skickeligen oc ordentligen.
XV.Capitel.
MEn jeg gifver eder oc tilkiende / Brødre / det Euangelium / som jeg forkyndede eder til glæde / hvilcket j oc annammede / udi hvilcket j oc hafve staaet: 2 Formedelst hvilcket j oc blifve salige / dersom j oc beholde / med hvad maade jeg hafver forkyndit eder det: uden saa er / ad j hafve troet forgefvis. 3 Thi jeg hafver ofverantvordit eder i det første / det som jeg oc annammede / Ad Christus var død / for vore Synder / efter Skrifterne: 4 Oc ad hand blef begrafven / 5 Oc ad hand er opstanden tredie Dag / efter Skrifterne: 6 Oc ad hand blef seet af Kepha / der efter af de tolf. 7 Der efter blef hand seet af meere end fem hundrede Brødre paa een gang / af hvilcke de fleeste ere endnu til / men nogle ere oc hensofvede. 8 Der efter blef hand seet af Jacobo / der efter af alle Apostlene. 9 Men sidste / efter alle / er hand oc seet af mig / som af et utidigt Fødsel. Thi jeg er den mindste af Apostlene / som er icke værd ad kaldis en Apostel / fordi jeg hafver forfuldt i den Guds Meenighed. 10 Men af Guds Naade er jeg / det som jeg er : Oc hans Naade som (er uddeelt) til mig / hafver icke værit forgiefs / men jeg hafver arbeydit meget meere end de alle / dog icke jeg / men Guds Nade / som er med mig. 11 Hvad Heller det er da jeg / eller de / saa prædicke vi / oc saa troede I.
12 Men om Christusprædickis / ad hand er opstanden fra de Døde / hvorledis sige da nogle iblant eder / Ad de Dødes Oopstandelse er icke? 13 Men dersom de Døde opstandelse er icke / da er icke Christus heller opstanden. 14 Men er Christus icke opstanden / da er vor Prædicken jo forgiefs / Saa er oc eders Tro forgiefs. 15 Saa blefve vi oc besundnu Guds falske Vidne / ad vi hafde vidnet om Gud / ad hand hafde opreist Christum / hvilcken hand icke hafde opreist. Efterdi de Døde jo icke opreises. 16 thi ad opstaa icke de Døde, da er icke Christus heller opstanden. 17 Men dersom Christus icke er opstanden / da er eders Troo forfengelig: Saa ere I endnu i eders Synder / 18 Saa ere oc de fortabte / som ere hensofne i Christo: 19 Haabe vi alleeniste paa Christum i dette Ljf / da ere vi de ælendigste iblant alle Menniske. 20 Men nu er Christus opstanden fra de Døde / er blefven den første Grøde iblant dem / som sofvede. 21 Thi efterdi Døden (kom) ved et menniske / da er oc de Dødes Opstandelse (kommen) ved et Menniske. 22 Thi ligesom alle døe i Adam / saa blifve oc alle lefvende gjorde i Christo. 23 Men hver i sin egen Orden / Den første Grøde Christus / dernæst de som ere Christi / i hans til kommelse. 24 Der efter (kommer) enden / naar hand faar ofverantvordit Gud oc Faderen Riget / naar hand skal afskaffe alle Herredømme / oc all Øsrighed oc Mact. 25 Thi hannem bør ad regnere / indtil hand faar lagt alle Fiender under hans Fødder. 26 Den sidste Fiende / som afskaffis / er Døden. 27 Thi hand hafver underlagt alle Ting under hans Fødder. Men naar hand siger / ad alle Ting ere hannem underlagde / da er det obenbar / ad (det skal forstaais) hannem undertagen, som hafver underlagt hannem alle Ting. 28 Men naar alle Ting blifve hannem underlagt / da skal oc Sønnen self blifve hannem underlagt / som hafver underlagt hannem alle ting / Ad Gud skal være alle ting i alle 29 Hvad skulle de ellers giøre / som døbes ofver de Døde / dersom de Døde opstaae ingenlunde? Hvi døbes de oc da ofver de Døde? 30 Hvi staae vi oc hver Dag i Fare: 31 Jeg døør dagligen ved den vor roos / som jeg hafver i Christo Jesu vor HErre. 32 Stridde jeg efter Menniskelig vjs med vilde Diur i Epheso / Hvad hielper det mig / dersom de Døde icke opstaae? Lader os æde oc dricke / thi i morgen naae vi / Forføres icke / Onde Snack krencke gode Seder . 34 Vaager op til retfærdig / oc synder icke / Thi nogle vide intet af Gud / Dette siger jeg eder til blusel.
35 Der motte nogen sige / Hvorledis opstaae de Døde? Oc med hvordant et legome komme de (frem?) 36 Du Daare / det som du faaer/ blifver icke lefvendis giort / uden det døør. 37 Oc det du faar / faar du icke (som) det legome / der skal blifve / men et blot Kort / maa skee af Hveede eller noget af de andre. 38 Men Gud gifver det Legome / som hand vilde / oc hvert af Sæden sit eget legome. 39 Icke er alt Kiød / det samme Kiød: Men andet er Menniskes Kiød / oc andet Fæes / oc andet Fiskes / oc andet Fules. 40 Oc (der ere) Himmelske Legomer oc Jordiske legomer: men de Himmelskes herlighed er en anden / men de Jordiskes en anden. 41 Solens klarhed er en anden / oc Maanens klarhed en anden / oc Stierners klarhed en anden. Thi en Stierne ofvergaar den anden udi klarhed. 42 Saa er oc de Dødes Opstandelse. Det saais i forkrænckelighed / oc det staar op i uforkrænkelighed. 43 Det saais i Vanære / det staar op i Herlighed: 44 Det saais i Skræbelighed / det staar op i Kraft: Der saais et natuurligt Legome / der opstaar et Aandeligt Legome.  Der er et naturligt Legome / oc der er et Aandeligt Legome. 45 Saa er der ocsaa skrefvet / Det første menniske / Adam / er blefvet til en lefvende Siel / den sidste Adam / til en lefvendegiørende Aand. 46 Men det Aandelige er icke det første / men det naturtlige / der efter det Aandelige. 47 Det første menniske er af jorden / jordisk: Det andet menniske er HErren af Himmelen. 48 Saadant som det jordiske er / saadanne ere oc de Jordiske: Oc saadant som det himmelske er / saadanne ere oc de Himmelske. 49 Oc ligesom vi hafve baaret den Jordiskis Billede: Saa skulle vi oc bære den Himmelskis Billede. 50 Men dette siger jeg / Brødre / Ad Kiød oc Blod kunde icke arfve Guds Rige / ey heller skal det forkrænckelige arfve det uforkrænckelige.
51 See / jeg siger eder en hemmelig Ting: Vi skulle icke alle sofve / men vi skulle alle forandres / 52 I en hast / udi et Øyeblick / i den sidste Basunis (liud.) Thi Basunen skal liude / oc de Døde skulle opstaae uforkrænckelige / oc vi skulle forandres. 53 Thi det bør dette forkrænckelige ad føris i uforkrænckelighed / oc dette dødelige ad føris i udødelighed. 54 Men naar dette forkrænckelige skal føris i uforkrænckelighed / oc dette dødelige skal føris i udødelighed / Da skal der Ord skee / som staar skrefvet / Døde er opslugen til Sejr. 5 Død / hvor er den Seyr? Helfvede, hvor er den Braad? 56 Men Dødens Braad er Synden: men Loven er Syndsens kraft. 57 Men Gud være Tack / som gifver os Seyr / formedelst vor HErre Jesum Christum. 58 Derfor / mine kiere Brødre / blifver faste / ubevegelige / ofverflødeige / altjd i HErrens gierning / vidende / ad eders Arbeyde er ick forfælngeligt i HErren.

XVI.Capitel.
MEn om den Hielp / spm sanckis til de Hellige / lige som jeg forordnede Meenighederne i Galatia / Saa giøre oc I. 2 Hver af eder legge need hos sig self / paa hver den første Dag i Ugen / oc samle som et Liggendefæ hvad hand faar Lycke til: Paa det / ad naar jeg kommer Hielpen skal icke da blifve sancked (først.) 3 Men naar jeg kommer der hen / hvilcke j da betroe der til med Brefve / dem vil jeg sende bort / ad de skulle føre eders Gafve til Jerusalem. 4 Men dersom det giøris behof / ad jeg oc skal reyse djd / da kunde de reyse med mig. 5 Men jeg vil komme til eder / naar jeg drager igiennem Macedoniam / (thi jeg drager igiennem Macedoniam.) 6 Men jeg blifver / maa skee / (nogen tjd) hoos eder / eller ocsaa tøfver Vinteren ofver / paa det j kunde leedsage mig / hvort jeg skal drage hen. 7 Thi jeg vil icke nu see eder / i det jeg drager der frem / men jeg haabis ad jeg vil fortøfve nogen tjd hoos eder / om HErren det vil tilstede. 8 Men jeg vil blifve i Epheso / indtil Pinzdag / 9 Thi meg er en stoor oc kraftig Dør opladen / Oc (der ere) mange Modstandere. 10 Dersom Timotheus kommer / da seer til / ad hand blifver hoos eder uden Fryct: Thi hand giør HErrens Gierning / ligesom oc jeg. 11 Derfor skal icke nogen foracte hannem: men leedsager hannem i Fred / ad hand kan komme til mig: Thi jeg venter hannem med Brødrene. 12 Men hvad Apollo den Broder (er anlangendis) formanede jeg hannem meget / ad hand skulde komme til eder / med Brødrene. Oc det var ingenlunde hans villie / ad hand vilde nu komme : men hand skal komme / naar hand faar leilighed der til.
13 Vaager / staar i Troen / værer mandelige / værer stercke. 14 Lader elle eders Ting skee i Kierlighed. 15 Men jeg formaner eder / Brødre / J kiende Stephanæ Huus ad det er den første Grøde i Achaja / oc de hafve skicket sig self til / ad tiende de Hellige: 16 Paa det I ville oc være saadanne underdanige / oc alle dem som hielpe til med oc arbeyde. 17 Men jeg glæder mig ved Stephanæ oc Fortunati / oc Achaici til kommelse / thi hvad mig fatteis af eder / hafve disse opfylt. 18 Thi de hafve vedezqveget mi Aand oc eders: Kiender derfor saadanne.
19 Meenighede i Asia hilser eder. Aqvila oc Priscilla hilse eder meget i HErren / med Meenigheden i deres Huus. 20 Alle Brødrene hilse eder. Hilser eder indbyrdis med et helligt Kys. 21 Pauli HIlsen (skrifvis) med min (egen) Haand. 22 Dersom nogen icke elsker den HErre Jesum Christum / hand være en forbndet Ting / Maran Atha. 23 Den HErris Jesu Christi naade (være) med eder. 24 Min Kierlighed (være) med eder alle i Christo JEsu / Amen.
Den første (Epistel) til de Corinther / blef skrefven af Philippen / med Stephana oc Fortunato / oc Achaico oc Timotheo.


Den anden S.Pauli Epistel til de Corinther.
I.Capitel.
PAulus / JEsu Christi Apostel / formedelst Guds villie / oc Thimotheus den Broder / Til Guds Meenighed som er i Corinthen / med alle de Hellige som ere i gandske Achaja. 2 Naade (være) med eder oc Fred / af Gud vor Fader / oc den HErre JEsu Christo. 
3. Lofved (være) Gud oc vor HErris JEsu Christi Fader / barmhiertigheders Fader / oc alle Trøstis Gud / 4 Som os trøster i all vor Trængsel / ad vi kunde trøste dem / som (ere) i allehonde Trængsel m med den Trøst / der vi blifve self trøstede med af Gud. 5 Thi ligesom Christi Ljdelser ere ofverflødige til os / Saa blifver oc vor Trøst ofverflødig ved Christum. 6 Men hvad heller vi trænges / (da skeer det) for eders Trøst oc saliggiørelse / som er kraftig i det mand fordrager de samme ljdelser / som vi oc ljde / Eller vi trøstes / da skeer det for eders Trøst oc saliggiørelse. 7 Oc vort Haab er fast om eder / efterdi vi vide / ad lige som I ere deelactige i Ljdelserne / saa skulle J oc vre i Trøsten. 8 Thi vi ville icke dølle for eder / Brødre / om vor Trængsel / som os er vederfaren i Asia / Thi vi vare der ofver maade besværede ofver (vor) mact / saa ad vi vaare mistrøstige ocsaa om Ljfvit / 9 Men vi hafde self besluttet hos os self / ad vi skulde døe. Ad vi sulde icke forlade os paa os self / men paa Gud / som opvæcker de Døde / 10 Hvilcken der frjede os fra saa stoor en Døds Fare / oc frjer (endnu/) Til hvilcken vi hafve Haab / ad hand endnu skal frj (os/) 11 I det j oc komme os til hielp / med Bønen / for os / paa det ad den Naadis Gafve / som os er bevjst af mange personer / kunde blifve berømt med Tacksigelse for os ved mange.
12 Thi denne er vo Roos / som er / vor Samvittigheds vidnisbyrd / Ad vi hafve vandret i Verden i eenfoldighed oc Guds retsindighed / icke i Kiødelig vjsdom / men i Guds Naade / men meest hos eder. 13 Thi vi skrifve eder icke andre Ting til / end dem som j læse / eller ocsaa bekiende: Men jeg haabis / ad j oc skulle bekiende (det) indtil enden / 14 Ligesom j oc hafve bekiendt os en deel ad vi ere eders roos / lige som oc I (ere) vor (roos) paa den HErris JEsu Dag.
15 Oc paa dene fortrøstning vilde jeg kommit til eder tilforn / ad J skulde bekimmet en anden Velgierning. 16 Oc ad jeg kunde igiennem eders (Stad) dragit til Macedoniam / oc atter af Macedonia kommit til eder / oc blefvit leedsagid af eder til Judæam. 17 Hafver jeg dog da brugt nogen letfærdighed / der jeg hafde beraadt mig paa dette? Eller beraader jeg mig efter Kiødet / ide Ting som jeg beraader mig paa? Ad hoos mig skal være Ja / ja / oc Ney / ney? 18 Men Gud er trofast / ad vor Tale som er skeet til eder / var icke Ja oc Ney. 19 Thi Guds Søn JEsus Christus / som er prædicket iblant eder / formedelst os / ved mig / oc Silvanum / oc Timotheum / hand var icke Ja oc Ney / men det var Ja i hannem. 20 Thi saa mange Guds Forjættelser (som ere til) ere Ja i hannem / oc Amen i hannem / Gud til Ære / formedelst os. 21 Men er den / som stadfæster os med eder til Christum / oc salvede os / 22 Som oc beseglede os / oc gaf Aandens Festendefæ i vore Hierter. 23 Men jeg kalder Gud til Vidne / paa min Sien / ad fordi jeg sparer eder / er jeg icke endnu kommen til Corinthen. 24 Icke ad vi ere Herrer ofver eders Troo / men vi ere Medhielpere til eders glæde. Thi I staa i Troen.

II.Capitel
MEn jeg sluttede dette for mig self / ad (jeg vilde) icke atter komme til eder i Sorg. 2 Thi dersom jeg bedrøfver eder / hvo er da den / som skal giøre mig glad / uden den som blifver bedrøfvet af mig? 3 Oc jeg skref eder det samme til / ad jeg skulde icke hafve Sorrig / naar jeg kommer / af dem som mig burde ad hafve glæde af: Efterdi jeg forseer mig det til eder alle / Ad min glæde / er alles eders. 4 Thi jeg skref eder af stoor Trængsel / oc Hiertis Angift / ved megen Graad : Icke ad I skulde blifve bedrøfvede ,en paa det j skulde kiende Kierligheden / som jeg hafver ofverflødigen til eder. 5 Men dersomn nogen hafver kommit nogen Bedrøfvelse af sted / da hafver hand icke bedrøfvit mig / men i nogen maade / ad jeg skal icke besvære (hannem) eder alle. 6 Det er nock / for den samme / ad hand er saa straffet af mange: 7 Ad I nu fremdeelis dis meere skulle tilgifve oc husvale (hannem/) paa det ad saadan een icke opflugis alt for stoor Sorrig. 8 Derfor formaner jeg eder / ad I bekreste (eders) Kierlighed mod hannem: 9 Thi derfor hafver jeg oc skrefvet / ad jeg vilde vide eders prøffel / om I ere lydige til alle Ting. 10 Men hvilcken I tilgifve nogen, (den tilgifver) oc jeg. Thi oc jeg / dersom jeg noget hafver tilgifvit den jeg hafver tilgifvit / (da er det skeet) for eders skyld / i Christi Aasiun / Paa det vi skulle icke tages med fordeel af Satana. 11 Thi hans Anslage ere os icke ubekiende.
12. Men der jeg kom til Troada / (til ad prædicke) Christi Euangelium / oc mig var opladen en Dør i HErren / Da hafde jeg ingen Roo i min Aand / for jeg fant icke Titum min Broder: 13 Men jeg toog afsked fra dem / oc drog ud til Macedoniam. 14 Men Gud være Tack / som lader os altjd bære Seyr i Christo / oc obenbarer sin Kundskabs luct / formedelst os / i hver sted. 15 Thi vi ere Christi gode Luct for Gud / i blandt dem som blifve salige / oc iblant dem som blifve fortabte: 16 Disse / Døds Luct til død : men de andre / Ljfs luct til Ljf. Oc hvo er nocksom til disse Ting? 17 Thi vi ere icke / som de mange / der forfalske Guds Ord / men vi tale i Christo / som af resindighed / ja som af Gud / for Guds Aasiun.
III.Capitel.
BEgynde vi da atter ,ad prjse os self? Eller behøfve vi / aom nogle (behøfve) berømmelsis Brefve til eder / eller berømmelsis (Brefve) af eder? 2 I ere vort Bref / som er skrefvet i vore hierter / som kiendis oc læsis af alle Menniske: 3 I som ere blefne obenbare / ad I ere Christi Bref / tilberid / ved vor Tieniste skrefvet / icke med Bleck / men med den lefvende Guds Aand: Icke i Steentafler / men i Hiertens Kiødtafler.
4 Saadan fortrøstning hafve vi da til Gud / formedelst Christum / 5 Icke ad vi ere dyctige af os self / tæncke noget / som af os self / men ad vi ere dyctige / det er af Gud: 6 Hvilcken som oc giorde os dyctige til det ny Testamentis Tienere / icke Bogstafvis / men Aandens. Thi Bogstafven ihielslaar / men Aanden giør lefvende. 7 Men var Dødsens Tieniste udi Bogstafver / som var indgrafve i Steene / i Herlighed / ad Israels Børn kunde icke see stjft paa Mose Ansict / for hans Ansictis Herligheds skyld / som dog afleggis: 8 Hvi skulde icke meere Aandens tieniste være i Herlighed? 9 Thi var Fordømmelsens tieniste herlig / da er meget meere Retfærdighedsens Tieniste ofverflødig i herlighed. 10 Thi det var end icke herligt / som var herligt / i dette stycke / for den ofvervettis Herligheds skyld. 11 Thi skeede det ved herlighed / som afskaffis / Da skal det som glifver / meget meere være i Herlighed. 
12 Efterdida vi hafve saadant Haab / da bruge vi stoor dristighed ad tale med: 13 Oc icke som Moses / hengde et Skiul for sit ansict / ad Israels Børn skulde icke see stjft paa enden af det / som afleggis. 14 Men deres Sind ere forhærdede. thi det samme Skiul blifver / som icke fratagis / indtil denne dag / i det gamle Testamentis læsning / thi det afleggis i Christo. Men der ligger et Skiul paa deres Hierte / indtil denne Dag / naar Moses læsis. 16 Men dersom det omvende sig til HErren / da borttagis Skiulet. 17 Men HErren (er) Aanden: men hvor som HErrens Aand (er/) der (er) frjhed. 18 Men vi alle / som med et bart Ansict / skue HErrens herlighed / som i et Speyl / blifve forvandledede til det samme Billede / fra herlighed til herlighed / som af Hrrens Aand.
IV.Capitel.
DErfor, efterdi vi hafve denne Tieniste / efter som os er skeed Barmhiertighed / da blifve vi icke lade: 2 Men hafve vedersagt lønlig Skam / oc omgaaes icke i trædskhed / forfalske oc icke Guds Ord / men bevjse os self / mod alle Menniskers Samvittighed / i Sandheds obenbarelse / for Guds Aasiun. 3 Men er nu oc vort Euangelium skiult / da er det skiult for dem / som blifve fortabte: 4 Udi hvilcke denne Verdens Gud hafver forblindit de Vantroes Sind / ad det klare Euangelii Lius / om Christi klarhed / hvilcken som er Guds Billede / icke skulde skinne for dem. 5 Thi vi prædicke os icke self / men Christum Jesum / en HErre / men os self / eders Tienere / for JEsu skyld. 6 Thi den er Gud / som bød liuset skinne frem af mørcket / som skinnede i vore Hierter / til Guds herligheds Kundskabs opliusning / i Jesu Christi Aasiun.
7 Men vi hafve dette Liggendefæ i Leerkar, paa det / ad den ofvervettis Kraft skal være Guds / oc icke af os. 8 vi som trænges allevegne / men icke beskyttes. Som tviflevel / men icke fortvifle. 9 Som lide Forfølgelse / men blifve icke forladne der udi. Som nedslages / men icke ødelegges. 10 Vi som omkring bære altid den HErris JEsu dødelse i Legomet / paa det / ad oc JEsu Ljf maa blifve obenbarit i vort Legomet. 11 Fordi / ad vi som lefve / blifve stedze hengifne til Døden / for JEsu skyld / paa det / ad JEsu Ljf maa oc blifve obenbarit i vort dødelige Kiød. 12 Derfor saa er Døden kraftig i os / men Ljfvet i eder. 13 Men efterdi vi hafve den samme troens Aand / efter som skrefvet staar / jeg hafver troed / derfor hafver jeg talet: Saa troe vi oc / derfor saa tale vi oc. 14 Som vide / ad dem / som opreiste den HErre Jesum / hand skal oc opreise os / formedelst Jesum / oc skal fremskicke (os) med eder. 15 thi det (skeer) altsammen for eders skyld / paa det den ofvervettis Naade / skal med mange deres Tacksigelse / vorde ofverflødig til Guds Ære / 16 Derfor blifve vi icke lade / men dersom oc vort udvortis Menniske fordærfvis / saa fornyis dog det indvortis Dag fra Dag. 17 Thi vor Trængsel / som er stacket oc læt / giør os ofver all maade en ævig victig Herlighed: 18 I det vi icke ansee de siunlige Ting / men de usiunlige. thi de siunlige / ere timelige: men de usinlige / ævige.

V.Capitel.
Thi vi vide / ad dersom vort tabernackels Jordiske Huus blifver nedbrudet / da hafve vi en Bygning af Gud / et hus / som er giort uden Hæder / ævigt i Himlene. 2 Ja i dette fulcke vi / forlængendes ad blifve ofverklædde med vor Bolig / som er af Himmelen / 3 Dog saa / om vi oc findes iklædde / icke nøgne. 4 Thi oc vi / som ere i dette Tabernackel / sucke / som ere besværede / efterdi vi ville icke afklædis / men ofverklædis / paa det ad det dødelige kunde blifve opslugit af Ljfvet. 5 Men den som beridde os til det samme / er Gud / som gaf os Aandens Festendefæ. 6 Saa ere vi altid frjmodige / oc vide / ad meden vi boe i Legomet / da ere vi fremmede fra HErren / (7 Thi vi omgaaes ved Troen / icke ved beskuelsen.) 8 Men vi ere frjmodige / oc hafve meere behagelighed til ad vandre fra Legomet / oc fare hiem til HErren. 9 Derfor ere vi oc flittige / hvad heller vi ere hiemme eller fremmede / ad være hannem velbehagelige. 10 Thi os bør alle ad obenbaris for Christi Domstool / ad hver kand faa det som skeet er ved Legomet / eftre det som hand hafver giort / enten got eller ont. 11. Efterdi vi da vide / den HErrens Fryct / da ofvertale vi Menniskene / men ere obenbare for Gud : men jeg haabis / ad vi ocsaa ere obenbare i eders Samvittigheder.
12 Thi vi icke atter lofve os self for eder / men vi gifve eder aarsag tit roos ofver os / paa det I kunde hafve (noget) mod dem / som roose sig i udvirtis anseelse / oc icke af Hierte. 13 thi ere vi forrycte / da (er det) for Gud / eller ere vived fandz / da (er det) for eder. 14 Thi Christi Kierlighed tvinger os: 15 I det vi acte / ad dersom een er døød for alle / da ere de alle døøde: Oc hand døde for alle / ad de / som lefve / icke skulle fremdeelis lefve sig self / icke skulle fremdeelis lefve sig self / men den / som er døød for dem oc opstanden. 16 Derfor kiende vi her efter ingen / efter Kiødet: men dersom vi oc hafve kiendt Christum efter Kiødet / saa kiende vi (hannem) dog nu icke meere. 17 Er derfor nogen i Christo / (da er hand) et nyt Creatuur: De gamle Ting ere forbjgangne / see / alle Ting ere blefne ny.
18 Men alle Ting af Gud / som forligte os med sig self / formedelst Jesum Christum / oc gaf os Forligelsens Tieniste. 19 Saa ad Gud var i Christo / som forligte Verden med sig self / i det hand icke tilregnede dem deres Synder / oc oprette Forligelsens ord iblant os. 20 Saa ere vi nu Sendebud i Christi sted / ligesom Gud (self) formanede (eder) formedelst os. Vi bede / i Christi sted / lader eder forlige med Gud / 21 Thi Den som icke viste af Synd / hafver hand giore til Synd for os / Paa det vi skulde vorde Guds Retfærdighed i hannem.

VI.Capitel.
MEn vi formane oc (eder) som Medhielpere / ad I skulle icke hafve taget Guds naade forgiefvis. 2 Thi hand siger / Jeg hafver bønhørt dig i en behagelig Tjd / oc hjulpit dig paa saliggiørelsis Dag: See / nu er en velbehagelig Tjd / see / nu er saliggiørelsis Dag. 3 Lader os oc icke i nogen Ting gifve noget støød / paa det vor Tineiste skal icke blifve lastid: 4 men lader os bevjse os self i Alting / som Guds Tienere / i meget Taalmodighed / i Trængsler / i Nød / i Angist / 5 I Slag / i Fængsel / i Oprør / i Arbeyde / i Vaagenhed / i Faste / 6 I Reenhed / i Vidskab / i Langmodighed / i Fromhed / i den Hellig-Aand / i Kierlighed uden skrymt / 7 I sandheds Ord / i Guds Kraft / formedelst Retfærdighedsens Vaaben / paa den høyre oc venstre Side / 8 Ved ære oc Vanære / formedelst ont Rycte / oc got Rycte: Som Bedragere / oc (dog) sandrue: 9 Som ubekiendte / oc (dog) bekiendte: Som de der døe / oc see vi lefve: Som de der ere refsede / oc (dog) icke ihielslagne: 10 Som Bedrøfvede / men altjd glade: Som Fattige / men de som (dog) giøre mange rjge: Som de der hafve intet / oc beholde (dog) alle Ting.
11 Oc I Corinther / vor Mund er opladt til eder / vort Hierte er udbreed. 12 I ere icke beknyttede i os / Men j ere beknyttede i eders hierter / 13 Jeg taler med eder / som med mine Børn / ad J kunde betale med det samme igien / udbredes j ocsaa. 14 Drager icke i et andet Aag med Vantro. thi hvad deelactighed hafver Retfærdighed med uret? Oc hvad Samfund hafver Lius med Mørcke? 15 Oc hvorledis kand Christus stemme ofvereens med Belial? Eller hvad deel hafver een som troor / men en Vantroo? 16 Hvad samqvem hafver Guds Tempel med Afguder? Thi I ere den lefvende Guds Tempel: Ligesom Gud hafver sagt / jeg vil boo i dem / oc vandre (der i:) Oc jeg vil være deres Gud / oc de skulle være mit Folck. 17 Derfor gaar ud fra dem / oc fraskill eder / siger HErren: Oc rør icke noget ureent: Oc jeg vil annamme eder / 18 Oc vil være eders Fader / oc j skulle være mine Sønner oc Døttre / siger den Allmæctige HErre.

VII.Capitel.
DA efterdi vi hafve saadane Forjættelser / j Elskelige / saa lader os reense os self af all Kiødsens oc Aandens besmittelse / oc fuldende Hellighed / i Guds Fryct. 2 Annammer os: Vi hafve ingen giort uret / vi hafve ingen fordærfvit / vi hafve ingen forfordeelitt. 3 Jeg siger dette icke til ad fordømme eder: Thi jeg sagde tilforn / ad I ere i vore Hierter / til ad døø oc ad lefve tilsammen. 4 Jeg taler med stoor dristighed til eder: Jeg er opfylt med Trøsten: Jeg er ofverflødig i glæden / udi all vor Trængsel. 5 Fordi / ad der vi oc komme til Macedoniam / da hafde vort Kiød ingen roo / men vi vare allevegne trængde: Udvortis (var) Strjd / indvortis Fryct. 6 Men Gud / som trøster de Ringe / hand trøstede os formedelst Titi tilkommelse. 7 Men icke alleniste formedelst hans Tilkommelse / men ocsaa med den Trøst / som hand var trøstet med af eder / der hand forkyndede os eders forlengelse / eders Hylen / eders Nidkierhed for mig / saa ad jeg motte end meere glæde mig.
8 Thi om jeg oc giorde eder bedrøfvede med Brefvet / det fortryder mig icke / dog det fortrød mig. Thi jeg seer / ad om det Bref oc nogen stund bedrøfvede eder / 9 Saa glæder jeg mig (dog) nu / Icke der af / ad I blefve bedrøfvede / men and I blefve bedrøfvede til omvendelse / Thi I blefve bedrøfvede efter Gud / saa ad I icke i nogen maade sige Skade af os. 10 Thi den Bedrøfvelse som er efter Gud, giør omvendelse til saliggiørelse / som mand icke fortryder: men Verdens bedrøfvelse giør Døden. 11. thi see / det samme ad J blefve bedrøfvede efter Gud / hvilcken fljd giorde det i eder / ja Forsvarelsde / ja Vrede / ja Fryct / ja Forlengelse / ja Njdkierhed / ja Hefn? I bevjste eder self i alle Ting / ad I ere reene i den Gierning. 12 Derfor / om jeg end skref eder til / saa er det dog icke skrefvit for hans skyld / som giorde uret / oc icke heller for hans skyld / som leed uret: Men for den sags skyld / ad vor sljd for eder / skulde blifve obenbar hoos eder / i Guds Aasiun. 13 Derfor ere vi blefvne træstede / ved eders Trøst: Men vi glædde os end ofvervettis meere / af Titi glæde / thi hans Aand er vederqveged af eder alle. 14 Thi dersom jeg end roosde noget om eder for hannem / er jeg icke beskæmmed. Men ligesom vi talede alle ting i Sandhed til eder / saa er oc vor roos for Tito blefven Sandhed. 15 Oc hand hafver dis ofverflødigere hiertelig villie til eder / naar hand tæncker paa alles eders lydighed / hvorledis I annammede hannem med Fryct oc besvelse. 16 Saa glæder jeg mig / ad jeg tør lide paa eder udi alting.

VIII.Capitel.
MEn vi kundgiøre eder / Brødre / den Guds Naade / som er gifven i de Meenigheder udi Macedonia: 2 Ad deres Glæde blef da ofverflødig / der de blefve meget prøvede med Trængsel / oc ad ders Stoore Fattigdom blef ofverflødig / til deres eenfoldigheds Rjgdom. 3 Thi de vare self villige / efter Formue (det vidner jeg) oc ofver Formue : 4 Oc bade os med megen Formanelse / ad vi skulde annamme den Velgierning / oc den Hielpis deelactighed / som der skeede til de Hellige. 5 Oc icke som vi haabede / men de gave dem først self HErren / oc (der efter) os / ved Guds Villie: 6 Ad vi motte formane Titum / ad lige som hand tilforn begynte / saa skulde hand oc fuldende ocsaa denne Velgierning hoos eder. 7 Men ligesom I ere ofverflødige i alle ting / i Troen oc ord oc Forstand / oc all Fljd / oc i eders Kierlighed til os / saa seer til / ad I ere ofverflødige i denne Velgierning. 8 Jeg siger icke ad jeg biunder noget / Men efterdi ad andre ere saa flittige / da forfløger jeg oc eders Kierlighed / om den er af den rette art. 9 Thi I kiende vor HErris JEsu Christi Naade / ad hand for eders skyld er blefven fattig / der hand var rjg / ad I ved hans Fattigdom skulde blifve rjge. 10 Oc jeg gifver min meening her udi (tilkiende/) thi det er eder nytteligt / I som begynte for en Aar / icke alleeniste ad giøre / men oc ad ville. 11 Saa fuldender oc nu ad giøre (det:) Ad ligesom der var redebonhed til ad ville / saa skal oc ad fuldende / af det j hafve. 12 Thi dersom redebonheden er forhaanden / efter det som nogen hafver / da er hand velbehagelig / icke efter det som hand icke hafver. 13 Thi dette (siges) icke / ad andre skulle hafve Roo / men I Trængsel: 14 Men ad (det skal skee) af ligelighed. Ad eders Ofverflødighed skulde paa denne tjd komme deres Trant til hielp / paa det ad oc deres ofverflødighed skal her efter komme eders Trang til hielp / ad der kand skee ligelighed. Ligesom skrefvet staar / Den som (sanckede) det meget / hand hafde icke ofverflødigt : Oc den som (sanckede) det lidet / hannem fattedis icke.
16 Men Gud være Tack / der gaf saadan fljd for eder / i Titi Hierte / 17 Thi hand annammede dem Formanelse / Men efterdi hand var saa meget flittig / da reyste hand self villig ud til eder. 18 Vi sende oc en Broder med hannem / som hafver Lof i Euangelio / ofver alle Meenigheder. 19 Men icke det alleeniste / men hand er oc med hænders opreckelse beskicket af Meenighederne til ad være vor Vandrebror / med denne velgierning / som skal betienis af os / HErren self til Ære / oc eders redebonhed (til prjs.) 20 Oc vi vocte os for dette / ad der skal icke nogen kunde laste os / for denne rjge Hielp / som skal betienis af os / 21 Oc see os for / ad handle redeligen / icke alleeniste for HErren / men ocsaa for menniskene. 22 Men vi hafve sendt vor Broder med dennem / hvilcken vi hafve i mange stycker ofte befundit ad være flittig / men nu meget flittigere / Af den stoore Tilljd til eder. 23 Være sig nu enten titus / da er hand min Medbroder oc Medhielpere hoos eder / Eller vore Brødre / da ere de Meenigheders Apostle / (ja) Christi Ære. 24 Saa bevjser nu mod dem eders Kierligheds oc vor rosis bevjsning om eder / for Meenighederne.

IX.Capitel.
Thi jeg hafver icke behof / ad skrifve til eder om denne Hielp / til de Hellige. 2 thi jeg kiender eders redebonhed / hvilcken jeg rooser om eder hoos de macedonier / (oc siger) Achaja er bevidt / ser et Aar siden / Oc den njdkierhed (som kom) af eder / tilskyndede mange. 3 Men jeg sende brødrene / ad vor roos / om eder / skulde icke blifve forfængelig i dette stycke : Ad I skulle være rede / ligesom jeg sagde: 4 paa det / ad dersom de macedonier komme med mig / oc funde eder uberidde / ad vi (ad vi icke ville sige I) icke da skulde blifve beskæmmede / med saadan en stjfvarendis roos. 5 Hvorfor mig siuntis fornøden / ad formane Brødrene / ad de skulde før drage til eder / oc før tillafve denne eders Velsignelse / som tilforn er forkyndet / ad den kand være rede / saa / ad det kand være en velsignelse / oc icke som en karrighed. 6 Thi det (meener jeg) hvo som karrigligen saar / skal oc karrigligen høste / oc hvo som saar i Velsignelser / hand skal oc høste til Velsignelsen. 7 Hver (gifve) efter som hand hafver sat sig for / af Hiertet / icke af bedrøfvelse / eller af tvang. Thi Gud elsker en glad Gifvere.
8 Men Gud er mæctig til ad giøre / ad all Naade skal være ofverflødig til eder: Ad I / som i Allting / altjd hafve alt det I self kunde være fornøyede med / skulle være ofverflødige til all god Gierning. 9 Ligesom skrefvet staar / Hand udspridde / hand gaf de Fattige : Hans Retfærdighed blifver til ævig tjd. 10 Men den som gifver Sædemanden Sæd / hand gifve oc Brøde til ad æde / oc formeere eders Sæd / oc forøge eders retfærdigheders Fructer / 11 I som ere rjge i alle ting / til all eenfoldighed / hvilcken der giør formedelst os / ad Gud skeer Tacksigelse. 12 Thi denne offers tieniste opfylder icke alleeniste de helliges Vedtørstighed / Men er / men er ocsaa ofverflødig / ved manges Tacksigelser for Gud / 13 Ved denne Tienistis prøfvelse / som prjse Gud for eders bekiendelsis underdanighed til Christi Euangelium / oc for den deelactigheds eenfoldighed / til dem oc til alle / 14 Oc for deres Børn for eder / Hvilcke som forlenges efter eder / for den ofverflødige Guds Naadis skyld / som er i eder. 15 Men Gud være Tack for sin uudsigelige Gafve.

X. Capittel
MEn jeg Paulus slef / formaner eder / ved Christi Sactmodighed oc Mildhed / (Jeg) som er vel ringe hoos eder / naar jeg er nærværendis / men fraværendis fordrifter mig mod eder. 2 Men jeg beder / ad det skal icke giøris mig behof / ad bruge (min) Myndighed nærværendis / med den dristighed / som jeg actis ad hafve værit myndig med mod nogle / som acte os / ligesom vi omgickes efter kiødet. 3 thi i det vi omgaaes i Kiødet / stride vi icke efter Kiødet. 4 thi vore Stridsvaabne ere icke Kiødelige / men mæctige for Gud / til ad forstyrre Befæstninger / 5 Vi forstyrre Anslag / Oc all Høyhed / som sig ophøyer imod Guds kundskab / oc tage all tancke til fange / under Christi lydelse / 6 Oc vi ere rede til ad hefne all ulydighed / naar eders Lydighed er fuldkommen.
7 Seer de ting som hafve en udvortis anseelse. Forlader nogen sig der paa hoos sig self / ad hand hører Christum til / hand acte dette der imod af sig self / ad lige som hand hører Christum til / saa høre oc vi Christum til . 8 Thi dersom jeg end oc rooste mig noget ydermeere af vor mact / som HErren gaf os / til opbyggelse / oc icke til eders forstyrring / da vilde jeg icke blifve beskæmmit. 9 Ad jeg skal icke siunis / ad vilde forfærde eder ved Brefvene. 10 thi Brefvene (sige de) ere svaare oc stercke / Men Legomens nærværelse er skrøbelig / oc Talen som actis intet. 11 Hvo som saadan er / hand betæncke / ad lige saadanne som vi ere med ord / ved Brefvene / fraværendes / saadanne ville vi ocvære med Gierningen nærværendes. 12 thi vi tøre icke indregne eller ligne os self med somme som lofve sig self : Men de forstaae icke / ad de maale sig self i sig self / oc ligne sig self mod sig self / 13 Men vi roose os icke af de ting vi icke kunde maale / men efter Regelens maal / hvilcker maal Gud hafver deelt til os / ad vi hafve naaet ocsaa indtil eder. 14 Thi vi strecke os self icke for langt ud / lige som vi hafde icke naaet til eder: Thi vi hafve naaet oc indtil eder i Christi Euangelio. 15 Saa vi roose os icke af de ting som vi icke kunde maale / i fremmed Arbeyde: Men hafve Haab / ad idet eders Tro (saa) voxer i eder / da ville vi efter vor Regl / komme flux længere / 16 Ad prædicke Euangelium for dem / som boe paa hin Side eder : Icke ad roose os ved en fremmed Regel / af de Ting som ere beridde. 17 Men hvo sig rooser / hand roose sig i HErren. 18 Thi hand er icke nocksom prøfvet der rooser sig self / men den som HErren rooser.

XI.Capittel
Gud gifve / ad I vilde lidet holde (mig) min Daarlighed til gode / Dog holder mig oc til gode. 2 thi jeg er njkier for eder med Guds njkierhed: Fordi jeg hafver føyit eder til en Mand / ad jeg kunde føre Christo en reen jomfru til. 3 Men jeg frycter / ad lige som Slangen bedrog Evam med sit Skalckhed / ad eders Sind skulle saa fordærfvis fra den eenfoldighed som er i Christo. 4 Thi dersom den der kommer . prædicker en anden Jesum / som vi icke prædickede / eller I faae en anden And / som I icke sige / eller et andet Euangelium / som I icke annammede / da fordroge j ham vel.
5 Thi jeg acter / ad jeg er icke ringre / end de saare høye Apostle ere. 6 Oc er jeg end ulærd i Talen / saa (er jeg) dog icke (uforfaren) i Forstanden: Men vi ere i alle maade obenbarede i alle ting hoos eder . 7 Eller giorde jeg synd / der jeg fornæ´drede mig self / paa det I skulde blifve ophøyede? Thi jeg forkyndede eder det Guds Euangelium for intet. 8 Jeg røfvede andre Meenigheder / oc tog Sold af dem / ad tiene eder. Oc der jeg var nærværendis hoos eder / oc fattedis / da var jeg ingen til besværing / med dounhed.  9 Thi rødrene / som komme af Macedonia / opfylte det mig fattedis: Oc jeg hafver huldit mig self i alle maade eder uden besværelse / oc jeg vil holde mig (saa.) 10 (Saa vist som) Christi Sandhed er i mig / skal denne roos icke tilskoppis for mig i Achajæ Land.
11 Hvi saa? Ad jeg elsker eder icke? Det veed Gud. 12 Med hvad jeg giør / oc vil giøre / (det giør jeg) fordi / ad jeg vil borttage Aarsagen for dem / som ville hafve Aarsag / ad i det de rooste dem / kunde findes lige som oc vi. 13 Thi saadanne falske Apostle ere bedragelige Arbeydere / som forvandle sig til Christi Apostle. 14 Oc det er icke under: Thi Satans self forvandler sig til Liusis Engel. 15 Derfor er det icke en stoor Ting / om ocsaa hans tienere forvandle sig / lige (som de vare) Retfærdigheds Tienere / hvilckes ende skal vorde efter deres Gierninger.
16Atter siger jeg / a icke nogen skal meene / at jeg er daarlig / men vil mand det icke giøre / da annamme mig oc som en darlig / ad jeg ocsaa maa lidet roose mig. 17 Hvad som jeg (nu) taler / det taler jeg icke efter HErren / men som i daarlighed / i denne stjsvarendis roos. 18 Efterdi / mange roose sig efter Kiødet / da vil jeg oc roose mig. 19 Thi ad I fordrage gierne Darer / efterdi ad I ere kloge. 20 Thi I fordrage / dersom nogen giør eder til Tienere / dersom nogen opæder (eder/) dersom nogen tager (noget/) dersom nogen ophæyer sig / Dersom nogen slaar eder i Ansictet. 21 Dette siger jeg efter Vanære / ligesom ad vi vare blefvne skrøbelige. Men hvor udi nogen dristig / (Jeg taler i Daarlighed) er oc jeg dristig. 22 Ærede Æbreer? Jeg ocsaa: Ere de Israeliter? Jeg ocsaa Ere de Abrahams Sæd? Jeg ocsaa: 23 Ere de Christi Tienere? (Jeg tager daarligen) jeg gaar) ofver. Jeg hafver arbeydit ofverflødigre: Jeg hafver ljdt fleere Slag: Jeg hafver værit fleere gange fangen / Ofte i Døds Nød. 24 Jeg fick fem gange af Jøderne fyrretive (Slag/) eet mindre. 25 Jeg er tre gange hudstrygen / Een gang steened / Jeg hafver ljdt tre gange Skibbrud / Jeg hafver værit et døgn i Dybet. 26 Jeg reyste ofte / Jeg var i Farlighed i vandstrømme / I Farlighed iblant Røfvere / i Farlighed af (min) Slectning / I Farlighed af Hedninge / I farlighed i Byer / I Farlighed udi Ørcken / I Farlighed paa hafvet / i farlighed iblandt falske Brødre. 27 I Arbeyde oc Møye / Ofte i Vact / i Hunger oc Tørst / Ofte i Faste / i Kulde oc Nøgenhed.
28 Uden det som udvortis tilslaais / er oc dette / ad jeg daglig ofverjlis / oc bekymrer mig for alle Meenigheder. 29 Hvo er skrøbelig / er jeg blifver icke skrøbelig? Hvor blifver forargit / oc jeg icke brændis? 30 Dersom jeg bør ad roose mig / da vil jeg roose mig af de Ting som høre til min Skrøbelighed. 31 Gud oc vor HErris JEsu Christi Fader / veed det / hvilcken være lofvit til ævig Tjd / ad jeg icke liuger . 32 Udi Damasco forvarede Konge Arethe Landeherre / de Damasceners Stad / ad hand vilde grebit mig: 3 Oc jeg blev vunden need af et Vindue i en Kurf / ofver Muren / oc undflydde hans hænder.

XII.Capitel.
AT jeg skal roose mig / er mig sandeligen icke nytteligt / Efterdi jeg skal komme til HErren s Siuner oc Obenbarelser. 2 Jeg kiender et menniske i Christo / for fiorten Aar / (Hvad heller hand var i Legomet / veed jeg icke / eller uden Legomet / veed jeg icke / Gud veed det / ) Saadan een som var henryct indtil den tredie Himmel. 3 Oc jeg kiender saadan et Menniske / (hvad heller hand var i Legomet eller uden Legomet / veed jeg icke / Gud veed det/) 4 Ad hand var henryckt ind i Paradjs / oc hørde usigelige Ord / hvilcke et Menniske maa icke sige. 5 Af saadan een vil jeg roose mig : men af mig self vil jeg icke roose mig / uden udi mine Skrøbeligheder. 6 Oc dersom jeg vilde roose mig / da blef jeg icke daarlig : thi jeg vilde sige Sandhed. Men jeg sparer det / paa det ad jogen skal icke tæncke høyre om mig / end det hand seer mig (ad være/) eller hører noget af mig.
7 Oc ad jeg skal icke ophøye mig af de høye Obenbarelser / da er mig gifven en Pæl i Kiødet / som er / en Engel Satan / som mig skal slaa paa Munden / paa det jeg icke skal ophøye mig. 8 For denne formanede jeg HErren tre gange / ad hand motte vige fra mig / 9 Oc hand sagde til mig / Min Naade er dig nock / thi min Kraft fuldkommis i Skrøbelighed. Derfor vil jeg heldst rose mig af mine Skrøbeligheder / ad Christi Kraft kand boo i mig. 10 Derfor er jeg vel tilfreds / i skrøbeligheder / i Forsmædelser / i Nød / i Forfølgelser / i Angister / for Christi skyld. Thi naar jeg er skrøbelig / da er jeg mæctig.
11. Jeg er blefven en Daare i det jeg rooste mig / I tvingde mig der til. Thi jeg skulde lofvis af eder / thi jeg er intet ringre / end de saare høye Apostle ere / alligevel jeg er intet. 12 Thi der blefve jo giorde en Apostels Tegn iblant eder / med all Taalmodighed / ved Tegn oc underlige Ting / oc med kraftige Gierninger. 13 Thi hvad er det / der I vare ringere udi / end de andre meenigheder? Uden ad jeg icke self besværde eder / ved dovenhed / tilgifver mig denne uret. 14 See / jeg er tredie gang reede ad komme til eder / oc jeg vil icke besvære eder ved dovenhed. Thi jeg søger icke det som eders er / men eder. Thi Børnene skulle icke samle Liggendefæ til Forældrene / men Forældrene til Børnene. 15 Men jeg vil heldst udlegge / oc vorde fremlagt for eders Siele: endog jeg som elsker eder meere / elskis mindre. Men lad det saa være / jeg icke hafver besværit eder / Men efterdi jeg var tredsk / da toog jeg eder med lift. 17 Hafver jeg oc forfordeelet eder / formedelst nogen af dem / som jeg hafver sendt til eder? 18 Jeg formanede Titum / oc sende den Broder med / Hafver oc Titus forfordeelit eder? Hafve vi icke omgaaets i den samme Aand? I de samme Foodspor?
19 Meene I atter / ad vi forsvare for os eder? Vi tale i Christo / for Guds Aasiun. Men det skeer alt sammen (I Elskelige) til eders opbyggelse. 20 thi jeg frycter / ad naar jeg kommer / jeg icke da nogenlunde skal finde eder saadanne / som jeg vil / Oc ad jeg skulle findis af eder saadan som i icke ville : Ad der skal være Trætte / Njd / Vrede / Kjf / Bagtalelse / Øretudelse / Opblæselse / Oprør. 21 Ad naar jeg kommer igien / min Gud skal icke fornedre mig hoos eder / oc jeg skal sørge ofver mange / som tilforn syndede / oc icke hafve omvendet sig / for deres urenheds oc Horerijs / oc uteerligheds skyld / som de hafve bedrefvet.

XIII.Capitel.
JEg kommer denne tredie gang til eder: all Handel skal stadfæstis i to eller tre Vidners Mund. 2 Jeg hafver før sagt eder (det/) oc jeg siger eder det tilforn / som (jeg var) nærværendis / anden gang / Oc jeg skrifver det nu i min fraværelse / til dem som før syndede / oc til alle de andre / ad om jeg kommer igien / da vil jeg icke spare. 3 Efterdi I leede efter Christi prøffel / som taler i mig / hvilcken der icke er skrøbelig hoos eder / en er mæctig i eder. 4 Thi dog ligevel hand var korsfæst af skrøbelighed / saa lefver hand dog af Guds Kraft. Ja alligevel ad oc vi ere skrøbelige i hannem / af Guds Kraft / hoos eder. 5 Forsøger eder self / om I ere i Troen / Prøfver eder self. Eller kiende I eder icke self / ad JEsus Christus er i eder? Uden saa er / ad j ere forskutte. 6 Men jeg haaber, ad J skulle kiende / ad vi ere ick forskutte. 7 Men jeg beder til Gud / ad I skulle intet ont giøre : Icke ad vi skulle siunes giefve / Men ad I skulle giøre det gode / men vi kunde være lige som forskutte. 8 Thi vi kunde intet mod Sandhed / men for sandhed. 9 Thi vi glæde os / naar vi ere skrøbelige / men I ere mæctige : men det samme ynske vi oc / ad I mure blifve færdige. 10 Derfor skrifver jeg dette i min fraværelse / paa det jeg skal icke nødis til at bruge strenghed / naar jeg er nærværendis / efter den Mact / som HErren hafver gifvit mig til opbyggelse / oc icke til nedbyrdelse.
11 Paa det sidste Brødre / glæder eder / blifver færdige / trøstere der / meener det samme / værer Fredsommelige : Oc Kierlighedens oc Fredens Gud skal være med eder. 12 Hilser hver andre med et helligt Kys. Alle de Hellige hilse eder. 13 Bor HErris JEsu Christi Aands Samfund / (være) med eder alle / AMEN.
Det andet til de Corinther / blef skrefvet af Philippen i Macedonia / med Tito oc Luca.


S. Pauli Epistel til de Galater.
I.Capitel.
PAulus en Apostel / (icke af Menniskene / oc icke formedelst (noget) Menniske / men ved Jesum Christum / oc Gud Fader / som hannem opreiste fra døde /) 2 Oc alle de Brødre / som (ere) med mig / til Meenighederne i Galatia / 3 naade (være) med eder / oc Fred af Gud Fader / oc vor HErre JEsus Christo / 4 Som gaf sig self for vore Synder / Paa det hand kunde udredde os fra denne nærværende onde Verden / efter Guds villie / oc vor Faders / 5 Hvilcken være ære i alle ævighed / Amen.
6 jeg undrer / Ad I lade eder faa snart afvende fra den som kaldede eder i Christi Naade / til et andet Euangelium: 7 Hvilcket der er icke andet / uden der ere nogle / som eder forstyrre / oc ville forvende Christi Euangelium. 8 Men dersom oc vi / eller en Engel af Himmelen / vilde prædicke Euangelium for eder / foruden det vi prædickede eder / hand være en forbandet Ting. 9 Ligesom vi tilforn sagde / saa siger jeg oc nu igien / Dersom nogen prædicker Euangelium for eder / foruden det j annamme / hand være en forbandet Ting.
10 Vil jeg da nu drifve det / ad Menniskene skulle holde med mig eller Gud? Eller søger jeg efter ad teckis Menniskene? / Da var jeg icke Christi Tienere. 11 Men jeg kundgiør eder / Brødre / det Euangelium / som er prædicket af mig / ad det er icke Menniskeligt. thi jeg icke annammede det, oc er ey lærd af noget menniske / men formedelst JEsu Christi obenbarelse. 13 Thi I hafve jo vel hørt min omgengelse tilforn i Jødekommet / Ad jeg ofvermaade forfulde Guds Meenighed / oc forstyrrede den: 14 Oc ad jeg foor frem i Jødedommet / ofver mange af mine lige i Alder / i min Slect / da jeg var ofvermaade njdkier for mine Fædrene Skickelser.
15 Men der det var Gud velbehageligt / som mig fraskilde af min Moders Ljf / oc kaldede mig formedelst sin Naade / 16 Ad hand vilde obenbare sin Søn i mig / ad jeg skulde forkynde hannem / formedelst Euangelium / iblant Hedningene / Da strax beraagslog jeg mig icke ydermeere med Kiød oc Blod: 17 Jeg kom oc icke igien til Jerusalem / til dem (som vare) Apostle for mig: Men jeg drog bort fra Arabiam / oc kom atter tilbage til Damascon. 18 Siden efter tre Aar / kom jeg igien til Jerusalem / ad besøge Petrum : Oc jeg blef femten Dage ofver hoos hannem. 19 Men jeg icke saa (nogen) anden af Apostlen / uden Jacobum HErrens Broder. 20 Men hvad som jeg skrifver eder til / See / (det vidner jeg) for Guds Aasiun / ad jeg icke liuger. 21 Der efter kom jeg i Siriæ oc Ciliciæ Lande. 22 Men jeg var de Meenigheder i Judæa / som vare i Christo / ubekient paa Aansictet: 23 Men de hafde alleeniste hørt / Ad den som os tilforn forfulde / hand prædicker nu Troen / hvilcken hand før forstyrrede. 24 Oc de prjsede Gud for mig.

II.Capitel.
DEr efter fiorten Aar / drog jeg atter op til jerusalem / med barnaba / oc tog Titum ocsaa med (mig.) 2 Men jeg drog op / efter en obenbarelse / oc jeg satte dem det Euangelium for / som jeg prædicker iblant Hedningene : Men dem i sær / som hafde anseelse / ad jeg skulde icke løbe forgefvis / eller hafve løbit i saa maade. 3 Me Titus / som var med mig / blef end icke tvingt til ad omskæris / dog hand var en Græcker. 4 Men (det skeede) for de falske Brødre / som hafde sniget sig ind / hvilcke der vare listelige komne ind / ad bespeyde vor Frjhed / som vi hafde i Christo JEsu / ad de vilde giort os til trælle. 5 Hvilcke vi vigede icke end en Time / i underdanighed / paa det ad Euangelij Sandhed skulde blifve varendis hoos eder. 6 Men af dem / som hafde anseelse ad være noget / (blef jeg icke lærd) hvordanne de vare tilforn / kommer mig intet ved. Gud acter icke Menniskens anseelse. thi de / som hafde anseelse / lagde intet der til. 7 Men tvert imod / der de saae / ad Forhudens Euangelium var mig betroet / lige som Omskærelsens (Euangelium) Petro. (8 Thi den som var kraftig til Apostels Embede med Petro i Omskærelsen / hand var oc kraftig med mig hos Heningene.) 9 Oc der de kiende dem naade / som mig var gifven / Jacobus (siger jeg) oc Kephas oc Johannes / som siunes ad være pillere / da gafve de mig oc Barnabæ samfunds høyre Hænder / Ad vi skulde prædicke hoos Hedningene / men de hoos Omskærelsen . 10 Alleeniste ad vi skulde komme de Fattige ihu / Hvilcket selfsamme jeg oc hafver beslittit mig ad giøre.
11 Men der petrus kom til Antiochiam / da imod stood jeg hannem under Øyen / thi hand var høyligen beskyldet. 12 Thi før end der komme nogle fra jacobo / da ood hand samtligen med Hedningene: Men der de komme / da undflog oc fraskilde hand sig self / for hand fryctede dem af Omskærelsen. 13 Oc de andre Jøder hcklede ocsaa med hannem : Saa ad oc barnabas blef forført af deres Hycklerj. 14 Men der jeg saa / ad de ginge icke ret til Euangelii Sandhed / sagde jeg til Petrum for alle / Dersom du / som est en Jøde / lefver paa Hedniske vjs / oc icke paa Jødiske vjs / Hvorfor tvinger du Hedningene til ad lefve paa Jødiske vjs?
15 Vi som ere af naturen jøder / oc icke af Hedningene Sundere. 16 Efterdi vi vide / ad et menniske blifver icke retfærdiggiort af Lovens gierninger / men ved JEsu Christi Tro / Saa troede oc vi paa Jesum Christum / ad vi skulde blifve retfærdiggiorde af Christi Tro / oc icke af Lovens Gierninger : Thi der skal intet Menniske blifve retfærdiggiort af Lovens Gierninger. 17 Men om vi / som følge efter / ad blifve retfærdiggiorde i Christo / blifve oc self fundne (ad være) Syndere / Er da Christus Syndens Tienere? Det være langt fra. 18 Thi dersom jeg opbygger de Ting igien / som jeg hafver nedbrødt / Da giør jeg mig self til en Ofvertrædere. 19 thi jeg er formedelst Loven døød for Loven / ad jeg skal lefve for Gud. 20 Jeg er korsfæst med Christo / Men jeg lefver / (dog) icke jeg meere / men Christus lefver i mig. Men hvad jeg nu lefver i Kiødet / det lefver jeg i Guds Søns tro / som mig elskte / oc gaf sig self hen for mig. 21 Jeg trygger icke i Guds Naade. thi ad kommer Rewtfærdighed formedelst Loven / Da er jo Christus døød for intet.

III.Capitel
O I afsindige galater / Hvo hafver tryldit eder / ad I skulle icke lyde Sandheden / hvilcke Christus JEsus var maled for Øyen / som er korsfæst iblant eder? 2 Dette vil jeg alleeniste lerre af eder / Hafve I annamme Aanden af Lovens Gierninger / eller af Troens hørelse? 3 Ere I saa afsindige? I som begynte i Aanden / Ville I nu fuldkomme det i Kiødet? 4 Hafve I da ljdt saa meget forgiefvis? Om det er oc forgiefvis. 5 Den som nu uddeeler eder Aanden / oc giør kraftige Gierninger i eder / (Giør hand det) formedelst Lovens Gierninger / eller af Troens hørelse?
6 Legesom Abraham troode Gud / oc det er regned hannem til retfærdighed. 7 Saa forstaae I jo nu / ad de som ere af troen / de ere Abrahams Børn. 8 Men Skriften / som saa det tilforn / Ad Gud retfærdiggiør Hedningene af Troen / den forkyndede Abraham tilforn / I dig skulle alle Hedningene velsignes. 9 Saa blifve nu de / som (ere) af Troen / velsignede med den Tro Abraham.
10 Thi saa mange som ere af Lovens gierninger / de ere u nder Forbandfelse . Thi der staar skrefvet / Forbandet være hver den / som icke blifver ved i alle de Ting / som ere skrefne i Lovens Bog / ad hand giør dem. 11 Men ad ingen blifver retfærdiggiort / for Gud / formedelst Loven / er obenbar: Thi den Retfærdige af Troen skal lefve. 12 Men Loven er icke af Troen: Men det Menniske som giør de Ting / skal lefve ved dem. 13 Christus hafver forløst os af Lovens forbandelse / der hand blef en Forbandelse for os. Thi der staar skrefvet / Forbandet er hver den som henger paa et Træ. 14 Paa det ad Abrahams Velsignelse skulde komme paa Hedningene / i Christo JEsu / ad vi skulde saa Aandens Forjættelse / formedelst Troen.
15 Brødre / Jeg vil tale efter Menniskelig vjs. Rygger dog ingen et Menniskis Testamente (som er stadfæst) eller sætter der til. 16 Men Abraham ere Forjættelserne tilsagde oc hans Sæd. Hand siger icke / oc dem (hans) Sæd. Hand siger icke / oc dem (hans) Sæde / som (hand talde) om mange : Men som om een / oc den din Sæd / hvilcken (eene) er Christus. 17 Men det siger jeg / Et Testamente / som er tilforn stadfæst af Gud paa Christum / kand Loven som blef gifven fire hindrede oc tredive Aar der efter / icke rygge / ad den kand giøre Forjættelsen til intet. 18 Thi er Arfven af Loven / Da er den icke meere af Forjættelse : Men Gud skenckte Abraham den ved Forjættelse. 19 Hvad skal da Loven? Den blef lagt dertil / for Ofvertrædelsers skyld / indtil den Sæd kom / som Forjættelsen vaaar skeet : Som er beskicked ved Englene / formedelst Midlerens Haand. 20 Men Midleren er icke eenis / men Gud er een. 21 (Er) da Loven imod Guds Forjættelser? Det være langt fra. Thi var der gifven en lov / som kunde giøre lefvende / Da var Retfærdighed sandeligen af Loven. 22 Men Skriften hafver besluttet alle ting under synd / ad Forjættelsen af JEsus Christi Tro / skulde blifve gifvit dem som troe.
23 Men før end Troen kom / da vare vi forvarede under Loven / besluttede tilsammen paa den Tro / som skulde obebaris. 24 Saa var Loven i vor Tuctemestere til Christum / ad vi skulde blifve retfærdiggiorde af troen. 25 Men (nu) Troen er kommen / ere vi icke meere under Tuctemesteren. 26 Thi I ere alle Guds Børn / formedelst Troen i Christo JEsu. 27 Thi I saa mange som ere døbte paa Christum / I hafve iført Christum. 28 Her er icke Jøde eller Græke / Her er icke Tienere eller Frj / Her er icke Mand eller Qvinde / Thi I ere alle een i Christo JEsu. 29 Men ere i Christi / saa ere I jo Abrahams Sæd / oc Arfvinge efter Forjættelsen.

IV.Capittel.
MEn jeg siger / Saa lang en tjd Arfvingen er et Barn / actis hand intet anderledis end en Tienere / dog hand er en HErre ofver alt (Godzet:) 2 Men hand er under Formyndere oc Huusholdere / indtil den beskickede Tjd af Faderen. 3 Saa oc vi / der vi vare Børn / da vare vi giorde til Trælle under Verdens Elementer: 4 Men der Tjdens Fylde kom / sende Gud sin Søn / som blef (født) af en Qvinde / som blef under Loven / 5 Paa det hand skulde forløse dem / som vare under Loven / ad vi skulde faae Børnenes udkorelse. 6 Men efterdi I ere Børn / da hafver Gud udsendt sin Søns Aand i eders Hierter / som raaber / Abba Fader. 7 Saa est du icke længre en Tienere / men en Søn: Men est du en Søn / da (est du) ocsaa Guds Arfving formedelst Christum.
8 Men I som den tjd icke kiende Gud / tiente dem / som af naturen icke ere Guder: 9 Men nu I hafve kient Gud / ja meget meere ere kiende af Gud / hvorlunde vende I om igien / til de skrøbelige oc arme Elementer / hvilcke I ville tiene atter igien paa ny? 10 I vare paa Dage oc Maanede / oc Tjder oc Aar. 11 Jeg frycter for eder / at jeg hafver maa vel skee / arbeydit paa eder forgiefvis. 12 Vorder lige som jeg / thi jeg (er) som I. Brødre / (jeg beder eder) I hafve ingen uræt giort mig. 13 Men I vide / ad jeg prædickede eder Euangelium i det første / ved Kiødsens Skrøbelighed. 14 Oc I hulte icke min Fristelse / som var i mit Kiød / for intet / ey heller haanligen foractede den. Men I annammede mig som en Guds Engel / (Ja) som Christum Jesum. 15 Hvad vare I paa den tjd salige? T&hi jeg gifver eder Vidnisbyrd / ad hafde det værit muuligt / hafde I udrefvit eder Øyen / oc gifvit mig. 16 Er jeg da saa blefven eders Fiende / ad jeg siger eder Sanden? 17 De hafve Njdkierhed for eder / (dog) icke vel / men de ville udlucke eder (fra mig) ad I skulle være njdkiere efter dem. 18 Men det re got ad være njdkier / altjd i det Gode / oc icke alleeniste naar jeg er nærværendis hoos eder. 19 Mine Børn lille / hvilcke jeg atter føder med smerte / indtil Christus faar (sin) Skickelse i eder. 20 Men jeg vilde nu være til stede hoos eder / ocomskifte min Røst / thi jeg er tvivlraadig om eder.
21 Siger mig / I som ville være under Loven / høre I icke Loven? 22 Thi der staar skrefvet / ad Abraham hafde to Sønner: Een af Tieniste Qvinden / oc een af den Frj. 23 Men den af TienisteQvinden / hand er fød efter Kiødet : Men den af den Frj / formedelst Forjættelsen. 24 Hvilcke betyde noget andet forblummet. Thi disse ere de tu Testamente / eet af Sinai bierg / som føder til trældom / som er Agar. 25 Thi det / Agar er Sina Bierg i Arabia / men kommer ofvereens i sin orden med Jerusalem / som nu er / men er i Trældom med sine Børn. 26 Men den Jerusalem / som er ofven til / er Frj / som er alles vor Moder. 27 Thi der staar skrefvet / Vær glad du ufructsommelige / du som icke føder / udbryd oc raab / du som icke finder Fødselssmerte: Thi den Forlatis Børn ere megit fleere / end dens som hafver Manden. 28 Men vi / Brødre / ere Forjættelsens Børn / efter Isaac. 29 Men ligesom paa den tjd / den som var født efter Kiødet / forfulde demm (som var født) efter Aanden / Saa (gaar det) oc nu. 30 Men hvad siger Skriften / Udstød TienisteQvinden oc hindis søn: Thi TienisteQvindens Søn / skal ingenlunde arfve med den Frj Qvindis Søn. 31 Saa ere vi nu / Brødre / icke en TienisteQvindes Børn / Men den Frj Qvindis.

V.Capitel.
SAa blifver nu stadige i den Frjhed som Christus frjde os med / Oc lader icke fange eder igien udi Trældoms Aag. 2 See / jeg Paulus siger eder / ud dersom I lade eder omskære / da blifver Christus eder intet nyttelig. 3 Men jeg vidner igien for hver mand / som sig lader omskære / Ad hann er plictig til ad giøre den gandske Lov. 4 I hafve intet med Christo ad giøre / I som (ville) retfærdiggiøres ved Loven / I ere faldne fra naaden. 5 Thi vi / med Aanden / af Troen / forvente i Retfærdighedens haab. 6 Thi i Christo JEsu formaar hvercken omskærelse eller Forhud noget : Men troen / som vircker formedelst kierlighed. 7 I løbbe vel / hvo opholt eder / ad j icke lydde Sandheden? 8 Den ofvertalelse er icke af den / som kaldede eder. 9 En liden Suurdey giør den gandske Dey suur. 10 Jeg formoder mig det til eder / i HErren / ad i skulle intet andet meene: Men den som forstyrrer eder / hand skal bære Dommen / være sig hvo hand er. 11 Men jeg / Brødre / dersom jeg prædicker endnu Omskærelse / hvi forfølgis jeg ydermere? Da er Korssens Foprargelse afskaffit. 12 Gud gifve / ad de oc motte afskæris / som giøre eder ustadige igien.
13 Thi I / Brødre / ere kaldede i Frjhed: Alleene / (ad I skulle icke misbruge) Frjheden / Kiødet til en aarsag / Men tiener hver andre ved Kierlighed. 14 Thi all Loven fuldkommis udi eet Ord / (som er) i det / Du skalt elske din Næste som dig self. 15 Men dersom i bide oc opæde hver andre / da seer til / ad i icke blifve fortærede af hver andre. 16 Men jeg siger / Omgaaes i Aanden / oc I skulle icke fuldkomme Kiødsens begierning. 17 Thi Kiødet begierer imod Aanden / men Aanden imod Kiødet: Saa ere de samme fatte imod hver andre / ad i icke giøre de ting som i ville. 18 Men drifves I af Aanden / da ere i icke under Loven.
19 Men Kiødsens gierninger ere obenbare / som ere / Hoer / Skørlefnet / ureenhed / uteerlighed / 20 Afguds dyrckelse / Troldom / Fiendskab / Kjf / Njd / Vrede / Trætte / Tvedract / Parthi / 21 Had / Mord / Druckenskab / Fraaadzerj / oc saadanne som disse. Om hvilcke jeg siger eder tilforn / som jeg oc før sagde / Ad de som giøre sadanne ting / skulle icke arfve Guds Rige. 22 Men Aandens Fruct er / Kierlighed / Glæde / Fred / Langmodighed / Fromhed / godhed / Tro / Spagfærdighed / Maadelighed. 23 Mod saadanne er Loven icke. 24 Men hvilcke som høre Christum til / de hafve korsfæst Kiødet med lysterne oc begieringerne. 25 Dersom vi lefve i Aanden / da lader os oc gaa ret frem i Aanden. 26 Lader os icke hafve lyst til forfængelig Ære / ad vi biude hver andre trodz / oc auvindes ved hver andre.

VI.Capitel.
BRødre / Dersom et Menniske oc blifver forrasket i nogen brøst / Da hielper saadan een til rette igien / med Spagfærdigheds Aand / I som ere Aandelige / (saa du) ser til dig self / ad du icke oc blifver fristet. Bærer hver andres Byrde / oc opfylder saa Christi Lov. 3 thi dersom nogen siunis ad være noget / som er intet / hand bedrager sig self. 4 Men hver præfve sin egen Gierning / oc da skal hand hafve roos hoos sig self alleene / Oc icke hoos en anden. 5 thi hver skal bære sin egen Byrde.
6 Men den som mundtligen undervjsis i Ordet / hand skal deele allehonde got med den / som hannem mundtligen undervjser. 7 Farer icke vild / Gud lader sig icke spotte. Thi hvad som et menniske faaer / det skal hand oc høste. 8 thi hvo som saaer i sit eget Kiød / hand skal høste forkrænckelse af Kiødet : Men hvo som saaer i Aanden / hand skal høste det ævige Ljf af Aanden. 9 Men naar vi giøre got / da lader os icke blifve for lade. 10 Hvorfor den stund vi hafve da tjd / da lader os giøre got mod alle / men meest mod troens egne Folck.
11 Seer / hvilcket langt Bref jeg hafver skrefvit eder til med min Haand. 12 Saa mange som ville hafve en skøn anseelse i Kiødet / de tvinge eder til ad omskæris / alleeniste ad de skulle icke forfølgis med Christi Kors. 13 Thi icke end de self / som omskæres / holde Loven / Men de ville / ad I skulle omskæres / paa det de kunde roose sig af eders Kiød.
14 Men det være langt fra mig / ad jeg skal roose mig / uden af vor HErris JEsu Christi Kors / formedelst hvilcken Verden er mig korsfæst / oc jeg Verden. 15 thi ad I Christo Jesu formaar hvercken Omskærelse eller Foorhud noget / men et nyt Creatur. 16 Oc saa mange som gaa ret frem efter denne Regel / ofver dem være Fred oc Barmhiertighed / oc ofver Guds Israel.
17 Her efter giøre sig ingen mig umage / thi jeg bær vor HErris JEsu Mercketegn i mit Legome. 18 Vor HErris JEsu Christi Naade være med eders Aand / Brødre / AMEN.
Til de Galater / Blef skrefvet af Rom.


S.Pauli Epistel til de Epheser.
I.Capitel.
PAulus / JEsu Christi Apostel / formedelst Guds villie. Til de Hellige som ere i Epeso / oc troe i Christo JEsu: 2 Naade være med eder oc Fred / af Gud vor Fader / oc den HErre JEsu Christo.
3 Lofved (være) Gud oc vor HErris JEsu Christi Fader / som velsignede os med all Aandelige Velsignelse / i de Himmelske (gode ting) udi Christo: 4 Ligesom hand hafver udvaldt os i hannem før end Verdens Grundvold blef lagt / ad vi skulde være hellige oc ustraffelige for hannem i Kierlighed. 5 Som før beskickede os til Børns udkorelse / formedelst Jesum Christum i sig self / efter sin villies veldehagelighed / 6 Til sin herlige naadis Lof / i hvilcken hand tog os til naade / i den Elskte. 7 I hvilcken vi hafve Forløsning / formedelst hans blod / (som er) syndernes Forladelse / efter hans Naadis Rjgdom /
8 Hvilcken hand hafver ofverflødig deelt til os / i all Vjsdom oc Forstand. 9 Som kundgiorde os sin Villies hemmelighed / efter sin Velbehagelighed / hvilcken hand før fræmsatte i sig self / 10 Til tjdens Fyldis forordning / Ad hand kunde samle igien / som i en Hofvetsum / alle ting i Christo / baade de / (som ere) i Himlene oc paa Jorden. 11 Hannem (siger jeg) i hvilcken vi ere oc lodtagne / vi som tilforn vare beskickede / efter hans Forsæt / som krafteligen giør alle ting / efter sin villies Raad / 12 paa det vi kunde være hans Herlighed til Lof / vi som før haabede i Christo.
13 Udi hvilcken j (ere) ocsaa / som hafve hørt det Sandheds ord / (som er) det saliggiørelsis Euangelium : udi hvilcken j oc ere blefne / der j troede / beseglede med Forjættelsens den Hellig-Aand : 14 Som er vor Arfvis Pant / til ejedommens Forløsning / til hans Herligheds Lof.
15 Derfor ocsaa jeg / efter ad jeg hafver hørt om den Troo hos eder / i den HErre JEsu / oc om den kierlighed som (j hafve) til alle de Hellige / 16 Da lader jeg icke af ad tacke for eder / i det jeg ihukommer eder i mine Bønner.
17 Ad vor HErris JEsu Christi Gud / den Herligheds Fader / skal gifve eder Vjsdoms oc obenbarelsens Aand / udi hans bekiendelse / 18 Som er eders Forstands opliuste øye / Ad j kunde kiende / hvilcket det Haab er som hand kaldede eder til / oc hvilcken hans herlige Arfvis Rjgdom er / udi de Hellige: 9 Oc hvilcken der er hans Mactis ofvervettis stoorhed mod os / vi som troe / efter hans kraftige Styrckis Gierning / 20 Hvilcken hand krafteligen giorde i Christo / der hand opreiste hannem fra Døde / oc sætte hannem hoos sin høyre haand / i Himmelen / 21 Langt ofver alle Førstedømme / oc Velde / oc Mact / oc Herredømme / oc alt Nafn som næfnis / icke alleeniste i denne Verden / men ocsaa i den tilkommende. 22 Oc hand hafver underlagt alle ting under hans Fødder: Oc hand sætte hannem til et Hofvit ofver Allting for Meenigheden / 23 Hvilcken der er hans Legome / (som er) hans Fylde / der opfylder alle ting i alle.

II. Capitel.
OC eder (giorde hand af lefvende /) der I vare døde i Ofvertrædelser oc Synder / 2 I hvilcke i fordum omgickes / efter denne Verdens tjd / efter den Første / som hafver mact i Luften / som er / efter den Aand / der nu er kraftig udi Vantroens Børn. 3 Iblant hvilcke vi oc alle fordum hafve vor omgengelse / udi vort Kiøds begierligheder / oc giorde Kiødsens oc Tanckers villie: Oc vare vredens Børn af naturen / som oc de andre. 4 Men Gud som er rjg paa Barmhiertighed / formedelst sin stoore kierlighed / men hvilcken hand elskte os / 5 Der vi oc vare døde i Synder / da giorde hand os lefvende med Christo / (I ere blefne salige af Naade.) 6 Oc hand opriste os med / oc sætte os med i Himmelen / udi Christo JEsu / 7 Paa det hand vilde gifve tilkiende i de tilkommende Tjder / sin Naadis ofverflødige Rjgdom / udi Godhed ofver os / i Christo JEsu. 8 Thi J ere blefne salige af naade / formedelst Troen: Oc det icke af eder: Det er Guds Gafve: 9 Icke af Gierninger / paa det icke nogen skal roose sig. 10 Thi vi ere hans Gierning / skabte i Christo JEsu / til gode Gierninger / til hvilcke Gud tilforn beridde os / ad vi skulde omgaaes derudi.
11 Derfor kommer ihu / ad J som fordum vare Hedninge i Kiødet / som blefve kaldede Forhus / af den / som kaldedis omskærelse i Kiødet / som skeer med haanden: 12 Ad I paa den samme Tjd vare uden Christo / fræmmede giorde fra Israels Broderskab / oc fræmmede fra Forjættelsens Testamente / som hafde icke Haab / oc vare uden Gud i Verden. 13 Men nu / I som ere udi Christo JEsu / som fordum vare langt derfra / ere nu komne nær til / i Christi Blod. 14 Thi hand er vor Fred / som giorde eet af dem baade / oc nedbrød skillerommets mellomveg : 15 I det / ad hand afskaffede formedelst sit Kiød / Fiendskab / som var Budenes Lov / i Befalinger (om den udvortis tieniste:) Paa det / ad hand udi sig sef vilde skabe de to til eet nyt Menniske / oc giøre Fred / 16 Oc ad hand vilde forlige dem baade i eet Legome med Gud / formedelst Korsfet / i det hand hafver ihielslagit Fiendskabet der ved. 17 Oc hand er kommen / oc hafver forkyndit eder Fred i Euangelio / som vare langt fra / oc som vare nær: 18 Thi ad formedelst hannem hafve vi begge tilleedelse / udi een Aand / til Faderen. 19 Saa ere i da icke meere Gæster / oc Fremmede / Men de Helliges Medborgere / oc Guds Huusegne: 20 Opbygde paa Apostlenes oc Propheternes Grundvold / saa JEsu Christus self er den fornemste Hiørnesteen. 21 Udi hvilcken den gandske Bygning er tilhobe sæt / oc voxer / til en hellig Tempel / i HErren. 22 Paa hvilcken I oc blifve bygde med / til Guds Bolig i Aanden.

III.Capitel.
FOr denne Sags skyld jeg Paulus / som er Christi JEsu Fange / for eder Hendinge: 2 Efter ad I hafve hørt Guds Naadis Huusholdning / som mig er gifven til eder: 3 Ad hand ved en obenbarelse hafver ladit mig vide denne hemmelighed / (lige som jeg tilforn hafver skrefvet korteligen. 4 Af hvilcket I kunde / dersom I det læse / mercke min Forstand i Christi hemmelige Ting /) 5 Hvilcket som icke var kundgiort i de andre tjder for Menniskens Børn / som det er nu obenbaret hans hellige Apostle oc Propheter / formedelst Aanden: (som er/) 6 Ad Hedningene ere medarfvinge / oc med indlifvede oc deelactige i hans Forjættelse udi Christo / formedelst Euangelium / 7 Hves tienere jeg er blefven / efter den Guds naadis gafve / som mig er gifven / efter hans mactis kraftighed. 8 Mig / den allerringeste iblant alle hellige / er denne Naade gifven / for Hedningene / i Euangelio ad prædicke Christi urandsagelige Rjgdom / 9 Oc ad opliuse (for) alle / hvilcket der er helmmelighedens samfund / som hafver af Verdens begyndelse været skiult i Gud / som skabte alle ting / formedelst Jesum Christum: 10 Paa det ad Guds mangfoldige Vjsdom skulde nu blifve kundgiort for Førstedømme oc Herredømme i Himmelen / ved Meenigheden: 11 Efter at ævigt Forsæt / hvilcket hand giorde i Christo JEsu vor HErre: 12 Udi hvilcken vi hafde dristighed oc tilleedelse i tilljd / ved hans Tro.
13 Derfor beder jeg / ad I skulle icke blifve trætte for mine Trængsler / som (jeg lider) for eder / hvilcke der ere eders ære. 14 For denne sags skyld bøyer jeg mine Knæ / for vor hri JEsu Christi Fader / 15 Af hvilcken all Faderlighed kaldis / i Himlene oc paa Jorden / 16 Ad hand skal gifve eder / efter sin Herligheds Rjgdom / ad I kunde blifve mæcteligen bekræftede / formedelst hans Aand / i det indvortis Menniske: 17 Ad Christus maa boe formedelst Troen i eders Hierter : 18 Ad I som ere rodfæstede oc grundfæste i Kierlighed / kunde begribe med alle de Hellige / hvilcket der er det Brede / oc Lange / oc Dybe / oc Høye. 19 Oc kiende den Christi Kierlighed / som ofvregaar Forstanden : Ad I kunde opfyldis til all Guds Fylde. 20 Men den som kan giøre ofvre alle Ting / ja flux ofver de ting / som vi bede eller forstaae / efter den mact / som teer sig kraftig i os / 21 Hannem være ære i Meenighede i Christo JEsus / til alle Slecter i all ævighed / Amen.

IV.Capitel.
SAa formaner jeg eder / jeg som er fangen i HErren / Ad I ville omgaaes / som eders Kald er værdt til / med hvilcket I ere kaldede / 2 Med all Ydmyghed oc Sactmodighed / med Langmodighed / I fordrage hver andre i Kierlighed : 3 Flitige til ad holde Aandens eenighed / i Fredens Baand. 4 Eet Legome oc een Aand / lige som I oc ere kaldede / i eet Haab i eders Kald. 5 Een HErre / een Tro / een Daab / 6 Een Gud / oc alles Fader / som er ofver alle / oc ved alle / oc i eder alle.
7 Men Naaden er gifven en hver af os / efter Christi Gafvis maade. 8 Derfor siger (Skriften/) Hand som opfoor til det Høye / førde Fænglset fanget / oc gaf Menniskene Gaver. 9 Men det / hand opfoor / hvad er det / uden ad hand oc først foor need til Jorden næderste parter? 10 Den som foor need / er den samme som oc foor op / langt ofver alle Himle / Ad hand vilde opfylde alle ting. 11 Oc hand sætte nogle til Apostle / men nogle til Propheter / men nogle til Euangelister / men nogle til Hyrder og lærere / 12 Til de Helliges beredning / til Embedens gierning / til Christi Legomes opbyggelse / 13 Indtil vi møde allesammen / til Troens oc Guds Søns bekiendelsis eenighed / til en fuldkommen Mand / til Christi fuldkomne Alders maade: 14 Paa det vi skulle icke meere være Børn / som skulle lad eos røres som Bølger / oc omføres af hvert lærdommens Væjr / formedelst Menniskens Spill / formedelst trædskhed / til vildfarelsis sneddighed. 15 Men ad vi / som handle retsindeligen i kierlighed / skulle opvoxe til hannem i alle maade / der er Hofvedet / som er Christus : 16 Af hvilcken det gandske Legome er vel tilsammenføyet / oc sammenheftet ved hvert Led som tager mod det andet / oc giør det ad Legomet voxer / efter en hver partes kraftighed / i sin maade / til sin egen opbyggelse / i kierlighed.
17 Derfor siger jeg det / oc vidner i HErren / ad I skulle icke meere omgaaes / som oc de andre hedninge omgaaes / i deres Sinds forfængelighed. 18 Som ere formørckede udi Tancker / oc ere fremmedegiorde fra Guds Ljf / formedelst den Vanvittighed / som er i dem / ved deres Hierters forhærdelse / 19 Hvilcke / efter ad de hafde udspørget / gave sig self til uteerlighed til all ureenheds bedrift i ofverflødighed. 20 Men I hafve icke saa lært Christum : 21 Dersom j ellers hafve hørt hannem / oc ere lærde i hannem / saa som der er Sandhed i JEsu. 22 Ad j skulle aflegge det gamle Menniske / efter den første omgængelse / som fordærfves efter vildfarelsis Begierninger. 23 Men fornyes i eders Sinds Aand / 24 Oc ifører det ny Menniske / som er skabt efter Gud / i Retfærdighed oc Sandheds Hellighed.
25 Derfor aflegger Løg / oc taler Sandhed hver med sin Næste: EFterdi vi ere hver andres Lemmer. 26 Blifver vrede / oc synder icke : Solen gaa icke ned ofver eders Fortørnelse. 27 Gifver oc icke Dieflen rom. 28 Hvo som hafver skaalit / hand siæl icke meere: Men hand harbeyde eheller / i det hand giør noget got med Hænderne / paa det hand kan hafve ad meddeele den Nødtørstige. 29 Ingen slem Snack gaa af eders Mund / men dersom nogen er god til Nødtørstigheds opbyggelse / dersom det gøris behof / ad det kan gifve dem Naade / som høre der paa. 30 Oc bedrøfver icke den Guds Hellig-Aand / med hvilcken I ere beseglede / til Forløftelsens Dag. 31 All bitterhed oc hastighed / oc vrede / oc skrjg / oc bespottelse / blifve langt fra eder / med all ondskab. 23 Men værer fromme mod hver andre / godhiertige / saa I gifve hver andre / Ligesom oc Gud hafver tilgifvit eder i Christo.

V.Capittel.
VÆrer derfor Guds Efterfølgere / som elskelige Børn: 2 Oc omgaaer i Kierlighed / Lige som Christi elskte os / oc gaf sig self hen for os / til en Gafve oc Slactoffer for Gud / til en sød Luct. 3 Men Horerj oc alle ureenhed / eller Gierrighed / næfnis end icke iblant eder / som det bør de hellige: 4 (Som) oc slemhed oc gæckelig Snack / oc letfærdig Skemt / hvilcke der icke sømme : Men meget meere Tacksigelse. 5 Thi det mue I vide / ad ingen Skiørlefnere / eller ureen / eller Gierig (hvilcken der er en Afguds dyrckere) hafver Arf i Christi oc Guds Rige. 6 Ingen forføre eder mod forfængelige Ord. Thi for saaadanne Ting kommer Guds Vrede ofver Vantroens Børn. 7 Derfor varer icke deres Medbrødre. 8 Thi I vare fordum Mørckhed / men nu et Lius udi HErren: Omgaar som Liusens Børn. 9 (Thi Aandens Fruct (er) udi all Godhed / oc Retfærdighed oc Sandhed.) 10 Saa I prøfve hvad som er velbehageligt for HErren. 11 Oc hafver icke samfund med Mørckens ufructsommelige Gierninger: Men straffer oc heller (der ofver.) 12 Thi de lønlige Ting som skee af dem / ere end oc skændeligt ad sige. 13 Men de obenbares alle / naar de straffes af Liuset. Thi alt det som obenbaris / er Lius.
14 Derfor siger (Skriften) Vaag op du som sofver / oc stat op fra de Døde / oc Christus skal liuse for dig. 15 Saa seer til ,hvorledis I skulle omgaaes varligen / icke som u-vjse / men som Vjse: 16 Som kiøbe den leilige Tjd / thi Dagene ere onde. 17 Derfor blifver icke uforstandige / men videndis / hvad HErris Villie er. 18 Oc dricker eder icke druckne af Vjn / i hvilcket der er ofverdaadighed : Men blifver fulde i Aanden: 19 Oc taler hver andre til med psalmer oc Lofsange / oc Aandelige Vjser : Siunger oc leeger for HErren i eders Hierter: 20 Oc siger altjd Gud oc Faderen Tack for alle ting / i vor HErris JEsu Christi Hafn. 21 Oc værer hver andre underdanige / i Guds Fryct.
22 Qvinderne være deres egne Mænd underdanige / som HErren: 23 Thi Maanden er Qvindens Hofved / ligesom oc Christus er Meenighedens Hofvit : Oc hand er sit Legomis Saliggiørere. 24 Men ligesom Meenigheden er Christo underdanig / Saa (skulle) oc Qvinderne (være) deres egne Mænd i alle Ting. 25 I Mænd / elsker eders Hustruer / ligesom oc Christus elskte Meenigheden / oc gav sig self for den: 26 paa det hand skulde hellige den / efter hand hafde reenset den formedelst i Vandbadet i Ordet: 27 Paa det hand skulde beskicke sig self den / herlig / en Meenighed / som icke hafver Smitte eller Ryncke / eller noget saadant / men ad den skal være hellig oc ustraffelig. 28 Saa ere Mændene skyldige ad elske dere hustruer / som deres eget Legome. Hvo som elsker sin Hustru / hand elsker sig self. 29 Thi aldrig hadede nogen sit eget Kød / men hand føder oc vederqveger det / Ligesom oc HErren Meenigheden : 30 Thi vi ere hans Legomis Lemmer / af hans Kød oc hans Been. 31 For den Sags skyld skal et Menniske forlade sin Fader og Moder / oc blifve fast hoos sin hustru : Oc de to skulle være eet Kiød. 32 Denne hemmelige Ting er stoor: Men jeg siger det om Christo oc Meenigheden. 33 Dog I ocsaa hver for sig / Ja en hver elske saa sin hustru som sig self: Men Hustruen (see til) ad hun frycter Manden. 

VI.Capitel.
I Børn / lyder eders Forældre / HErren: Thi det er ræt. 2 Ær din Fader oc Moder / (som er det første Bud med Forjættelse) 3 Paa det / ad dig skal vorde vel / oc du skalt lefve længe paa Jorden. 4 Oc j Fædre / fortørner icke eders Børn / men føder dem op i Tuckt oc HErrens Formanelse.
5 I tienere / lyder eders Herrer efter Kiødet / men Fryct oc rædsel / i eders Hiertis eenfoldighed / lige som Christo: 6 Icke efter Øyentieniste / som I vilde tæckis Menniskene / men som Christi Tienere, saa I giøre Guds villie af Hiertet / 7 Oc tiener med god villie : som HErren / oc icke som menniskene: 8 Videndis / ad hvad got hver giør / det skal hand saa med sig ad HErren / hvad heller (hand er) en Tienere eller en Frj. 9 Oc I herrer / giører det samme mod dem / oc lader Trussel fare : Videndis / ad oc eders egen HErre er i Himlene / oc der er icke Persoons anseelse hoos hannem. 10 Paa det sidste / mine Brødre / Vorder stercke i HErren / oc udi hans Styrckis Kraft. 11 Ifører Guds fulde harnisk / ad I kunde være mæctige til / ad staae imod Dieflens sneddige Anløb. 12 Thi vi hafve icke Kamp mod Kød oc Blod / men mod Førstendømme oc Vælde / som er / mod de Verdslige Herrer / (som regære) i denne Verdens mørcke / mod Ondskabens Aaander / i de Himmelske / Ting.) 13 Derfor tager Guds fulde Harnisk paa / ad I kune være mæctige til at imodstaa paa den onde Dag / oc staa (enddaI naa I hafve udrettet alle ting. 14 Saa staar nu / opbundne omkring eders Lender / med Sandhed / oc iførde med Retfærdigheds Panzer. 15 Oc ad I hafde Skoo paa Fødderne / med Fredens Euangelii færdighed. 16 Saa I for alle Ting optage Troens Skiold / med hvilcken I kunde udfylcke alle den Ondes gloende Pjle. 17 Oc tager saliggiørelsen Hielm / oc Aandens Sverd / som er Guds Ord.
18 San I bede altjd med alle bøn / oc ydmygelig begierning i Aanden / oc vaage til det samme / med alle varactighed oc ydmygelig begierning for alle de Hellige / 19 Oc for mig / Paa det ad ordet maa gifvis mig / udi min Munds opladelse med frjmodighed / ad kundgiøre Euangelii Hemmelighed / 20 For hvis kyld jeg er et Sendebud i Lencke . Paa det jeg kan handle dristeligen derudi / som mig bør ad tale. 21 Men ad I kunde vide / hvorledis det staar til hoos mig / hvad jeg giør / Da skal Tychicus / den elskelige Broder oc tro Tienere i HErren / kundgiøre eder alle Ting. 22 Hvilcken jeg hafver sendt til eder / til det samme / ad I kunde faae ad vide, hvorledis det staar til hoos os / Oc ad hand skal trøste eders Hierter. 23 Fred (være) med Brødrene / oc Kierlighed med Troen / af Gud Fader / oc den HErre JEsu Christo. 24 Naaden (være) med alle dom / som elske vor HErre Jesum Christum i Uforkrænckelighed / AMEN
Til de Epeser / Bref skrefvet af Rom / emd Tyehico.


S.Pauli Epistel til de Philippenser.
I.Capitel.
Paulus oc Thimotheus / JEsu Christi Tienere / (Til) alle Hellige / i Christo JEsu / som ere i Phillipen / med Bisper oc Meenigheders tienere / 2 Naade (være) med eder / oc Fred / af Gud vor Fader / oc dem HERRE JEsu Christo. 3 Jeg tacker min Gud / saa ofte jeg taæncker paa eder / 4 /Altjd / i all min Bøn / for eder alle / saa jeg giør min Bøn med glæde) 5 For eders samfund i Euangelio / fra den første Dag indtil nu: 6 Formodendis visseligen det samme / ad den som hafver begynt en god Gierning i eder / hand skal fuldkomme (det) indtil JEsu Christi Dag . 7 Lige som det er ræt / ad jeg det skal meene om eder alle / fordi ad jeg hafver eder i hiretet, baade i mine Baand / oc undskyldning / oc Euangelii stadfæstelse / eder alle / (siger jeg) som ere deelactige med mig i Naaden.
8 Thi Gud er mit Vidne / hvorledis mig forlengis efter eder alle / i JEsu Christi inderlige Kierlighed: 9 Oc det beder jeg / ad eders Kierlighed kan endnu blifve jo meere oc meere ofverflødig ,udi bekindelse oc allehonde fornemmelse: 10 Ad I kunde prøfve / hvad som best er / ad I kunde være reene oc uden Forargelse indtil Christi Dag: 11 Opfyldte med retfærdigheds Fructer / som skee ved Jesum Christum / Gud til Ære oc Lof.
12. Men jeg vil lade eder vide / Brødre / ad de Ting som mig ere vederfarne / ere komne meere til Euangelit forfremmelse: 13 Sa / ad mine Baand er obenbarede i Christo / udi det gandske Domhuus / oc for alle de andre: 14 Oc ad de fleeste af Brødrene i HErren / som singe Mood af mine Baand / blefve dis meere dristige / ad tale ordet uden rædsel. 15 Der prædickede vel nogle Christum / ocsaa for Afvind oc Kjfs skyld / Men nogle oc af en god meening. 16 Hine forkynde Christum af Trætte / icke reedligen, som meene / ad de vende mine Baand trængsel til: 17 Men disse af Kierlighed / som vide / ad jeg ligger (i dem) til ad forsvare Euangelium.
18 Hvad (er det) da? Ad Christu ickun kan forkyndis i alle maade / enten i skrymt eller i sandhed / oc der udi glæder jeg mig / vil end ocsaa glæde mig. 19 Thi jeg veed / ad det kommer mig til saliggiørelse / formedelst eders Bøn / oc ved JEsu Christi Aands hielp / 20 Efter min stoore forlengelse oc Haab / ad jeg skal icke beskæmmis i noget stycke / men ad Christus skal med all frjmodighed / som alle tjd / (saa) oc nu / høytligen prjsis i mit Legome / være sig enten ved Ljf eller Død. 21 Thi det ad lefve / (er) mig Christus / oc det ad døø / en gaade.
22. Men om det ad lefve i kiødet (kand være) mig gafnligt / ja hvad jeg heller skulle udvelle / veed jeg icke. 23 Thi jeg beknyttis af de tvende / i det / Jeg hafver lyst til ad benfare / oc være med Christo / det (var) fast meget bedre: 24 Men ad blifve saa i Kiødet / er meere fornøden for eders skyld. 25 Oc det veed jeg uden tvifl / ad jeg skal bie oc blifve hoos eder alle / til eders forskæmmelse / oc Troens Glæde / 26 Ad eders roos kan blifve ofverflødig i Christo JEsu / i mig / formedelst min tilkommelse til eder igien. 27 Holder eder ikun værdligen efter Christi Euangeliun / paa det / ad om jeg enten kommer oc seer eder / eller blifver borte / kunde dog høre hvor det hafver sig med eder / ad i staae i een Aandn / oc strjde med een Siæl for Euangelii Tro. 28 Oc lader eder icke forfærde i nogen ting af Modstanderne / hvilcket som er vel dem en anvjsning til fordærfvelsen / men eder til saliggiørelsen / Oc det af Gud: 29 Thi det er eder skencket / for Christi skyld / det I icke alleeniste tro paa hannem / men oc ljde for hans skyld: 30 I det I hafve den samme kamp / som i hafve seet paa mig / oc nu høre om mig.

II.Capitel.
ER der da nogen Formaning (hoos eder) i Christo? Er der nogen kierligheds Trøst? Er der ngoen Aandens samfund? Er der ngoen hiertelighed Kierlighed oc Barmhiertighed? 2 Da opfylder min Glæde / ad j meene det samme / i det I hafve den samme Kierlighed / ere ved eet Sind / (oc) meene et. 3 Som (giøre) intet af trætte eler forfængelig ære / Men saa I acte hver andre ved Ydmyghed yppermeere end eder self. 4 Acter icke hver sine egne Ting / men hver oc dem som andre høre til.
5 Thi det skal meenis udi eder / som oc udi Christo JEsu: 6 Hvilcken ,d er hand var i Guds skickelse / halt hand det icke for en ros / ad være ved Gud ljge: 7 man hand forringede sig self i det hand tog en Tieneris skickelse paa / oc blef Mennisker ljg: 8 Oc blef funden i skickelse som et Menniske / Hand fornædrede sig self / saa hand blef lydig indtil Døden / ja Korssens Død. 9 Derfor hafver oc Gud høyt ophøyit hannem / oc hafver skenckit hannem et nafn / som er ofver alle Nafn : 10 Ad i det nafn JEsu / skal hvert knæ / deres som ere i Himmelen oc paa Jorden / oc under Jorden / bøye sig : 11 Oc hver Tunge skal bekiende / Ad JEsus Christus er en HErre / til Gud Faders ære.
12 Derfor / mine Elskelige / ligesom I hafve altjd været lydige / Icke som i min nærværelse alleeniste / men nu meget meere i min fraværelse / saa forarbeyder eders egen saliggiørelse med Fryct oc befvelse. 13 thi Gud er den / som udretter i eder / baade ad ville / oc ad udrette (det) efter sin gode behagelighed. 14 Giører alting uden knuur oc trætte. 15 paa det ad I kunde vorde ustraffelige / oc reene Guds Børn / ulastelige / midt iblant den vanartige oc forvende Slect : Iblant hvilcke I skinne som (de himmelske) Lius i Verden / 16 I det / I blifve ved Ljffens Ord / mig til en roos paa Christi Dag / ad jeg icke hafver løbit forgefvis / ey heller arbeydit forgiefvis. 17 Men om jeg oc blifver offret / ofver eders Trois Offre oc Guds Tieniste / Da glæder jeg mig / oc glæder mig med eder alle. 18 Men for det samme glæder eder ocsaa / oc glæder eder med mig. 19 Men jeg haaber i den HErre JEsu / ad sende Timotheum snart til eder / ad jeg oc kand blifve vel til freds / naar jeg faar ad vide / hvorledis det gaar eder. 20 Thi jeg hafver ingen / som er saa lige efter mit Sind, der skal saa hierteligen hafve omsorg for eder. 21 Thi de følge alle deres eget / icke det som er Christi JEsu. 22 Men I kiende hans Prøfve / Ad lige som et Ban sin Fader / saa hafver hand tient med mig i Euangelio. 23 Hannem haabis jeg da / ad sende strax / naar jeg faar ad see / hvorledis det gaar med mig. 24 Men jeg forlader mig paa HErren / ad jeg ocsaa self snart skal komme til eder.
25 Men det actede jeg fornøden / ad sende den Broder oc Medhielpere / oc min Medstrjdere Epaphroditum / men eders Apostel / oc min Nødtærftigheds tienere til eder. 26 Efterdi hand forlengtis efter eder alle / oc var faarligen bekymred / fordi ad I hafde hørt / ad hand var siug. 27 Thi hand var ocsaa dødsiug / men Gud forbarmede sig ofver hannem / dog icke alleene ofver hannem / men ocsaa ofver mig / ad jeg skulde icke hafve Sorg ofvre sorg. 28 Saa sende jeg hannem med dis større stjd / paa det naar i see hannem igien / skulle blifve glade / oc jeg kan være dis mindre sorrigfuld. 29 Saa annamme hannem i HErren / med all glæde : oc holder saadanne i ære. Thi ad for Christi giernings skyld / er hand kommen saa nær Døden / der hand actede lidet sit Ljf / ad hand kunde opfylde det som fattedis i eders tieniste mod mig.

III.Capittel.
FRemdeelis / mine Brødre / Glæder eder i HErren. Det fortryder mig icke / ad skrifve eder det samme til / men det er eder trygt. 2 Seer Hundene / Seer de onde Arbeydere / Seer Sønderskærelsen. 3 Thi vi ere Omskærelsen / som tiene Gud i Aanden / oc berømme os i Christo JEsu / oc forlad eos icke paa Kiød : 4 Alligevel ad jeg hafver det jeg motte forlade mig paa / end oc i Kiød. Dersom en anden siunis / hand kand forlade sig paa Kiød / (da kand) jeg meget meere / 5 Omskaaren paa den ottende Dag / af Israels Slect / (af) BenJamins Stamme / en Æbræer af Æbræer / en Pharisær efter loven / 6 Som forfulde Meenigheden efter Nidkierhed / som var ustraffelig / efter den Retfærdighed som er i Loven.
7 Men de Ting som vare mig Baade / dem hafver jeg actit / ad være Skade / for Christi skyld. 8 Ja sandeligen / jeg acter oc alle Ting ad være Skade / for Christi JEsu min HErris Kundksabs ypperlighed : For hvis skyld jeg hafver taalt Skade paa dem alle / oc acter dem Skarn ad være / ad jeg kan vinde Christum / 9 Oc findis i hannem / ad jeg icke hafver min Retfærdighed / (som kommer) af Loven / Men dem som (kommer) formedelst Christi Tro / (som er) den Retfærdighed / ved Troen af Gud: 10 Ad kiende hannem oc hans Opstandelsis Kraft / oc hans Pjnis samfund / i det jeg blifver jg skicket efter hans Død / 11 om jeg kunde nogenlunde møde / til de Dødes opstandelse.
22 Icke ad jeg hafver det allerede begrebit / eller er allerede fuldkommen / men jeg jager der efter / om jeg oc kand gribe (detI eftersom jeg oc er greben af Christo JEsu. 13 Brødre / Jeg acter icke meg self / ad hafve grebit (det.) 14 Men eet (giør jeg/) Jeg som forglemmer de Ting der ere tilbage / oc recker mig til det / som er fore / Jager efter det som forsætte maal / efter det Klenod / som hør til det Guds Kald / som er her ofven fra / i Christo JEsu. 15 Saa mange som vi nu ere fuldkomne / dette mue vi meene / Oc dersom I meene noget anderledis / da skal Gud / oc obenbare eder det. 16 Dog saa vjt / ad vi ere komne ad vandre frem efter den samme Regl / ad meene det samme.
17 Vorder mine Efterfølgere med hver andre / Brødre / oc acter dem / som saa omgaaes / ligesom I hafve os til et Exempel. 18 Thi mange omgaaes, hvilcke jeg hafver ofte sagt eder / Men jeg siger ocsaa nu grædendis / (ad være) Christi Korsis Fiender. 19 Hvilckes ende er fordærfvelse / hves Gud er Bugen / oc ære i deres skændzel / hvilcke betracte de Jordiske Ting. 20 Men vort Borgerskab er i HImlene / hveden vi oc forvente Frelsen den HErre Jesum Christum / 21 Hvilcken som skal forvandle vort ringe Legome / ad det skal vorde lig dannet ved hans ærefulde Legome / efter den Kraft / med hvilcken hand oc kand giøre sig self alle Ting underdanige.

IV.Capitel.
DErfor / min elskelige oc ynskelige Brødre / min Glæde oc Krone / Staar saa i HErren / I Elskelige. 2 Jeg formaner Euodian / oc jeg formaner Syntychen / ad de meene det samme i HErren. 3 Oc jeg beder dig ocsaa / min trofaste Medbroder / hielp dem / som hafve stridet med mig i Euangelio / med Clemente ocsaaa / oc de andre mine Medhielpere / hvilckes Nafne der (ere) i Ljffens Boog.
4 Glæder eder i HErren altid : atter / siger jeg / glæder eder. 5 Eders Mildhed være vitterlig for alle Menniske. HErren er nær. 6 Sørger intetn / Men i alle maade lader de Ting som i holde an om / vorde obenbare for Gud / i Bønen oc den ydmyge begierning ,ed Tacksigelse. 7 Oc Guds Fred / som ofvergaar all Forstand / bevare eders Hierter oc eders Tancker i Christo JEsus. 8 Fremdeelis brødre / hvilckesomhelst Ting der ere sande / hvilckesomheldst ærlige / hvilckesomheldst retfærdige / hvilckesomheldst reene / hvilckesomheldst elskelige / hvilckesomheldst der tales vel om / enten det er nogen Dyd / eller nogen Lof / disse gifver act paa. 9 Hvilcke I oc hafve lerrt oc annammet / oc hørt oc seet paa mig / dem giører / Oc Fredens Gud / skal være med eder.
10 Men jeg er blefven meget glad / i HErren / ad I nu omsider ere komne til eder igien / ad hafve omsorg for mig / hvorfor I oc sørgede (tilforn/) Men hafde icke leilig Tjd der til. 11 Dette siger jeg icke som for Trangs skyld: Thi jeg hafver lerrt / i hvor det gaaar mig / ad lade mig nøye. 12 Jeg veed / ad være ringe / oc jeg veed / ad være ofverflødig : Jeg er opvant i alle Ting oc hoos alle / baade ad mættis oc hungre / oc hafve ofverflødighed oc fattis. 13 Jeg formaar alle ting i Christo / som giør mig mæctig.
14 Dog giorde I vel / ad I toge eder min Trængsel til. 15 Ken oc I af phillipen vide / ad udi Euangelij begyndelse / der jeg drog af Macedonia / da hafver ingen Meenighed deelet med mig / ad re3gne efter udgift oc indtect / uden I alleene : 16 Thi I sende mig oc (der jeg var) I Thessalonica / baade een gang / oc anden gang / til Nødtørstighed. 17 Icke ad jeg søger nogen Gafve: men jeg søger efter den Fruct / som kand være ofverflødig i eders Regnskab. 18 Men jeg hafver faait alle Ting / oc jeg hafver ofvreflødige : Jeg blef opfylt / der jeg annammede af Epaphrodito / det som kom fra eder / som var en synderlig sød Luct / et Tacknemmeligt Offer / Gud Velbehangelig. 19 Men min Gud opfylde all eders Nødtørftighed / efter sin rjgdom / i Herlighed udi Christo JEsu. 20 Men Gud oc vor Fader / være Ære i all ævighed / Amen.
21 Hilser hver den som er hellig i Christo JEsu. 22 De Brødre som ere hoos mig / hilse eder / alle Hellige hilse eder / men meest de af Keyserens Huus. 23 Vor HErris JEsu Christi Naade (være) med eder alle / AMEN.
Til de Philippenser / Blef skrefvet af Rom / med Epaphrodito.


S.Pauli Epistel til de Colossenser.
I.Capitel.
PAulus / JEsu Christi Apostel / formedelst Guds villie / oc Timotheus den Broder / 2 Til de hellige oc troe Brødre i Christo / i Coloffen. Naade være med eder / Fred / af Gud vor Fader / oc den HErre / JEsu Christo.
3 Vi tacke Gud oc vor HErris JEsu Christi Fader / naar vi bede altjd for eder / 4 Eftersom vi hafve hørt om eders Tro / i Christo JEsu / oc den Kierlighed til alle Hellige / 5 For det haabs skyld / som eder er henlagt i Himlene : Om hvilcket I hafve tilforn hørt udi Euangelii Sandheds ord / 6 Hvilcket som er kommit til eder / som (det) oc (er) i den gandske Verden / oc er fructbar / lige som oc i eder / fra den Dag / I hørde / oc bekiende den Guds Naade i Sandhed. 7 Lige som I oc lerde af Epaphra / vor kiere Medtienere / hvilcken der er en troo Christi tienere / for eder / 8 Som ocsaa obenbarede os eders Kierlighed i Aanden.
9 Derfor lade oc vi icke af / ad bede for eder / fra den Dag / vi hørde (det/) oc vi holde annamme / ad I motte opfyldis med hans Villies bekiendelse / i all Aandelig Vjsdom oc Forstand / 10 Ad I kunde omgaaes værdeligen / for HErren / til all behaglighed / Oc være fructbare i all god Gierning / oc voxe til Guds bekiendelse / 11 Styrckede i all Styrcke / eftre hand Herligheds Kraft / til al Taalmodighed og Langmodighed med glæde / 12 Oc sige Faderen Tack / som giorde os dyctige til de Helliges Arfvedeel i Liuset / 13 Hvilcken som strjde os af Mørckens mact / oc ofversætte (os) i sin elskelige Søns Rige / 14 I hvilcken vi hafve Forløsning formedelst hans Blod / (som er) Syndernes Forladelse.
15 Hvilcken der er den usiunlige Guds Billede / all Creaturis Førstefødde. 16 Thi ved hannem ere alle Ting skabte / de (som ere) i Himlene / oc de (som ere) paa Jorden / de siunlige oc usiunlige / være sig throner eller Herredømme / eller Førstedømme / eller Mact / de ere alle skabte formedelst hannem oc til hannem. 17 Oc hand er for alle Ting / oc alle Ting bestaae i hannem. 18 Oc hand er Legomens Hofved / som er / Meenighedens / hvilcken som er begyndelse / den Førstefødde af de Døde / paa det ad hand skal være den Ypperste i alle. 19 Thi udi hannem behagede det (Faderen) ad all Fylde skulde boo. 20 Oc (ad) hand skulde forlige alle Ting formedelst hannem til sig / der med ad hand giorde Fred formedelst hans Korsis Blod / ved hannem / være sig de Ting som ere paa Jorden / ere de Ting som ere i Himlene.
21 Oc eder / som fordum vare fremmedgiorde oc Fiender / formedelst (eders) Tancke i onde Gierninger / 22 Hafver hand dog nu forligt i sit Kiøds Legome / formedelst Døden : Ad fræmstille eder hellig eder, oc ustraffelige oc uden skyld for sig. 23 Dersom I eller blifve ved i Troen / grundfæste os stadige / oc urørlige fra Euangelii Haab / hvilcket I hafve hørt / hvilcket der er prædicket iblant alle Creature / som ere under Himmelen / hvis Tienere jeg Paulus er blefven. 24 Som nu glæder mig i mine Pjnsler / for eder / oc jeg der imod opfylder de Ting som fattis i Christi trængsler / i mit kiød / for hans Legome / som er Meenigheden / 25 Hvis Tienere jeg er blefven / efter Guds Huusholdnings vjs / som mig er gifven til eder / ad opfylde Guds Ord / 26 (Som er) den Hemmelighed / der hafver været skiult af Verdens begyndelse / oc (alle) Slecter / Men nu er obenbaret hans hellige / 27 Hvilcken Gud vilde tilkiende gifve / hvilcken denne herlige hemmeligheds Rjgdom er iblant Heningene / som er Christus / i eder / (som er) Herligheds haab / 28 Hvilcken vi forkynde / i det vi formane hvert Menniske / oc lære hvert Menniske i all vjsdom / ad vi kunde fræmstille hvert menniske fuldkommet i Christo JEsu. 29 Paa hvilcket jeg oc arbeyder oc strjder / efter hans Kraft / hvilcken der oc teer sig krafteligen i mig med Mact.

II. Capittel.
THi jeg vil / ad I skulle vide / hvor Stoor en Kamp jeg hafver for eder / oc for dem i Laodicea / oc saa mange som icke hafve seet min Person i Kiødet: 2 Paa det deres Hierte motte formanes / som forbindes tilsammen / i Kierlighed / oc til all fuld visse Forstands rjgdom / til Gud Faders oc Christi hemmeligheds bekiendelse: 3 I hvilcken alle vjsdoms oc kundksabs liggendefæ ere skiulte. 4 Men dette siger jeg / Ad ingen skal forføre eder med bevegede Tale. 5 Thi om jeg end er fra eder med Legomet / sa er jeg dog hos eder i Aanden / som glæder mig / oc ser eders Skick / oc eders faste Tro til Christum. 6 Lige som I nu hafve annammet Christum Jesum / HErren / (saa) omgaaes i hannem / 7 Rodfæste oc opbygde i hannem / stadfæstede i Troen / lige som i ere lærde / ofverflødige i den / med Tacksigelse.
8 Seer til / ad der er icke nogen som berøfver eder ved Philosophj oc forfængelig bedrægerj / efter Menniskens Skick / efter Verdens Elementer / oc icke efter Christum. 9 Thi udi hannem boor all Guddoms fylde i Legomligen. 10 Oc I ere fylte i hannem / hvilcken som er Hofved for all Førstedom oc Mact : 11 I hvilcken I oc ere omskaarne / med en Omskærelse / om er giort uden Hænder / ved den kiødsens / syndens / Legomis afførelse / i Christi Omskærelse / 12 Som ere begrafne med hannem i Daaben. I hvilcken I ere med opstandne / formedelst Guds kraftigheds Tro / som opreiste hannem fra de Døde. 13 oc eder / som vare døde i synderne / oc udi i eders Kiøds Forhud / giorde hand lefvende med hannem / eftersom hand hafver tilgifvit eder alle Synder / 14 Som udslættit den Haandskrift / som var mod os / med Befalinger / som vare imod os / oc hand tog den bort / der hand naglede den til Korset: 15 Oc berøfvede Førtedømme oc Mact / oc vjste det obenbarligen / der hand førde dem i Triumph / ved det.
16 Saa dømme nu ingen eder i Mad eller Drick / eller hvad nogen Høytjd er belangendis / eller ny maane / eller Sabbather: 17 Hvilcke ere en Skygge om de Ting som skulde komme / Men Legomet er Christi. 18 Lader ingen tage prjsen fra eder / som efter sin Villie / udi ydmyghe do Engles dyrckelse / falder i de Ting som hand icke hafver beseet / som er forgæfvis opblæst af sit Kiødlige Sind: 19 Oc hafver icke sat paa Hofvedet / af hvilcket det gandske Legome som ved Leder oc Ledebond forhielpis oc sammenbindis / voxer en Guddommelig vext.
20 Derom I da ere afdøde med Christo fra Verdens Elementer / hvi besværes I med Befalinger / som I lefvede i Verden? 21 Ad du icke rør (det/) ey heller smager (det/) ey heler taer (/der) paa/ 22 Hvilcke alle forkrænckes / naar de forbruges / efter Menniskenes Bud oc Lærdomme / 23 Hvilcke der hafve vel noget / hvor efter de kunde regnis for Vjsdom / udi selfgiord dyrckelse / oc ydmyghed / oc i det Legomet icke sparis / icke udi nogen ære / til Kiødsens fyldelse.

III.Capitel.
ERe I nu opstandne med Christo / Da søger de Ting som ere ofven til / der som Christus er / siddendis hoos Guds høyre Haand / 2 Betracter de Ting som ere ofven til / icke de som ere paa Jorden. 3 Thi I ere døde / oc eders Ljf er skiult med Christo / i Gud. 4 naar Christus (som er) vort Ljf blifvre obenbaret / da skulle oc I blifve obenbare med hannem / udi Herlighed.
5 Saa døder nu eders Lemmer / som ere paa Jorden / hererj / ureenhed / bløactighed / ond Lyst / oc Gierighed / som er en Afgudsdyrckelse / 6 For hvilcke Ting Guds Vrede kommer ofvre Vantroens Børn : 7 I hvilcke I oc omgickes fordum / da I lefved der udi. 8 Men aflegger I ocsaa nu alle disse Ting / Vrede / Hastighed / Ondskab / Bespottelse / slem Snack af eders Mund / 9 Liuer icke for hvre andre / i som hafve afført det gamle Menniske med sine Gierninger: 10 Oc iført det ny / som fornyis til bekiendelse / efter den hans Billede / som skabte det. 11 Hvor icke er en Græke / oc en Jøde / Omskærelse / oc Forhud / en barbarer / oc en Schyte / en Træl oc en Frj: Men Christus er i alle ting end oc i alle. 12 Saa ifører eder da / som Guds udvalde Hellige oc Elskte / Hiertelig barmhiertighed / Fromhed / Ydmyghed / Spagfærdighed / Langmodighed: 13 Saa I fordrage / hver andre / oc tilgifve eder self / dersom nogen hafver Klagemaal imod nogen: Ligesom oc Christus gaf eder til / saa (giører) oc I. 14 Men ofver alle disse Ting (fører eder) i Kierligheden / som er fuldkommenheds baand. 15 Oc Guds Fred regnere i eders Hierter / til hvilcken I oc ere kaldede / i eet Legome : Oc værer tacknæmmelige. 16 Christi Ord boo rjgeligen iblant eder / i all Vjsdom ; Lærer oc paaminder eder self med Psalmer oc Lofsange / oc Aandelige Viser / i det i siunge yndeligen i eders Hierte for HErren. 17 Oc alt det som I giøre / i Ord eller i Gierning / (ja) alle Ting ( skulle I giøre) i den HErris JEsu Nafn / tackendes Gud oc Faderen formedelst hannem.
18 I Hustruer værer eders egne Mænd underdanige / som det sig bør i HErren. 19 I Mænd / elsker eders Hustruer / værer icke bittre imod dem. 20 I Børn / værer Forældre lydige i alle TIng : Thi det er velbehageligt for HErren. 21 I Fædre / operrer icke eders Børn: Paa det de skulle icke miste Modet. 22 I Tienere / værer eders Legome Herrer lydige i alle Ting / Icke udi Øyentieniste / som de der behage Menniskene / men med Hiertens eenfoldighed / i det I frycte Gud. 23 Oc alt det som I giøre / det giører af Hiertet / som for HErren / oc icke for Menniskene: 24 Videndes / ad i skulle faae Arfvedeelsens vederlag af HErren: Thi I tiene den HErre Christo. 25 Men hvo som giør uret / hand skal faa det med sig som hand giorde med uret. Oc der er icke Persoons anseelse.

IV.Capitel.
I Herrer / bevjser Tienerne det som ret oc lige er: Videndes / ad I oc hafve en HErre i Himlene.
2 Blifver varactige i Bønen / oc vaager der udi med Tacksigelse: 3 Oc beder tilljge oc for os / paa det ad Gud skal oplade os Ordens Dør / at tale Christi Hemmelighed / for hvilcken jeg oc er bunden / 4 Ad jeg kan obenbare det / ligesom mig bør ad tale. 5 Omgaaes vjsligen mod dem som ere uden for / ad i kiøbe den leilige Tjd. 6 Eders tale skal altjd være yndelig / forvarit med Salt / Ad I kunde vide / hvorledis det børe eder ad svare en hver.
7 Hvorledis det gaar med mig / skal Tychicus m den elskelige Broder / oc tro Tienere oc Medtienere i HErren / kundgiøre eder altsammen. 8 Hvilcken jeg sende til eder for det samme / ad hand skal forfare / hvorledis det hafver sig med eder / oc ad hand skal trøste eders Hierter: 9 Med Onesimo / den troo oc elskelige Broder / som er af eder: Hvorledis det hafver sig her med alle Ting / skulle de kundgiøre eder.
10 Aristarchus / min Medfangne / hilsker eder / oc Marcus / banabæ Sydsken Barn / om hvilcken i finge Bud. Dersom hand kommer til eder / da annammer hannem / 11 Oc Jesus / som kaldis justus / hvilcke der ere af Omskærelsen. Disse ere alleeniste Medhielpere til Guds Rige / sin ere blefne mig en Trøst. 12 Epapharas hilser eder / som er af eder / Christi Tienere / som strjder altjd for eder i Bønerne / ad I kunde staae / fuldkomne oc opfylte i all Guds villie. 13 Thi jeg gifver hannem vidnisbyrd / ad hand hafver stoor Njdkierhed for eder / oc dem i Laodicea / oc dem i Hierapoli. 14 Lucas den Lære / den Elskelige / hilser eder / oc Demas.
15 Hisler Brødrene i laodicea / oc Nyphan / oc den Meenighed i hans Huus. 16 Oc naar denne Epistel er læst hoos eder / da giører det saa / ad den blifvre oc læst i de Laodicensers Meenighed / ad I ocsaa læse den af Laodicea. 17 Oc siger Archippo / Gif act paa den Tieniste / som du hafver annammit / i HErren / ad du kand fuldkomme den. 18 Hilsen med min Haand Pauli. Tæncker paa mine Baand. Naade være med eder / AMEN.
Til de Colossenser / Blef skrefven af Rom / med Tychio oc Onesimo.

Den første S.Pauli Epistel til de Thessalonicer.
1.Capitel.
Paulus oc Silvanus oc Timotheus / til de Tessalonicers Meenighed / i Gud Fader / oc den HErre JEsu Christo / Naade (være) med eder oc Fred / af Gud vor Fader / oc den HErre JEsu Christo.
2 Vi tacke Gud altjd for el alle / i det vi komme eder i hu i vore Bøner / 3 Tænckendis uden ofladelse paa den eders Grois gierning / oc paa den Kierlighedens arbeyde / oc paa den vor HErris JEsu Christi Haabis Taalmodighed / for Gud oc vor Fader. 4 Ad vi vide / Brødre / elskte af Gud / eders udvælgelse: 5 thi vort Euangelium var icke hos eder i Ord alleene / en baade i Kraft / oc i den Hellig-Aand / oc i stoor vished / ligesom i vide / hvorledis vi hafve været iblant eder / for eders skyld.
6 Oc I ere blefne vore Eftrefølgere oc HErrens / som annammede Ordet i megen Trængsel / med den Hellig-Aands glæde / 7 Saa ad I ere blefne Exempler for alle dem som troe / i Macedonia oc Achaja. 8 Thi HErrens Ord er liudeligen hørt fra eder / icke alleeniste i marcedonia oc Achaja / men eders Tro den som er til Gud / er oc udkommen i alle Stæder / saa / ad det giøris icke behof / ad vi skulle sige noget. 9 Thi de forkynde self om eder / hvordan Indgang vi hafde til eder / oc hvorledis I ere omvende til Gud fra Afguder / Ad tiene den lefvende oc sande Gud / 10 Oc ad vente hans Søn af Imlene / hvilcken hand opreiste fra Døde / Jesum som os befrjer fra den tilkommende Vrede.

II.Capitel.
Thi I vide / Brøde, den vor Indgang til eder / ad den hafver icke værit forgefvis : 2 Men som vi hafde tilforn ljdt / oc vare forhaanede (som i vide) i Phillippen / da vare vi (alligevel) frjmodige i vor Gud / ad tale Guds Euangelium hoos eder / med stoor Trængsel / 3 Thi vor Formanelse hafver icke været af vildfarelse / oc icke af ureenhed / oc ey udi list: 4 Men ligesom vi ere prøfvede af Gud / ad Euangelium er (os) betroet ad prædicke / Saa tale vi / icke som vi vilde behage Menniskene / men Gud / som prøfver vore Hierter. 5 Thi vi omginges aldrig med smigrede ord / (som I vide= Oc ey forvende noget til Gierighed / Gud (er) Vidne (der til:) 6 Vi søgte oc icke Ære af Menniskene / hvercken af eder / icke heller af andre. 7 Vi motte oc været (eder) til besværing / som Christi Apostle: Men vi vare lempfeldige hoos eder / lige som en Amme røcter sine Børn / 8 Saa hafde vi oc lyst til eder / oc vare villige til ad deele med eder / icke alleeniste Guds Euangelium / men ocsaa vore Ljf / fordi / I vare blefne os elskelige. 9 Thi I komme ihu / Brødre / vort arbeyde oc umager / thi (enddog) vi arbeydede Dag oc Nat / ad vi skulde ingen være til besværing iblant eder / (dog) prædickede vi Guds Euangelium iblant eder.
10 (Der ere) I Vidne (til/) oc Gud / hvor helligen oc retfærdigen oc ustraffeligen vi vare hoos eder som troede / 11 Lige som I vide / hvorledis vi formanede oc trøstede eder / ja en hver iblant eder / lige som en Fader sine egne Børn / 12 Oc vidne / ad I skulde omgaaes værdeligen for Gud / som kalder eder til sit Rige oc Herlighed. 13 Derfor tacke vi oc Gud uden afkaldelse / ad der I singe Guds hørelsis Ord af os / da annamme I / icke Menniskens Ord / Men Ulige som det er sandeligen) Guds Ord / som oc traftelig teer sig i eder / der troe.
14 Thi ad I / Brødre / ere blefne Guds Meenigheders / som ere i Judlæa / udi Christo JEsu / Efterfølgere / i det I oc hafve ljdt det samme af eders egne Frender / som oc de af Jøderne: 15 Hvilcke der oc ihielsloge den HErre Jesum / oc deres egne Propheter / oc forfulde os : Oc de behage Gud icke / oc ere alle Menniske imod : 16 Som formeene os ad tale til Hedningene / ad de motte blifve salige / paa det de kunde opfylde deres Synder altjd: Men Vreden er allerede kommen ofver dem til enden.
17 Men vi / Brødre / efter ad vi hafve en stacket tjd været røfvede fra eder / efter Ansictet / icke efter Hiertet / da hastede vi dis meere / ad see eders Ansict med megetn forlængelse: 18 Derfor vilde vi komme til eder / (jeg Paulus) baade een oc anden gange / oc Satanas forhindrede os. 19 Thi hvo er vort Haab eller Glæde / eller roosis Krone? Ere icke oc I (det) for vor HErre JEsu Christo / i hans tilkommelse? 20 Thi I ere vor Ære oc Glæde.

III.Captiel.
DErfor / eftredi vi icke længre kunde holde os / lode vi være os behageligt / ad blifve alleene tilbage i Athene / 2 Oc vi sende Timotheum, den vor Broder oc Guds Tienere / oc vor Medhielpere i Christi Euangelio / ad styrcke eder / oc formane eder om eders Tro: 3 Ad der skulde icke nogen blifve vanckelmodig i disse Trængsler. Thi I vide self / ad vi ere der til sætte. 4 Thi der vi oc vare hoos eder / da sagde vi eder til det tilforn / ad vi skulde ljde Trængsler / som oc er skeet / oc I vide. 5 Derfor / der jeg icke længre kunde holde mig / udsende jeg (hannem/) ad forfare eders Tro: Ad Fristeren icke skulde / maa vel skee / fristit eder / oc vort Arbeyde skulde være til forgiefvis.
6 Men nu / der Timotheus er kommen til os / fra eder / oc forkynde os / til Glæde / eders Tro oc eders Kierlighed / oc ad I tæncke paa os altjd til det beste / som forlængis altjd efter ad see os / lige som oc vi eder: 7 Derfor / Brødre / ere vi blefne trøstede af eder / i all vor Trængsel oc Nød / formedelst eders Tro : 8 Thi nu lefve vi / efterdi ad j staae i HErren. 9 Thi hvad Tack unde vi betale Gud med for eder / for all denne Glæde / som vi glæde os udi for eders skyld / for vor Gud?
10 Vi bede Dag oc Nat gandske meget / ad vi motte see eders Ansict / oc opfylde de Ting / som fattes i eders Tro. 11 Men Gud self / oc vor Fader / oc vor HErre JEsus Christus / rette vor Vey til eder. 12 Men HErren formeere eder, oc giøre eder ofverflødige i Kierligheden til hver andre / oc mod alle / lige som oc vi (ere) mod eder. 13 Til ad styrcke eders Hierter (ad være) straffelige / i Hellighed / for Gud oc vor Fader ,udi vor HErris JEsu Christi Tilkommelse / med alle hans Hellige.

IV.Capitel.
FRemdeelis Brødre / bede vi eder / oc formane i den HErre JEsu / lige som I hafve annammet af os / hvolrdis det bør eder ad omgaaes oc tæckis Gud / ad I kunde blifve dis meere ofverflødige. 2 Thi I vide / hvordanne Bud vi gafve eder / formedelst den HErre Jesum. 3 Thi det er Guds Villie / eders Helliggiørelse / ad I skulde flyde Horerj: 4 Saa hver af eder skal vide ad besidde sit eget legome / i Helliggiørelse oc Ære: 5 Icke i begierligheds attraa som oc Hedningene / der icke kiende Gud. 6 Ad ingen skal undertrycke eller forfordeele sin Brøder i Handelen / Thi HErren er Hefnere ofvre alt dette / som vi oc tilforn hafve sagt eder / oc vidende. 7 Thi Gud kaldede oc icke til ureenhed / men til Helliggiørelse. 8 Hvorfor / hvo som foracter / (det/) hand foracter icke et Menniske / men Gud / som gaf sin Hellig-Aand i os. 9 Men om brøderlig Kierlighed hafve I icke behof ad (jeg skal) skrifve eder til : Thi I ere self lærde af Gud / ad elske hver andre. 10 Thi I giøre oc det mod alle Brødre / som ere i all Macedonia: Men vi formane eder / Brødre / ad I blifve endnu fuldkommeligere: 11 Oc staae efter / ad være stille / oc tage vare paa eders egne Ting / oc arbeyde med eders egne Hænder / som vi hafve budit eder: 12 Ad I kunde omgaaes ærligen mod dem / som ere uden for / oc hafve intet behof. 
13 Men jeg vil icke dølle for eder / Brødre / om den som ere hensofvede / paa det I skulle icke sørge / som oc de andre / der hafve icke Haab. 14 Thi dersom vi troe / ad JEsus er død oc opstanden / Saa skal oc Gud føre dem / som ere hensofvede ved Jesum / fræm ved hannem. 15 Thi dette sige vi eder / udi HErris ord / ad vi som lefve / som ofverblifve til HErris Tilkommelse / vi skulle icke komme før end de der ere hensofvede. 16 Thi HErren self skal komme need af Himmlen / men et Anskrig / men OfvreEngels røst / oc med Guds Basune : Oc de Døde i Christo / skulle opstaae først. 17 Der efter skulle vi som lefve / som ofverblifve / rycktis tilljge borg med dem i Skyerne / ad møde HErren i Luften : Oc vi skulle saa altjd blifve med HErren. 18 Saa trøster hver andre med disse ord.

V.Capitel.
MEn om de Tjder oc Leiligheder / Brødre / hafve I icke behof / eder skal tilskrifvis. Thi I vide self grant / ad HErrens Dag skal saa komme / som en Tyf om natten. 3 Thi naar de sige / Freed oc Tryckhed / Da skal fordærfvelsen hastelighen være ofver dem / lige som Smerten (ofver) en fructsommelig Qvinde: Oc de skulle ingenlunde undflye. 4 Men I / Brødre / ere icke i Mørcket / ad den Dag skal gribe eder som en Tyf. 5 I ere allesammen Liusens børn oc Dagens Børn: Vi ere icke af natten / oc ey af Mørcket. 6 Saa lader os nu icke sofved / som oc de andre / men lader os vaage / oc være ædrue. 7 Thi De som sofve / de sofve om natten / oc de som ere druckene / de ere druckne om natten. 8 Men vi / som høre Dagen til / skulle være ædrue / Iførde med troens oc kierligheds Brystharnisk / oc med en Hielm som er saliggiørelsis Haab. 9 Thi Gud sætte os icke til Vrede / men ad bekomme Saliggiørelsen / ved vor HErre Jesum Christum / 10 Som døde for os / paa det / ad enten vi vaage eller sofve / skulle vi silljge lefve med hannem. 11 Derfor formaner hvre andre / oc opbygger den eene den anden / ligesom I oc giøre.
12 Men vi bede eder / brødre / ad i ville kiende dem som arbeyde iblant eder / oc ere eders Forstandere i HErren / oc formane eder: 13 Oc holder dem for de som skulle ofver maade elskes / for deres Giernings skyld / være Fredsommelige iblant eder self. 14 Men vi formane eder / Brødre / paaminder de uskickelige / trøster de Kleinmodige / ophielper de Skrøbelige / værer langmodige mod alle. 15 Seer til / ad ignen betaler nogen Ont for ont : Men legger eder altjd efter det gode / baade med hver andre oc imod alle. 16 Værer altjd glade / 17 Beder uden afladelse / 18 Giører Tacksigelse i alle Ting / thi det er Guds Villie / i Christo JEsu til eder. 19 Udflycker icke Aanden. 20 Foracter icke Prophecier. 21 Prøfvre alle Ting / behoder det gode. 22 Skyer for alt det onde skin.
23 Men hand / som er Fredens Gud / hellige eder aldeelis: Oc gid eders gandske Aand / oc Siel oc Legome / maa bevaris ustraffelig / i vor HErris JEsu Christi tilkommelse. 24 Hand er trofast / som eder kaldede / som det oc skal giøre. 25 Brødre / beder for os. 26 Hilser alle Brødre med et helligt Kys. 27 Jeg besværer eder ved HErren / ad I lade læse denne Epistel for alle de hellige Brødre. 28 Vor hri JEsu Christi Naade (være) med eder / Amen.
Den første (Epistel) til de Thessalonieer / blef skrefven af Athene.


Den anden S.Pauli Epistel til de Thessalonicer.
1.Capitel.
PAulus oc Silvanus / oc Timotheus / til de Thessalonicers Meenighed / udi Gud vor Fader / oc den HErre JEsu Christo / 2 Naade (være) med eder / oc Fred / af Gud vor Fader / den HErre JEsu Christo.
3 Vi ere skyldige ad tacke Gud altjd for eder / Brødre / som billigt er / Thi eders Tro voxer meget / oc den Kierlighed som en hver af eder alle hafve til hver andre / er ofverflødig: 4 Saa vi roose os self a eder / iblant Guds Meenigheder / af eders taalmodighed oc tro / i alle eders Forfølgelser / oc Trængsler / som i lide. 5 (Hvilcket er) Guds retfærdige Doms Kiendetegn / ad j blifve værdige til Guds Rige / for hvilcket I oc ljde. 6 Efterdi det er retfærdigt hoos Gud / ad betale dem trængsel / som trænge eder: 7 Men eder som trænges / Roo med os / i den HErris JEsu obenbarelse af Himmelen / men sin Mactis Engle / 8 Med Ildlue / ad gifve Hefn ofver dem / som icke kiende Gud / oc ofver dem / som icke ere vor HErris JEsu Christi Euangelio lydige. 9 Hvilcke der skulle ljde Straf / den ævige Fordærfvelse / fra HErrens Ansict / oc fra hans Herligheds Kraft / 10 Naar hand skal komme / ad blifve herlig i sine Hellige / oc underlig i alle dem som troe / (Thi vort Vidnisbyrd er blefvit troet hoos eder) paa den dag.
11 Derfor bede vi oc altjd for eder / ad vor Gud skal holde eder værdige til det Kald / oc opfylde all Godheds Velbehagelighed / oc Troens Gierning / med Mact / 12 Paa det / ad vor HErris JEsu Christi Nafn skal blifve ærit i eder / oc I udi hannem / efter vor Guds / oc den HErris JEsu Christi Naade.

II.Capitel.
MEn vi bede eder / Brødre / for vor HErris JEsu Christi Tilkommelsis skyld / oc vor Forsamlings til hannem / 2 Ad I icke lade snarligen drifve eder / fra Sindet / oc ey forskreckis / hvercken ved Aand / ey heller ved Ord / ey heller ved Bref / som (det var skrefvet) ved os / som ad Christi Dag var nærværendis. 3 Lader ingen bedrage eder i nogen maade / Thi (den kommer icke) uden saa er / ad der kommer først det Affald / oc det syndsens Menniske blifver obenbaret / (som er) det fordærfvelsens Barn / 4 (Som sig modsætter / oc ophøyer ofver alt det som kaldis Gud eller Guds tieniste / Saa ad hand sætter sig i Guds Tempel / som en Gud / oc gifver sig ud for ad hand er Gud. 5 Komme i icke ihu / ad jeg sagde eder dette / der jeg end var hoos eder? 6 Oc hvad som ham endnu opholder / vide I / ad hand skal obenbaris i sin beleilig tjd. 7 Thi ondskabs hemmelighed teer sig nu / alleene ad (der er) den som det nu opholder / indtil hand borttagis / 8 Oc da skal den ugudelige obenbaris / hvilcken HErren skal omkomme med sin Munds Aand / oc til intet giøre / med sin Tilkommelsis herlige obenbarelse / 9 Hvis tilkommelse der skeer efter Satans kraftighed / med allehonde Mact oc Tegn / oc underlige Gierninger / (som ere) løgnactige. 10 Oc med allehonde førførelse til uretfærdighed / i den som blifve fortabte / fordi / ad de annamme icke Sandheds kierlighed / Ad de motte blifve salige / 11 Derfor skal Gud sende dem kraftelige Vildfarelser / ad de skulle troe Løgnen / 12 paa det de skulle alle blifve dømte / som icke troede Sandhedne / men hafde lyst til uretfærdighed.
13 Men vi ere skyldige / altjd ad tacke Gud for eder / Brødre / elskte af HErren / ad Gud hafvre udvald eder af begyndelse til saliggiørelse / i Aandens helliggiørelse / oc Sandheds Tro / 14 Hvor til hand kaldede eder / formedelst vort Euangelium / til vor HErris JEsu Christi Herlighed ad bekomme. 15 Derfor / Brødre / staar fast / oc holder hart ved de Skickelser / som I ere lærde udi / være sig enten formedelst vor tale eller Epistel. 16 Men den samme vor HErre JEsus Christus / oc Gud / oc vor Fader / som os hafver elskt oc gifvit en ævig Trøst oc et got Haab / Naade / 17 Hand trøste eders Hierter / oc styrcke eder i all god Tale oc Gierning.

III.Capitel
FRemdeelis / Brødre / bedeer for os / ad HErrens Ord maa hafve frit løøb / oc prjsis / lige som oc hoos eder / 2 Oc ad vi maae befrjes fra de underlige oc de onde Mennisker. Thi Troen er icke alles / 3 Men HErren er trofast / som skal styrcke oc bevare eder fra det onde. 4 Men vi forsee os til eder i HErren / ad I baade giøre oc skulle giøre / hvad som vi biude eder. 5 Men HErren styre eders Hierter til Guds Kierlighed / oc til Christi Taalmodighed.
6 Men vi biude eder / Brødre / i vor HErris JEsu Christi Nafn / ad I hold ee fra hver Brøder / som omgaais uskickeligen / oc icke eftre den Skickelse / som hand annammede af os. 7 Thi I vide self / hvorledis det bør eder ad efterfølge os / efterdi vi vare icke uskickelige iblant eder / 8 Vi hafve oc icke uforskylt ædt Brød fra nogen / Men vi hafve arbeydet med Møye oc Kummer / Dag oc nat / ad vi vilde icke besvære nogen af eder. 9 Icke fordi / ad vi hafde jo mact der til / men ad vi vilde gifve eder os self til et Exempel / ad efterfølge os. 10 Ja der vi vare hoos eder / da bøde vi eder dette / Ad / dersom nogen icke vil arbeyde / hand æde icke heller. 11 Thi vi høre / ad nogle omgaaes iblant eder uskickeligen / som arbeyde icke / men drifve ufornøden Handel. 12 Men saadanne biude vi / oc formane / formedelst vor HErre Jesum Christum / ad de arbeyde med stilhed / oc æde deres eget Brød.
13 Men I / Brødre / keedes icke ved ad giøre got. 14 Men dersom nogen icke er vort Ord / ved Brefvit / lydig / da tegner den / oc hafver intet ad skaffe med hannem / ad hand kan blifve beskæmmit / Oc holder hannem icke som en Fiende / men formaner hannem som en Broder.
16 men Fredens HErre self / gifve eder Fred altjd / i alle maade : HErren (være) med eder alle. 17 Hilsen med min Haand Pauli / som er et tegn i hvert Bref / saa skrifver jeg. 18 Vor HErris JEsu Christi Naade (være) med eder alle / AMEN. 
Til de Thessalonicer Ble den anden (Epitel) skrefven af Athene.


Den første S.Pauli Epistel til Timotheum.
I.Capittel.
Paulus / JEsu Christi Apostel / efter Guds vor Frelseris / oc den HErris JEsu Christi / vort Haabs Forordning. 2 Til Timotheum / min retsindige Søn i Troen / Naade / Barmhiergighed / Fred / af Gud vor Fader / oc vor HErre JEsu Christo.
3 Som jeg formanede dig / ad blifve i Epheso / der jeg drog til Macedoniam / (saa see til) ad du biuder nogle / Ad de skulle icke lære anderledis / 4 Oc icke gifve act paa Fabel / oc Slecters beregnelser / som icke hafve ende / Som komme Spørgsmaal op / meere end Guds opbyggelse / som er i troen. 5 Men Enden paa Budet er / Kierlighed af et reent Hierte / oc en gode Samvittighed / oc en Tro som er uden skrymt. 6 Fra hvilcke der seylede nogle / oc ere fravende / til forfengelig Snack: 7 Som ville være Lovens Lærere / dog de forstaae icke / hvercken hvad de sige / eller hvor om de de stadfæste. 8 Men vi vide / ad Loven er god / derson nogen bruger den louligen: 9 Som veed dette / Ad der er ingen Lov sæt en Retfærdig / men de uretfærdige oc ulydige / ugudelige oc Syndere / uhellige oc Vanhellige / Fadermyrdere / oc Modermyrdere / Manddrabere / 10 Skiørlefnere / Syndere imod Naturen / Folcketyfve / Løgnere / Meeneedere / oc dersom noget andet er den sunde Lærdom imod / 11 Efter den salige Guds herlige Euangelium / som mig er betroit.
12 Oc jeg taker Christo JEsu vor HErre / som giorde mig sterck / ad hand actede mig ad være troo / som sætte mig i et Embede: 13 Jeg som tilforn var en Guds Bespottere / oc til Forfølgere / oc en Forhaanere: Men mig er barmhiergihed vederfaren / thi jeg giorde det u-vitterlig / i Vantro. 14 Men vor HErris Naade var dis ofverflødigere / med Tro oc Kierlighed / som er i Christo JEsu. 15 Det er en sand tale / oc værd aldeelis ad annammis / Ad Christus JEsu kom til Verden / ad giøre Syndere salige / iblant hvilcke jeg er den grofveste. 16 Men derfor er mig Barmhiertighed vederfaren / Paa det ad JEsus chr vilde bevjse i mig besynderlighede / alle Langmodighed / dem til et Exempel / som skulde troe paa hannem / til det ævige Ljf. 17 Men den ævige konge / uforkrænckelig / usiunlig / den aleene vjse Gud / være ære oc Prjs i all ævighed / Amen.
18 Dette Bud befaler jeg dig / min Søn Timothee / efter de fræmfarne prophecter ofver dig / ad du strjder i dem en god Strjd / 19 Oc hafver Troen oc en god Samvittighed: Hvilcken der nogle hafve kast fra dig / da hafve de ljdt Skibbrud i troen / 20 Af hvilcke er Hymenæus oc Alexander / hvilcke jeg antvordede Satana / ad de skulde lerre / ad icke bespotte (Gud.)

II.Capitel.
SAa formaner jeg først / for alle ting / ad der giøris ydmygelige Begierninger, Bøner / forbøner / Tacksigelser / for alle Mennisker: 2 For KOnger / alle dem som ere ypperlige: Ad vi kunde lefve et roligt oc stille Lefnet / i alle Gudelighed / oc Ærlighed / 3 Thi det er got / oc behagelige for Gud vor Frelsere / 4 Hvilcken der vil / ad alle Mennisker skulle blifve salige / oc komme til Sandheds bekiendelse. 5 Thi der er een Gud / oc een Midlere imellem Gud oc Menniskene / det Menniske Christus JEsus / 6 Som gaf sig elf / en gienløsning for alle / et Vidnesbyrd i sin tjd. 7 Til hvilcket jeg er sæt en Prædickere oc Apostel (Jeg siger Sandhed i Christo / jeg liuger icke) en Hedningenes Lærere / i Tro oc Sandhed.
8 Saa vil jeg da / Ad Mændene skulle bede i hver sted / opløftendes hellige Hænder / uden vrede oc tvil. 9 Difligeste oc Qvinderne / ad de skulle pryde sig self i tarfvelige Kæder / med Blusel oc Tuct / icke med Flættelse / eller Guld / eller Per / eller kosteligt Klæde: 10 Men (som Qvinder bør / der bevjse Guds dyrckelse) formedelst gode Gierninger. 11 En Qvinde lerre sig i stillhed / ed all underdanighed. 12 Men jeg steder icke en Qvinde til ad lære (andr/) oc icke heller / ad hun skal være Herre ofver Manden / Men ad være i stilhed. 13 Thi Adam blef først skabt / siden Eva. 14 Oc Adam blef icke bedragen: Men Qvinden / der hun blef bedragen / da kom hun i Ofvertrædelse. 15 Men hu skal blifve salig formedelst Børne Fødsel / dersom de blifve i Tro / oc Kierlighed / oc Helliggiørelse / med Tuct.

III.Capitel.
DEt er en sand Tale / Der som nogen stuncer efter et Biscops Embede / hand hafver lyst til en kostelig Gierning. 2 Saa bør det Biscopen ad være ustraffelig / en Qvindis Mand / aavaagen / ædru / tarvelig / som gierninge laaner Huus / som er beqvem ad lære (andre:) 3 Icke en Vjnddranckere / icke som slaar / icke den som staar efter slem Vinding: Men mild / uden trætactighed / uden Gierighed. 4 Som vel foorstaar sit eget Huus / om hafver lydige Børn / med alle Ærlighed / 5 (Men dersom nogen nik veed ad forstaa sit eget Huus / hvorledis kan hand besøge Guds Meenighed?) 6 Icke som nyligen er self blefven en Christen / ad hand skal icke opblæsis / oc falde i Dieflens dom. 7 Men hannem bør oc ad hafve et got Vidnisbyrd / af dem som ere uden for / paa det hand skal icke falde i forsmædelse og Dieflens Snare.
8 Difligeste (bør det Meenighedens) Tienere ad være ærlige / icke Tvetunge / icke som holde sig til megen Vjn / icke  som staae efter slem Vinding: 9 Som hafve Troens hemmelighed i en reen Samvittighed. 10 Men disse skulle oc først forsøgis / siden maae de tiene / om de ere ustraffelige. 11 Diefiligste bør det (deres) Hustruer (ad være) ærlige / icke Laster / aarvaagne / tro i alle ting. 12 Meenighedens Tienere være sig een Hustruis Mand / som vil foorstaae (deres) Børn / oc deres egne Huuse. 13 Thi hvilcke som tiene vel (i Meenigheden) de forhværfve dem self en god Trappe / oc en stoor frjmodighed i Troen / som er udi Christo JEsu.
14 Dette skrifver jeg dig til / haabis ad komme snart til dig: 15 Men dersom jeg tøfver / Ad du skalt vide / hvorledis mand bør ad omgaais i Guds Huus / hvilcket der er den lefvende Guds Meenighed / Sandheds Pillere oc Stadighed. 16 Oc den Gudfryctigheds hemmelighed er stoor uden Giensigelse: Gud er obenbaret i Kiød / er retfærdiggiort i Aand / seet af Engle / prædicket iblant Hedninge / troet i Verden / optagen i Herlighed.

IV.Cappitel.
MEn Aanden siger klarlig / Ad I de sidste Tjder skulle der nogle affalde fra Troen / i det de henge ved de bedragelige Aander / oc Difle Lærdom / 2 I deres Hycklerj / som tale Løgn / oc hafve Brøndemercke i deres egen Samvittighed / 3 Som forbiude ad gifvis / (biude) ad holde sig fra Mad / som Gud hafve skabt / ad annammis med Tacksigelse / af dem som troe / oc hafve bekiendt Sandhed. 4 Thi all Guds Creatuur er god / intet er ad forskiudis / som annammis med Tacksigelse / 5 Thi det blifver helligit formedelst Guds Ord oc Forbøn.
6 Dersom du foremsætter dette for Brødrene / da skalt du være en god JEsu Christi Tienere / opfødt Troens oc god Lærdoms Ord / hvilcken du hafver efterfuldt. 7 Men holt dig fra de Vanhellige, oc Kierlinge Fabler / men øf dig self til Gudfryctighed. 8 thi den Legomlige oføvelse er nyttelig til lidet: Men Gudfryctighed er nyttelig til alle Ting / som hafver Forjættelse / paa dette Ljf som nu er / oc til det tilkommende. 9 Det er sand Tale / oc værd aldeelis ad annammis. 10 Thi der paa baade arbeyde vi / oc blifve forhaanede / ad vi hafve Haab til den lefvende Gud / som er alle Menniskers Frelsere / meest deres som troe. 11 Biud oc lærdom disse Ting. 12 Ingen foracte dig for din ungdoms skyld / men vær et Exempel for dem som troe paa ordet / i Omgængelse / i Kierlighed / i Aand / i Tro / i Kyskhed. 12 Blif hart ved Læsningen / Formanelsen / Lærdommen / indtil jeg kommer. 14 Foract icke den Naadis Gafve som er i dig / som dig er gifven formedelst Prophecie / med de Ældstes hænders paalæggelse. 15 Haf Omsorg for disse Ting / forholt dig der udi / paa det din forfræmmelse skal blifve obenbar iblant alle. 16 Gif act paa dig self / oc paa Lærdommen / blif stadig i disse Styrcker. Thi naar di giør det / da skalt du frelse baade dig self / oc dem som høre dig.

V.Capittel.
Skield icke paa en Gammel / men formaan hannem som en Fader: (Oc) Unge som Brødre: 2 Gamle (Qvinder) som Mødre: Unge / som Systre / i alle kyskhed.
         3 Giør Encker ære / som ere rette Encker. 4 Men hafver nogen Encke børn eller Børne børn / ald dem forst lerre / ad øfve Gudfryctighed i deres eget Huus / oc igien betale Forældrene / thi det er velgiort oc behageligt for Gud. 5 Men den som er en ret Encke / oc som er eenlig / hun hafver sat sit Haab til Gud / oc blifver udi ydmygelige Begierninger oc Bøner / Nat oc Dag. 6 Men den som lefter i Vellyst / er lefvendis død. 7 oc biud dette / ad de kunde blifve ustraffelige. 8 Men dersom nogen icke besørger sine / oc meest sine Huusfolck / den hafver nectit Troen / oc er værre end en Vantro. 9 Lad ingen Encke blifve udvald under tresinds tive Aar / den som hafver værit en Mand Hustru / 10 Som hafver vidnisbyrd for gode Gierninger / Dersom hun hafver opfødt Børn / Dersom hun hafver gierne laant Huus / Derom hun hafver toit de helligis Fødder / Derom hun hafver hiulpit de Betrængde / Dersom hun hafver gifvit sig eftre ald god Gierning. 11 Men undskyld dig for unge Encker: thi ad naar de blifve kaade imd Christum / da ville de giftes: 12 Som hafve deres dom / ad de hafve rygget den første Tro. 13 Der til med / efterdi de ere lade / lerre ad de løbe omkring i Huusene: Men de ere icke alleeniste ørckeløse / men ocsaa som drifve sqvalder oc ufornøden Handel / som tale de Ting der icke sømme sig. 14 Saa vil jeg nu / ad de unge skulle giftes / øfde Børn / holde Huus / gifve Modstanderen ingen Orsag til Fortalelse. 15 Thi der er allereede nogle omvende efter Satanam. 16 Dersom nogen troo Mand eller troo Qvinde hafver Encker / da besørge sig dem / oc besværis icke Meenigheden / Paa det den kan besørge dem som ere rette Encker.
17 De Ældste / som ere gode Forstandere / den skal man holde ad være dobbelt Ære værde / meest dem / som arbeyde i Ord / oc Lærdom. 18 Thi Skriften siger / Du skalt icke binde Munden til paa en Oxe som tærsker: Oc Arbeyderen er sin Løn værd. 19 Annam icke noget Klagemaal / mod nogen af de Ældste / uden efter to eller tre Vidne. 20 De som synde / dem straf for alle / paa det oc de andre kunde hafve fryct . 21 jeg vidner for Gud / oc den HErre JEsu Christo / oc de udvalde Engle / ad du holder dette / uden dit eget gode tycke / Saa du giør intet efter tilnegelse.
22 Leg icke Hænder snart paa nogen / Giør dig oc icke deelactig i fremmede Synder. Holt dig self kyst. 23 Drick icke meere Vand / men brug føye Vjn / for din Magis skyld / oc for dine jefnlige Siugdomme. 24 Nogle Menniskers Synder ere tilforn obenbare / ad man kan fordømme dem: Men nogle følge de oc efter. 25 Diefligeste ere oc gode Gierninger obenbare tilforn / oc de som hafve sig anderledis / kunde icke skiulis..

VI.Capitel.
SAa mange tienere / som ere under Aag / skulle holde deres egne Herrer all Ære / skulle holde deres egne Herrer all Ære værd / ad det Guds Nafn oc Lærdommen skal icke bespottis. 2 Men de der hafve Herrer / som troe / foracte sig dem icke ad de ere Brødre: Men tiene sig end meere / efterdi de ere tro oc elskte / oc deelactige i velgierningen. Dette skalt du lære oc formane.
3 Dersom nogen lærer anderledis / oc blifver icke hoos vor HErris JEsu Christi sunde ord / oc hoos den Lærdom om Guds Fryct / 4 Hand er opblæst / oc veed intet / men er siug for Sørmgsmaal oc Ordkrjg: Af hvilcke der kommer Auind / Trætte / Bespottelse / onde Mistanker / 5 Ja de Menniskers unyttig handel som hafve forkrænckede Sind / oc sandhed er røfvid fra / De formeene / ad Gudelighed er en Vinding. Holt dig fra saadanne. 6 Men Guds Fryct / med nøysomhed / er en stoor vinding / 7 thi vi hafve intet indførdt i verden / Saa det er obenbar / ad vi kunde ey heller udføre noget. 8 Naar vi hafve Føde oc Klæder / da skulle vi der med lade os nøye. 9 Men de som ville blifve rjge / de falde i Fristelsen oc Snaren / oc mange daarlige oc skabelige Begierninger / hvilcke som nedsencke Menniskene i ødeleggelse oc fordærfvelse. 10 Thi penggierighed er en rood til alt ont: Til hvilcken nogle som hafve lyst / foore vild fra Troen / oc plagede sig self med mange smærter.
11 Men O du Guds Menniske fly dette: Leg dig efter Retfærdighed / Gudfryctighed / Tro / Kierlighed / Taalmodighed / Sactmodighed. 12 Strjd Troens gode Strjd: Fat det ævige ljf ; til hvilcket du est oc kalded ; oc hafver bekiendt den gode bekiendelse /  for mange vidne. 13 Jeg biuder dig for Gud / som giør alle ting lefvende / oc Christo JEsu / som vidnede den gode Bekiendelse / for Pontio Pilato: 14 Ad du holder dette Bud som besmittelse / ustraffeligen / indtil vor HErris JEsu Christi herlige Obenbarelse: 15 Hvilcken den salige oc alleene veldige / den som er Konge ofver alle Konger / oc HErre ofuer aller herrer skal vise sin tjd / 16 Som hafver alleene udødelighed / Hvilcken der boor i et Lius / som ingen kond komme til / hvilcken intet Menniske hafver seet / oc ey kand see: Hannem være Ære / oc en ævig Kraft / Amen.
17 Biud de Rjge i denne Verden / Ad de icke hofmode dem / oc ey heller sætte Haab til den u-visse Rjgdom / Men til dne lefvende Gud / som gifver os rjgligen alle Ting ad nyde : 18 Ad de giøre got / blifve rjge i gode Gierninger / gierne gifve / omgaaes med andre: 19 Samle sig self / som et Liggendefæ / en god Grundvold til det Tilkommende / ad de kunde fatte det ævige Ljf.
20 O Timothee, bevar det som dig er befalet / oc fly de vanhellige løse Snack / oc den falske kaldit Kundskabs / Trættee / Hvilcken i det nogle hafve forgifvet / seylede de i Troen. naaden (være) med dig / AMEN.
Til Timotheum / Blef den første skrefven af Laodicea / som er en Hofvedstad i Phrygia Pacatiana.


Den anden S.Pauli Epistel til Timotheum.
I.Capitel.
PAulus / JEsu Christi Apostel / formedelst Guds villie / efter Lifsens Forjættelse / som er i Christo JEsu / 2 Timotheo den elskelige Søn / være Naade / Barmhiertighed / Fred / af Gud Fader / oc Christo JEsu vor HErre.
3 Jeg tacker Gud / hvilcken jeg tiener fra (mine) Færfædre / udi en reen Samvittighed / ad jeg uden afladelse tæncker paa dig i mine Bøner Nat og Dag: 4 I det jeg længis eftre ad see dig / naar jeg tæncker paa din Graad / ad jeg kand blifve opfyldt med glæde: 5 Oc ihukomme den Tro i dig / som er uden skrymt / hvilcken som boode først i din Oldemoder Loide / oc din Moder Eunike: Jeg er vis paa ad oc i dig.
6 For hvilcken Sags skyld jeg paaminder dig / ad du kommer den Guds Naadis Gafve igien til ad brønde / som er i dig / formedelst mine Hænder paaleggelse. 7 Thi Gud hafver icke gifvit os Fryctis Aand / Men Mactis / oc Kierligheds oc Tuctis. 8 Derfor bliuis icke ved vor hri vidnisbyrd / oc ey ved mig / som er hans Bundne: Men haf medlidelse med Euangeliu / efter Guds Mact: 9 Hvilcken os giorde salige / oc kaldede med et helligt Kald: Icke efter vore Gierninger / men efter sig egit Forsæt oc Naade / som os er gifven i Christo JEsu / for de ævige Tjder: 10 Men er nu obenbared formedelst vor Frelseris JEsu Christi herlige obenbarelse / som til intet giorde Døden / oc førde Ljf oc uforkrænckelighed til Liuset / formedelst Euangelium : 11 Til hvilcket jeg er sæt en Prædickere oc Apostel / oc Hedningers lærere: 12 For hvilcken Sags skyld jeg ljder oc dette: Men jeg bluis icke der ved. Thi jeg veed / hvo jeg hafver troit / oc er vis der pa a / ad hand er mæctig til ad bevare det / jeg hafver nedlagt hoos hannem til den Dag. 13 Blif ved de siunde skinbarlige ords Form / hvilcke du hafver hørt af mig / i Tro oc Kierlighed / som er i Christo JEsu. 14 Bevar det gode / som er nedlagt hoos dig / formedelst den Hellig-Aand som boor i os.
15 De veedst det / ad alle de som ere i Asia / hafve vendt dem fra mig / iblant hvilcke er Phygellus oc Hermogens. 16 HErren gifve Onesiphori Huus Barmhierghed : Thi hand hafver ofte vederqvægit mig / oc hand skammede sig icke ved min Lencke: 17 Men der hand var i rom / da søgte hand saare flitteligen efter mig / fant (mig.) 18 HErren gifve / ad hand kan finde barmhierrighed hoos HErren / paa den Dag. Oc hvor meget hand tiente (mig) i Epheso / veedst du best.

II.Capitel.
SAa vær du nu sterck / min Søn / i den Naade som er i Christo JEsu: 2 Oc hvad som hu hafver hørt af mig / formedelst mine Vidne / det befal troe Mennisker / som kunde være beqvemme oc ad lære andre. 3 Derfor ljd du det onde / som en god JEsu Christi Stridsmand. 4 Ingen som strjder / indvickler sig i dette Ljfs bestillinger / ad hand kan behage dem / som hannem annammede til Strjd. 5 Men dersom nogen oc strjder / saa blifver hand dog icke kronet / uden hand strjder louligen. 6 Den Bonde / som arbeyder / bør det først ad nyde Fructerne. 7 Act hvad jeg siger / Thi HErren gifver dig Forstand i alle Ting.
8 Kom Jesum Christum i hu / som er opreist fra Døde / af Davids Sæd / efter mit Euangelium: 9 For hvilcket jeg ljder ilde / indtil Baandene / som en Misdædere : Men Guds Ord er icke bundet. 10 Derfor taaler jeg alting for de Udvalde / ad de skulle faae saliggiørelse / som ere i Christo JEsu / med ævig Herlighed. 11 Det er en sand Tale / Thi dersom vi ere døde med (hannem)/ Da skulle vi oc lefve med: 12 Dersom vi taale / da skulle vi oc med regnere: Dersom vi necte / da skal hand oc necte os: 13 Dersom vi ere vantroe / da blifver hand tro / hand kand icke necte sig self. 14 Mind paa saadant / oc vidn for HErren / ad de icke kjfves om Ord / til ingen nytte / ad forvende dem der høre til.
15 Vær flittig til / ad vevjse dig self retskaffen for Gud / en Arbeydere som icke skammer sig der ved / som retteligen deeler Sandheds Ord. 16 Men forhindre de vanhellige forfængelige Snack: Thi de fare dis meere fræm til ugudelighed / 17 Oc deres ord skal æde omkring som død Kiød: Iblant hvilcke er Hymenæns / oc Philetus: 18 Hvilcke der hafve faret vild fra Sandheds / som sige / Ad Opstandelsen er allerede skeed: Oc forvende nogle deres Tro.
19 Men Guds rette grundvold staar / som hafver denne Besegling / HErren kiender de som ere sine: Oc hver den som hæfner Christi Nafn / hand traade fra uretfærdighed. 20 Men i et stoort Huus ere icke end alleeniste kar af Guld oc Sølf / men ocsaa af Træ oc Leer: Oc nogle til ære / men nogle til vanære. 21 Dersom nogen da udrenser sig self fra disse Folck / hand skal vorde i et kar til ære / helliggiort / oc Hosbonden nyttigt / som er beridt til all god Gierning.
22 Men fly ungdommens Begæringer: Oc gif dig efte Retfærdighed / Tro / Kierlighed / Fred / med alle dem / som kalde paa HErren af et reent Hierte. 23 Men lad daarlige oc ulærde Spørgsmaal fare / efterdi du veedst / ad de føde strjd. 24 Men HErrens Tienere bør det icke ad strjde / men være venlig mod alle / skickelig til ad lære / som kand fordrage Ont / 25 Oc med sactmodighed lære dem som imodsætte sig / om Gud vilde en gang gifve dem omvendelse / til Sandheds bekiendelse / 26 Oc de kunde værde ædrue igien af Dieflens Snare / som vare fangne mod hannem / efter hans Villie.

III.Capitel.
MEn det skalt du vide / Ad der skal i de sidste Dage være ad forvente vanskelige Tjder. 2 Thi der skulle være Mennisker / som holde af sig self / Gierige / Stoortalende / Ofverdaadige / Bespottere / Forældre ulydige / utacknemmelige / uhellige / 3 Wkierlige / uforligelige / Skændere / ukyske / vilde / som icke elske de Gode / 4 Forrædere / Fremfusinde / Opblæste / som meere elske Vellyst end Gud / 5 Som hafve Gudfryctigheds skin / men necte hans mact. Fly ocsaa disse.
6 Thi af dennem ere de som snige sig id i Huusene / oc føre (de fattige) Qvindfolck fangne / som ere besvæprede med Synder drifves af adskillige Begierninger : 7 Som lerre altjd / oc kunde aldrig komme til Sandheds bekiendelse. 8 Men ligesom Jannes oc Jambres imodstode Mose / Lige saa imodstaa oc disse Sandheden: Som ere mennisker mod forkrænckede Sind / som due intet i Troen. 9 men de skulle icke faae fræmgang ydermeere. Thi deres Daarlighed skal blifve obenbar for alle / ligesom oc hines blef.
10 Men du hafver efterfuld min Lærdom / Skick / Forsæt / Tro / Langmodighed / Kierlighed / Taalmodighed / 11 Forfælgelser / Ljdelser / som mig ere vederfarne i Antochia / i Jconio / i Lystris / hvilcke Forølgelser jeg hafver ljdt / oc HErren / frjede mig af dem alle. 12 Men oc alle / som ville lefve Gudfrycteligen i Christo JEsu / de skulle forfølges. 13 Men de onde Menniske / oc svigefulde / fare fræm til det værre / som bedrage oc bedragis.
14 Men blif du i de Ting som du hafver lerrt / oc dig ere betroode / efterdi du veedste / af hvem du hafver lerrt / 15 Oc efterdi du veedst den hellige Skrift / op af Bandom / som kan giøre dig vis til saliggiørelse / ved Troen som er i Christo JEsu. 16 Den gandske Skrift er indblæst af Gud / oc er nyttelig til Lærdom / til Straf / til rettelse / til optructelse / som er i Retfærdighed: 17 Ad det Guds Menniske skal være fuldkommet / bereed til all god gierning.

IV.Capittel.
SAa vidner jeg nu for Gud / oc den HErre JEsu Christo / som skal dømme Lefvende oc Døde / i sin herlige obenbarelse oc sit Rige: 2 Prædick Ordet / holt ved / i tjde / i utjde. straf / skeld / forman / med all Langmodighed oc Lærdom. 3 Thi den Tjd skal vorde / naar de icke skulle kunde ljde den sunde Lærdom / men de skulle / efter deres egne begierninger / tage sig self Lærere i hobetal / eftersom Ørene kløe paa dem / 4 Oc de skulle vende deres øren fra Sandheden / men vendis hen til Fabler. 5 Men vær du aarvaagen i alle ting / Ljd ont / giør en Euangelistis Gierninger, giør din Tiniste redeligen.
6 Thi jeg ofres allerede / oc min afskeeds tjd er forhaanden. 7 Jeg hafver strjdet den gode Strjd / Jeg fuldkommede Løbet / jeg forvarede Troen. 8 Fræmdeelis er Retfærdigheds Krone bortlagt til mig ,hvilcken HErren / den retfærdige Dommere / skal gifve mig paa den Dag: Men icke mig alleene / men ocsaa alle dem / som hafve elskt hans herlige Obenbarelse.
9 Giør din fljd / ad komme snart til mig. 10 thi Demas forlod mig / som fick Kierlighed til denne Verden / oc drog til Thessalonicen: Crescens til Galatiam / Titus til Dalmatiam. 11 Lucas er alleene med mig. Tag Marcum til dig / oc føør hannem med dig self / Thi hand er mig nyttelig til Tienisten. 12 Men jeg sende Tychicum til Ephesum. 13 naar du kommer / da føør mig Vandrekiortel hjd med dig / som jeg lod blifve i Troade hoos Carpum / oc Bøgerne / besynderligen de Permeen. 14 Alexander den Kiedlsmid / bevjste mig meget ont: HErren betale hannem efter hans gierninger / 15 For hvilcken du ocsaa vocte dig / thi hand stood vore Ord meget imod. 16 I min første Forsvarelse var der ingen med mig / Men alle forlode mig / Gjd det icke tilregnis dem. 17 Men HErren stood med mig / oc styrckede mig / Paa det ad den prædicken skulde fuldkommelig stadfæstis formedelst mig / oc alle Hedningene skulde høre (det/) Oc jeg er  udfrijt af en Løvis Mund. 18 Oc HErren skal frj mig fra all ond Gierning / frelse (mig) til sit himmelske Rige / hvilcken (være) Ære i all ævighed / Amen. 
 19 Hils Priscam oc Aqvilam / oc Onesiphori Huus. 20 Erastus blef i Corintho. Men jeg lod Trophimum siug efter mig i Mileto. 21 Giør din fljd / ad komme for Vinter. Eubulus oc Pudens / oc Linus oc Claudia / oc alle Brødre / hilse dig. 22 Den HErre JEsus Christus  (være) med din Aand. Naaden (være) med eder / AMEN.
Den anden til Timotheum / Som var i de Ephesers Meenighed / den første samcycte Biscop / Blef skrefven af Rom / der Paulus blef anden gang stilled for Keyser Perone.

S.Pauli Epistel til Titum.
I.Capitel.
PAulus / Guds Tienere / men JEsu Christi Apostel / efter Guds Udvaldes Tro / oc Sandheds bekiendelse / som er efter Gudelighed / 2 Paa det ævige Ljfs haab / hvilcket Gud / som icke liuer / hafde lofvit / for de ævige Tjder / Men hafver obenbarit i sine Tjder / som er hans ord / i det prædicke Embede / som mig er betroit / efter Guds vor Frelseris Befaling / 4 Tito / den rette Søn / efter den felgis Tro / (være) Naade / Barmhiertighed / Fred / af Gud Fader / oc den HErre JEsu Christo / vor Frelsere.
5 Der forlod jeg dig i Creta / ad du skulde skicke til rette / det som stood tilbage / oc tilsætte Ældste i hver sted / som jeg befalede dig. 6 Dersom nogen er ustraffelig / en Qvindis Mand / som hafver troe Børn / som icke ere beskyldede for ofvredaadighed eller ulydige . 7 Thi det som bør en Biscop ad være ustraffelig / som Guds Huusholdere / icke egensindit / icke vredactig / icke en Vjndranckere / icke den som slaar / icke som slaar eftre slem vinding: 8 Men laaner gierne Huus / elsker de Gode / ædru / retfærdig / hellig / kysk / 9 Som blifver fast ved det ord / som vist er / til lærdommen / ad hand kan være mæctig til / baaade ad formane / formedelst den sunde Lærdom / oc ad straffe dem som sige imod.
10 Thi der ere mange ulydige / som tale forfængelige Ting / oc bedrage Sindet / meest de af Omskærelsen / 11 Hvilcke mand bør ad stoppe Munden til paa: som forvende gandske Huuse / i det de lære det som icke bør sig / for slem Vinding skyld. 12 der hafver een af dem sagt / deres egen Prophete / Creter ere stedze / Løgnere / onde Diur / lade Buge. 13 Dette Vidnisbyrd er sandt : For den Sags skyld straf dem skarpeligeligen / paa det de kunde være funde i Troen / 14 Oc icke gifve act paa Jødiske Fabel / Oc Menniskens Bud / som forvende Sandheden.
15 Alle Ting ere vel reene for de Reene / Men for de Besmittede oc Vantroe er intet reent / Men baade deres Sind oc Samvittighed ere besmittede. 16 De bekiende / ad de vide af Gud / Men de necte (det) med gierninger / efterdi de ere vederstykkelige / oc ville icke lade dem sige / oc due intet til nogen god Gierning.

II Capitel.
MEnn tal du det / som beqvemmer den sunde Lærdom. 2 De Gamle / ad skulle være ædrue / ærlige / tuctige / sunde i troen / Kierligheden / Taalmodigheden. 3 Difligeste / ad de gamle Qvinder holde sig i Klæder / som det sømmer sig den hellige Stat. / ad de icke skulle være Fortalersker / icke tilgifne til megen Vjn / som gifve god Lærdom / 4 Ad de skulle tucte de unge (Qvinder/) ad elske (deres) Mænd / ad elske (deres) Børn / 5 Være tuctige / kyske / Huusholderske / gode / deres egne Mænd underdanige / Ad Guds Ord skal icke bespottis.
6 Forman lige saa de unge Mænd / ad de skulle være tuctige. 7 Saa du bevjser dig self i alle maade / ad være rette gode Gierningers Exempel / udi Lærdom / ufordærfvelighed / ærlighed / 8 Sund Tale / som er ufordømmelig / paa det / ad den som er der imod / kand skamme sig / naar hand hafver intet ont ad sige om eder.
9 Tienere / ad de skulle holde sig deres egne Herrer underdanige / være behagelige i alle ting / som icke tale (imod dem/) 10 Som icke bevige / Men bevjse all god troskab / paa det ad de kunde pryde Guds vor Frelseris lærdom i alle stycker.
11 Thi der er obenbare i Guds saliggiørendis naade for alle Mennisker / 12 Som oplærer os / ad vi skulle forsage ugudelighed / oc de verdslige begieringer / oc lefve tucteligen oc retfærdeligen oc Gudfrycteligen i denne Verden / 13 Oc vare paa det salige Haab / oc den stoore / Guds oc vor Frelseris JEsu Christi / Herligheds obenbarelse / 14 Som gaf sig self for os / paa det hand skulde forløse os fra all uretvjshed / oc reense sig self et Folck til Eyedom / som skulde være saare flittigt til gode Gierninger. 15 tal saadant / oc forman / oc straf med all alvorlighed: INgen foracte dig.

III.Capitel.
PAamind dem / ad de ere Førsterne oc Øfrighed underdanige oc lydige / Ad være redebonne til all god gierning / 2 Ad de icke bespotte nogen / ere icke kjfactige / ere milde / som bevjse all Sactmodighed / mod alle Mennisker. 3 Thi vi vare oc fordum u-vjse / ulydige / vildfarende / som tiente Begierninger oc adskillige Vellyst / som vandrede i Ondskab oc Afvind / hadelige / som hadede hver andre.
4 Men der Guds vor Frelseris Fromhed oc Kierlighed til menniskene / obenbaredis / 5 Icke for de retfærdigheds gierninger skyld / som vi hafde giort / men efter din bamhiertighed giorde hand os salige / formedelst igienfødselsis Bad / oc den Hellig-Aands fornyelse / 6 Hvilcken hand hafver udøst ofver os rjgligen / formedelst Jesum Christum vor Frelsere / 7 Ad vi som ere / formedelst hans Naades / retfærdiggiorde / skulde vorde Arfvinge / efter Haabet / til det ævige Ljf /
8 Denne er en sand Tale. oc om dette vil jeg / ad du skalt lære vist / paa det / ad de som troe paa Gud / kunde tæncke til ad være de ypperligste i gode Gierninger. Dette er menniskene got oc nytteligt. 9 men holt dig fra de daarlige Spørgsmaal / oc Fødsels beregnelser / oc trætte oc strjd om loven ,thi de ere unyttelige oc forfængelige. 10 Fly et Kætterske Menniske / efter en oc anden paamindelse / 11 videndis / ad saadan en er forvend / oc synder / som den der er fordømt af sig self.
12 Naar jeg sender Arteman til dig / efter Tychicum / da skynd dig ad komme til mig til Nicopolin / thi jeg hafver besluttit ad blifve der ofver i Vinter. 13 Skick Zenan den Skriftklog / oc Apollo / slitteligen fræm / (saa) ad dem fattis intet. 14 Men vore / lære sig oc saa / Ad være de ypperste i gode Gierninger / til fornøden brug / ad de skulle icke være ufructbare. 15 Alle som ere med mig / hilse dig. Hils dem somos elske i Troen. Naaden (være) med eder alle / Amen.
Til Titum / den første samtyct Biscop i de Cretensers Meenighed / blef skrefven af Nicopoli i Macodonia.


S.Pauli Epistel i Philemonem.
I.Capitel.
PAulus / Christi JEsu bundne / oc den Broder Timotheus / Til philemonem den Elskelige / oc vor Medarbeydere / 2 Oc Apphiam den elskelige (Qvinde/) oc Archippum vor Medstrjdere / oc den Meenighed i dit Huus: 3 Naade (være) med eder / oc Fred af Gud vor Fader / oc den HErre JESUS Christo.
4 Jeg tacker min Gud / i det jeg tæncker altjd paa dig i mine Bøner / 5 Efter ad ejg hør om din Kierlighed oc den Tro / som du hafver til den HErre Jesum / oc mod alle de hellige / 6 Ad din Trois Samfund kand blifve kraftig i alt det Godis bekiendelse / som er i eder / til Christum Jesum. 7 thi vi hafve stoor Glæde oc trøst af din Kierlighed / Thi de Helliges Hierter ere vederqvægede formedelst dig / Broder.
8 Derfor / alligevel ad jeg hafver stoor dristighed i Christo / til ad befale dig / hvad som er tilbørligt / 9 (Dog) for Kierlighedens skyld formaner jeg dig heller / som er saadan een / hin gamle Paulus / men nu oc JEsu Christi Bundne. 10 Saa formaner jeg dig for min Søn Onesimo / som jeg aulede i mone Baand / 11 Som tilforn var dig unyttelig / Men nu dig oc mig vel nyttelig / den jeg sende igien. 12 Men annam du hannem / det er / mit eget Hierte / 13 Hvilcken jeg vilde behuldit hoos mig self / ad hand skulde tient mig / for dig / udi Uangelii Baand. 14 Men uden din samtycke vilde jeg intet giøre / paa det / ad det gode skulde icke være efter fornødenhed / men efter Frjvillighed.
15 Thi hand er / kand skee / derfor skild (fra dig) til en tjd / ad du skulde tage hannem ævindeligen igien / 16 Nu icke meere som en Træl / men ofver en Træl / en elskelig Broder / meest mig / hvor meget mere dig / baaade i Kiødet oc i HErren? 17 Dersom du nu holder mig for din Medbroder / da annamme hannem / som mig. 18 Men hafver hand giort dig nogen uret / eller er skyldig / da regn mig det til. 19 Jeg Paulus / skref med min Haand / jeg vil betale / ad jeg icke skal sige dig / ad du est oc mig dig self skyldig. 20 Ja Broder / lad mig nyde dig i HErren / vederqvæg mit Hierte i HErren.
21 Jeg skref dig til / af den Tilljd som jeg hafver til din lydelse / Jeg som veed / ad du oc skalt giøre ofver det jeg siger. 22 Men der til med / da bereed mig oc Herberge / Thi jeg haabis / ad jeg skal / formedelst eders bøn / skenckis eder / 23 De hilse dig / Epaphras min Mefange i Christo JEsu / 24 marcus / Aristarchus / Demas / Lucas / mine Medarbeydere. 25 Vor HErris JEsu Christi Naade (være) med eders Aand / AMEN.
Til Philemonem / Blef skrefven af Rom / med en Huusknect Onesimo.


Den Epistel til de Ebræer.
I.Capitel.
EFter ad Gud fordum hafde talit mange gange oc i mange maade / til Fædrene / formedelst propheterne / 2 Da talde hand i de sidste Dage til os / formedelst Sønnen / hvilcken hand hafver fat til en Arfving ofver alle Ting / formedelst hvilcken hand oc hafver giort Verden: 3 Hvilcken / efterdi hand er herlighedens Glanz / oc hans Værelsis rette Billede / som bærer alle Ting med sin Kraftis Ord / der hand hafde giort vore synders reenselse / formedelst sig self / sætte sig hoos Majestatens høyre Haand / i det Høye / 4 Da hand var blefven saa meget bedre Englene / som hand hafvde arfved et ypperligere Nafn / for dem.
5 thi til hvilcken Engel slagde hand nogen tjd / Du est min Søn / Jeg hafver født dig i Dag? Oc atter / Jeg skal være hannem en Fader / Oc hand skal være mig en Søn. 6 Men der hand atter indfører den Førstefødde i Jorderige / siger hand / Oc alle Guds Engle tilbede sig hannem. 7 Men hand siger om Englene / Hand som giør sine Engle Aander / oc sine Tienere Ildsluge. 8 Men til Sønnen / Gud / din Stool varer i all ævighed / dit Rigis Spjr er et ret Spjr. 9 Du hafver elskt Retfærdighed / oc hadit uretvjshed / derfor salvede dig Gud / din Gud / med Glædens Olie / fræm for dem som ere deelactige med dig. 10 Oc du HErre / grundfæste jorden af Begyndelsen / oc Himlene er dine hænders Gierning. 11 De skulle forgaae / men du blifver ved / Oc de skulle alle giøres gamle / som et Klædebon: 12 Oc du skalt forvende dem som et Klæde / oc de skulle omskiftes: Men du est den samme / oc dine Aar skulle icke aflade. 13 Men til hvilcken af Englene sagde ahn nogen tjd / Sæt dig hoos min høyre haand / indtil jeg legger dine Fiender til dine Fødders Fodskammel? 14 Ere de icke alle tienstactige Aander / udsende til Tienste / for deres skyld / som skulle arfve Saliggiørelse?

II.Capitel.
DErfor bør det os dis meere ad tage vare / paa de ting / som vi hafve hørt / ad vi skulle icke forgaae. 2 thi ad er det ord blefvet fast / som er talit formedelst Englene / oc hver ofvertrædelse oc ulydighed fick sin rette Løn / 3 Hvorledis skulle vi undfly / dersom vi forsømme saadan en saliggiørelse? Hvilcken / efter ad den blef først prædicket ved HErren / da er den blefven stadfæstet for os / formedelst dem / som hafde hørt (hannem/) 4 Saa Gud gaf vidnisbyrd / med baade med Tegn / oc underlige Gierninger oc adskillige Krafter / oc den Hellig-Aands Uddeelelse / efter hans Villie. 5 Thi hand lagd eik det tilkommende Jorderige / oc hvilcket vi tale / under Engle.
6 Men der hafver vudnet een / en sted / som siger / Hvad er et menniske / ad du tæncker paa hannem? Eller et Menniskie Søn / ad du besøger hannem? 7 Du hafvre forringit hannem noget lidet under Engle: Med Ære oc Hæder hafvre du kronit hannem / oc du hafver sat hannem ofvre dine Hænders Gierninger: 8 Du lagde alle ting under hans Fødder. Thi i det hand hafver underlagt hannem alle ting / da efterlod hand intet som ey er hannem underlagt. Men vi see icke endnu / alle ting ad være hannem underlagde. 9 Men vi see den / som noget lidet var fornædret under Englene / Jesum / for Dødens ljdelse skyld / kronit med Ære oc Hæder / paa det hand skulde / af Guds Naade / smage Døde for alle.
10 Thi det sømmede hannem / for hvis skyld alle ting ere / oc formedelst hvilcken alle ting ere / i det hand fører mange Børn til Ære / ad hand skulde fuldkommelig vje deres saliggiørelsis Første ved ljdelser. 11 Thi baade den som helliggiør / oc de som helliggiøres / ere alle af een: For hvilcken Sags skyld hand skammer sig oc icke / ad kalde dem Brødre / 12 Der hand siger / Jeg vil forkynde mine Brødre dit Nafn / Jeg vil siunge dig Lof / midt i meenigheden. 13 Oc atter / Jeg vil forlade mig pa hannem. Oc atter / See / jeg oc de Børn / som Gud hafver gifvit mig. 14 Efterdi da Børnene ere deelactige i Kiød oc Blod / da er hand i lige maade blefven deelactig i dem / paa det hand formedelst Døden skulde afskaffe den / som hafde Dødsens Kraft / det er / Dieflen / 15 Oc befrj dem / saa mange som formedelst Dødsens fryct / vare skyldige til Trældom / all deres Ljfs tjd. 16 Thi hand antager ingen sted Englene / men Abrahams Sæd antager hand. 17 Hvorudaf hand skulde blifve sine Brødre ljg i alle ting / paa det hand skulde blifve barmhiertighed / oc en trofast ypperste Præst for Gud / ad forlige Folckens Synder.
18 Thi i det hand leed / der hand blef fristit / kan hand komme dem til hielp / som fristes.

III.Capitel.
Hvorfor / I hellige Brødre / som ere deelactige i det Himmelske Kald / gifver act paa den Apostel oc ypperste Præst / som vi bekiende / Christum Jesum / 2 Der er hannem troo / som hafver giort hannem / (lige som oc Moses) i hans gandske Huus. 3 Thi denne er større ære værd / end Moses / Saa megit som den hafver største Hæder / end Huuset / der hafver bereed det / 4 hvert Huus beredis af nogen / men den som bereder Alting / er Gud. 5 Oc Moses var vel troo i hans gandske Huus / som en Tienere / til vidnisbyrd / om de ting som skulde sigis: 6 Men Christus / som en Søn ofver sig Huus / hvis Huus vi ere / dersom vi dog beholde den frjmodighed / oc haabens roos / fast til enden.
7 Derfor / eftersom den Hellig-Aand siger / Dersom I høre hans Røst / i Dag / 8 Da forhærder icke eders Hierter / som det skeede i forbitrelsen / paa Fristelsens dag / udi Ørcken / 9 Der som eders Fædre fristede mig / De prøfvede mig / oc saae mine Gierninger fyrretive Aar. 10 Derfor blef jeg vred paa den Slect / oc sagde / De fare altid vild med Hiertet / Men de viste icke mine Veye. 11 Ad jeg hafver soorit i min Vrede / Ad de skulde icke komme ind i min Hvile. 12 Seer til / Brødre / Ad der skal icke være i nogen af eder / et ont vantroo Hierte / i det mand falder fra den lefvende Gud / 13 Men formaner eder self / hver Dag / saa længe som det kaldis i Dag / ad der blifver icke nogen forhærdig iblant eder / formedelst Syndens bedragelse. 14 thi vi ere blefvne deelactige i Christo / Der som vi drog beholde den væsens begyndelse fast til enden: 15 Saa længe der sigis / i Dag / om i høre hans Røst / da forhærder icke eders Hierter / som det skeede i Forbitrelsen. 16 Thi nogle der der de hafde hørt / da begynte de en forbitrelse / Men icke alle / som ginge ud af Egypten ved Mosen. 17 Men hvilcke blef hand vred paa i fyrretive Aar? Mon det icke var ofver dem / som syndede / hvilckes Legome der fulde i Ørcken? 18 Men hvilcke foor hand / Ad de skulde icke komme ind i hans Hvile / uden de som vare blefne vantro? 19 Oc vi see / ad de kunde icke komme der ind / for Vantro.

IV.Capittel.
SAa lader os da frycte / ad icke i det / den Forjættelse maa skee / forladis / ad indkomme til hans Hvile / nogen af eder skulle siunis ad blifv tilbage. 2 Thi Euangelium er oc os forkyndet / lige som dem: Men Hørelsens Ord Hialp dem icke / som icke blef beblandede med Troen / for dem det hafde hørt. 3 Thi vi som hafve troet / gaae ind i Hvile / ligesom hand sagde / Ad jeg foor i min vrede / De skulde icke komme ind i min hvile. Oc det eferad de Gierninger fra Vredens grundvold vare giorde. 4 thi hand sagde en sted / om den siuende Dag saa / Oc Gud hvilde paa den siuende Dag af alle sine Gierninger. 5 Oc paa denne sted atter / De skulle icke komme ind i min Hvile. 6 Efterdida det staar tilbage / ad nogle skulle indkomme til den / Oc de som Euangeliumm var før forkyndet / komme icke ind / for Vantro: 7 Da beskickede hand atter en Dag / i Dag / der hand siger hoos David / efter saa lang en tjd / (eftersom sagt er) I dag / dersom i høre hans Røst / da forhærder icke eders Hierter. 8 Thi dersom JEsus hafde forhværfvit dem Hvile / da hafde hand icke talit der efter om en anden Dag. 9 Saa er der en Sabbats Hvile til beste for Guds Folck. 10 Thi hvo som er kommen ind til hans Hvile / hand hafver oc hvilit af sine Gierninger / ligesom Gud af sine egne.
11 Saa lader os da beflitte os / ad komme ind til den Hvile / paa det der skal icke nogen falde i det samme vantrois Exempel. 12 Thi det Guds Ord er lefvendis oc kraftigt / oc skarpere end noget tveegget Sverd: Oc som trænger igiennem / indtil det adskiller baade Siel og Aand / baaade Ledmod oc Mafve: Oc dømmer ofver Hiertens Tancker oc Sind: 13 Oc der er intet Creatuur usinligt for hans Ansict: Men allesammen blotte oc obenbare for hans Øyen / om hvilcken vi tale. 14 Efterdi vi da hafve en stoor ypperste Præst / som er gangen igiennem himlene / Jesum den Guds Søn / da lader os holde hart ved bekiendelsen. 15 Thi vi hafve icke en ypperste Præst / som icke kand hafve medlidelse med vore Skrøbeligheder / Men den som er forsøgt i alle ting / i lige maade / uden Synd. 16 Derfor lader os traade frem med frjmodighed / til Naadestolen / paa det vi kunde faa barmhiertighed / oc finde Naade / til hielp i tjde.

V.Capitel.
THi hver ypperste Præst / som tagis iblant Mennisker / hand sættis for Mennisker / i de Ting som høre til Gud: Ad hand skal offre baade gafver oc Offer for Synder: 2 Den som kan hafve tilbørlig medligelse med dem / som ere vanvittige oc fare vild / eftersom hand er oc self omgifven med Skrøbelighed. 3 Oc for denne Sags skyld skal hand oc offre for Syndere / som for Folcket / saa for sig self. 4 Oc ingen tager sig self den ære / men den som er kalded af Gud / ligesom oc Aaron. 5 Saa hafver oc Christus icke lagt sig self den ære til / ad hand skulde blifve en ypperste Præst / men den som hafver sagt til hannem / Du est min Søn / Jeg hafver fød dig i Dag. 6 Ligesom hand oc siger en anden sted / Du est en Præst til ævig tjd / efter Melchisedechs Orden. 7 Hvilcken der hand hafde offret paa sit Kiøds dage / baade ydmygelige begierninger oc underdanigste Bønner / til den / som kunde frelse hannem fra Døde / med et sterckt Skrig oc Graad / oc er blefven bønhørt efter den Fryct. 8 Oc alligevl ad hand var Guds Søn / lærde dog den Lydighed / af de ting hand lidde. 9 Oc der hand var blefven fuldkommen / da blef hand alle dem som ere hannem lydige / Aarsag til en ævig saliggiørelse / 10 Kaldet der til af Gud en ypperste Præst / efter Melchisedechs Orden.
11 Om hvilcken vi hafve meget ad tale / Oc det som er svaart / ad udlegge / efterdi I ere blefne saa seene til ad høre. 12 Thi oc I som skulde være Lærere med tjden / hafve atter behof / ad mand skal lære eder / huilcke der ere begyndelsens Elementer / i de Guds Ord: Oc ere blefne de som hafve Melck behof / oc icke haard Mad. 13 Thi hver den som endnu faar Melck / hand er uforfaren i Retfærdigheds Ord / Thi hand er et ungt Barn. 14 Men de fuldkomne hører haard mad til / hvilcke / fordi de hafve vel øfvet dem / hafve forsøgte Sind / til forskiel imellem got oc ont.

VI.Capitel.
DErfor ad vi lade det Christi begyndelsis Ord blifve / da lader os fare frem til den Fuldkommenhed / Saa vi icke atter legge grundvold til omvendelse fra døde Gierninger / oc Tro til Gud / 2 Til Daabens Lærdom / Hænders paaleggelse / oc Dødes Opstandelse / oc den ævige Dom. 3 Oc det ville vi giøre / dersom Gud det tilsteder.
4 thi det er umuuligt / ad de / som ere een gang opliuste / oc hafve smaget den himmelske Gafve / oc ere blefne deelactige i den Hellig-Aand / 5 Oc hafve smaget Guds gode / ord / oc den tilkommelse Verdens krafter: 6 Oc frafalde / ad nogen fornyer dem til Omvendelse / hvilcke igien korsfæste dem self den Guds Søn / oc (giøre (hannem) til vidunder.) 7 Thi Jorden som dricker Regnen / der ofte kommer ofver den / so bør dem beqvemme Urter / ved Hvilcke den oc dyrckis / den faar velsignelse af Gud: 8 Men den som bør Torn oc Tidzel / duer intet / oc er nær Forbandelse / hvis ende er ad opbrændis.
5 Men vi forsee os til eder / I elskelige / de Ting som bedre ere / oc høre til saliggiørelse / alligevel ad vi ocsaa tale. 10 thi Gud er icke uretfærdig / ad hand forglemmer eders Gierning oc Kierlighedens arbeyde / som I bevjste til hans Nafn / der I tiente de Hellige / oc tiene (dem.) 11 Men vi begiere / ad hver af eder kand bevjse den samme fljd / til Haabets fulde forvisning indtil enden: 12 Ad I skule icke blifve seene / Men være deres Efterfølgere / som formedelst Troen / oc Taalmodighed arfve Forjættelserne. 13 Thi Gud som tilsagde Abraham / der hand hafde ingen større ad svære ved / da foor hand ved sig self / 14 Oc sagde / Sandeligen ,Jeg vil visselig velsigne dig / oc visselig formeere dig. 15 Oc der hand hafde værit saa langmodig / da bekom hand Forjættelsen. 16 Thi Mennisker svære vel ved en større / Oc Eeden er dem en Ende paa all trætte / til en stadfæstelse. 17 Hvorudi der Gud vilde ofverflødigen vise Forjættelsens Arfvinge / hans Raads u-omskiftelighed / da sætte hand en Eed der imellem / 18 paa det ad vi formedelst to u-omskiftelige Ting / i hvilcke det var umuuligt / ad Gud skulde hafve løyet / kunde hafve ensterck Trøst / vi somflye hen / ad blifve hart ved det forsatte haab / 19 Hvilcket vi hafve / som vor Siels trygge oc faste Anckere / Oc gaar indtil inden for Forhænget / Der som JEsus en Forløbere gick ind for os / hvilcken eftter Melchisedechs Orden / er blefven en ypperste Præst til ævig tjd.

VII.Capitel.
THi denne Melchisedech / en Konge i Salem / den høyeste Guds Præst / som gick imod Abraham / der hand kom igien fra Kongernes slag / oc velsignede hannem: 2 Hvilcken oc Abraham deelde tiende med af alle ting: Som først er udlagt / Retfærdigheds Konge / Men der efter oc Salems Konge / som er Freds Konge. 3 Uden Fader / ude Moder / uden Slects Register: Som hafver hvrecken Dagens begyndelse / eller Ljfs ende: Men lignis ved den Guds søn / blifver Præst ævindeligen. 4 Men seer stoor denne er / som Abraham den Patriarche oc hafver gifvit Tjende af det Ypperste Bytte. 5 Oc sandeligen de som ere af Levig Børn / som hafve annammet Præstedømmet / hafve et Bud / ad tage Tjende af Folcket / efter loven / det er / af deres Brødre / alligevel ad de ere udkomne af Abrahams Lend: 6 Men den / som icke siundis i Slects Register blant dem / hand tog Tjende af Abraham / oc velsignede dem / som hafde Forjættelserne. 7 Men uden alle giensigelse / da velsignis det ringere af det som er bedre. 8 Oc her tage de mennisker som døe / Tjende / men der / den som vdnis om / ad hand lefver. 9 Oc (ad jeg saa siger) Levi / som tager Tjende / gaf Tjende ved Abraham: 10 Thi hand var endnu i Faderens Lend / der Melchisedech gick imod hannem.
11 Var da fuldkommenhed formedelst det levitiske Præstedømme / (Thi Folcket annammede Loven under det samme) Hvad giordis det ydermeere behof ad sigis / ad der skulde opslaa en anden Præst / efter Melchisedechs Orden / oc icke efter Aarons Orden? 12 thi naar Præstedømmer blifver omskift / da er det fornøden / ad der skeer oc Lovens omskiftelse. 13 Thi den som dette sigis om / hand hører til en anden Stamme / af hvilcken ingen hafver tagit vare paa Alteret. 14 thi det er obenbar / ad vor HErre er oprunden af juda / til hvilcken Stamme Moses hafver intet talit om Præstedømmet. 15 Oc det er end ydermeere klart / Dersom der opstaar en anden præst / efter melchisedechs Lignelse / 16 Som icke er blefven efter et kiødlige Buds Lov / men efter et u-opløselige Ljfs Kraft. 17 Thi hand vidner / Du est en præst ævindeligen / efter Melchisedechs Orden. 18 Thi det forgangne Bud blifver afskaffit / fordi det var svagt oc unytteligt.
19 Thi Loven hafver intet giort fuldkommet / Men et bedre haabes indførelse / ved hvilcket vi komme nær til Gud. 20 Oc saa vjt (det skeede) uden Eed / Thi de andre er blefne Præster uden Eed / 21 Men denne med Eed / formedelst dem som siger til hannem / HErren hafver soorit / oc det skalicke andre hannem / Du est en præst til ævig tjd / efter Melchisedechis Orden. 22 Saa megit er Jesus blefven et bedre Pactis Borgen. 23 Oc de andre ere blefne mange præste / fordi Døden formeente dennem ad blifve ved: 24 Men denne hafver et uforgængeligt præstedømme / fordi hannem blifver til ævig Tjd. 25 Der af kand hand oc altjd giøre dem salige / som komme til Gud, formedelst hannem / efterad hand lefver altjd / til ad bede for dem. 26 thi saadan en ypperste Præst sømmede os / (som skulde være) hellig / uskyldig / ubesmittet / afskild fra Synderne / oc som er blefven høyre end Himlene / 27 som icke dagligen hafde fornøden / som de ypperste Præste / ad offre først Offer for sine egne synder / der efter for de som vare Folckenes. Thi hand hafver giort det een gang ,d er hand offrede sig self. 28 thi Loven skicker Mennisker et ypperste Præste / som hafve skrøbelighed: Men dette Eeds Ord / som er efter Loven / (sætter) Sønnen / som er fuldkommen til ævig tjd.

VIII. Capitel.
MEn denne er Hovetsummen / paa de ting som siges / Vi hafve saaden en ypperste Præst / som sidder hoos Majestatens Stoolens høyre Side i Himlen / 2 Som de helliges bestilte Tienere / oc det sande Tabernackels / hvilcket HErren hafver fæstit / oc icke et menniske. 3 Thi hver ypperste Præst bliver tilskicket / ad offre baade gafver oc Offer / hvor udaf det er fornøden / ad hand skal oc hafve noget som hand kan offre. 4 Thi dersom hand var paa Jorden / da var hand icke Præst / efterdi der ere Præste / som offre Gafver efter Loven / 5 Hvilcke der tiene de himmelske Tings Exempel oc skygge / ligesom moses fick Guddommelig Giensvar / der hand skulde fuldkomme Tabernacklet / Thi see til / sagde hand / ad du giør Alting efter den Lignelse / som blef vjst dig paa Bierget. 6 Men nu hafver hand faaait saa meget ypperligere Embede / som hand oc er et bedre Testamentis Midlere / hvilcket oc er ftiftit paa bedre Forjættelser.
7 Thi dersom det første hafde værit ustraffeligt / da hafde der icke blefvit søgt rum til et andet. 8 thi hand straffer dem / oc siger / See / de Dage komme / siger HErren / oc jeg vil slutte et nyt Testamente med Israels Huus / oc med Juda Huus / 9 Icke efter det Testamente / som jeg hafver giort deres Fædre paa den Dag / der jeg tog fat paa deres haand / ad udføre dem af Ægypti Land: Thi de blefve icke i mit Testamente / oc jeg hafver icke actit dem / siger HErren. 10 Thi dette er det Testamente / som jeg vil giøre Israels Huus / efter disse Dage / siger HErren : Jeg vil gifve mine Love i deres Sind / oc jeg vil indskrive dem i deres Hierter : Oc jeg vil være dem en Gud / oc de skulle være mig et Folck. 11 Oc de skulle icke lære hver sin Næste / oc hver sin Broder / oc sige Kiend HErren: Thi de skulle alle kiende mig / fra den lidle iblant dem / indtil den stoore iblant dem. 12 Thi jeg vil være deres uretfærdigheder oc deres Synder naadig / oc jeg vil icke meere komme deres uretfærdigheder ihu. 13 I det hand siger / Et nyt / da hafver hand giort det første gammelt. Men det som er gammelt oc alderne / det er nær ved at det skal forsvinde.

IX.Capitel.
Saa hafde da oc det første Guds Tieniste Ræt oc den verdslige Helligdom. 2 Thi der var vreed et Tabernakel / Det første / i hvilcket var baade Liusestagen / oc Bordet / oc Skuebrødene / som kaldes de hellige Ting. 3 Men bag det andet Forheng var Tabernaklet / som kaldis de Allerhelligste ting / som hafde det gyldne Røgelse Kar / oc Testamentens Arck / 4 Hvilcken var allevegne ofverskiult med Guld / i hvilcken der var en gylden Spand / som hafde det Manna / oc Arons Kæp / som blomstredis / oc Testamentens Tafler. 5 Men ofven ofver det / vare Herligheds Cherubim / som ofverskyggede Naadestoolen / om hvilcke nu intet er ad lige i styckvjs. 6 Men der disse Ting vare saa beridde / da ginge Præsterne altjd i det fræmmerste Tabernackel / som fuldkommede Guds Tieneste. 7 Men i det andet gick den ypperste Præst alleene eengang om Aaret / icke foruden Blod / som hand offrede for sig self / oc Folckens u-vitterlige Synder. 8 Saa den Hellig-Aand gaf dette tilkiende / Ad Veyen til de hellige Ting var icke endnu blefven obenbar / efterdi det første Tabernackel hafde endnu sin stade, 9 Hvilcket som var en Lignelse / til den nærværende tjd / i hvilcken baade Gaver oc Offer ofris / som kunde icke giøre den / som saa tiener Gud / fuldkommen efter Samvittigheden / 10 Alleene med Mad oc Dricke / oc allehonde aftoelser oc Kiøds rettigheder / som vare paalagde indtil forberedelsens tjd.
11 Men Christus / som er kommen / en ypperste Præst / ofver de tilkommende gode Ting / formedelst et større oc fuldkommeligere Tabernackel / hvilcket icke er giort med haand / det er / som icke er af denne bygning. 12 Icke heller ved Bucke eller Kalfve Blod / Men formedelst sit eget Blod / gick een gang ind i de hellige (Ting/) oc fandt en ævig Forløsning. 13 Thi dersom Oxe oc Bucke Blod / oc Asken af en Qvje / som besprengde de ureene / helliger til Kiødsens reenhed / 14 Hvor meget meere skal Christi Blod / som offrede sig self Gud / ubesmitted / formedelst den ævige Aand / reense eder Samvittighed af døde Gierning / til ad tiene den lefvende Gud?
15 Oc derfor er hand det ny Testamentis Midlere / Ad for der er skeet en Død til Forløsning / af de ofvertrædelser som vare i det første Testamente / de som ere kaldede / skulde faae den ævige Arfvis Forjættelse. 16 Thi hvor et Testament er / der er det fornøden / ad hver Død skal bevjsis / som giør Testamentet / 17 thi et Testament er stadfæst paa de Døde / efterdi det hafver endnu icke mact / den stund hand lefver / som giorde Testamentet. 18 Hvor udaf det første blef icke heller indviit uden Blod. 19 Thi der alle Budene / efter Loven / vare oplæste af Mose / for alt Folcket / da tog hand Kalfve oc Bucke Blod / med Vand oc purpur / Uld oc Isop / oc bestenckte paa Bogen self oc paa alt Folcket / 20 Oc sagde / Dette er det Testamentis blod / som Gud hafver befalit eder. 21 Oc hand bestenckte Tabernacklet / oc alle den bestilte Tienistis Redskabe / med Blodet lige saa. 22 Oc alle ting blifve paa det næste reensede med Blod / efter Loven: oc uden Blods udgydelse skeer icke Forladelse. 23 Saa var det fornøden / ad de Lignelser til de Ting som ere i Himlene / skulde reensis ved disse / men de himmelske Ting self / med bedre Offer / end disse.
24 Thi Christus gick icke ind til de hellige (Ting/) som ere giorde med Hænder / (som ere de sandes modsatte Billeder/) Men i Himmelen self / ad nu obenbaris for Guds Ansict / for os. 25 Icke heller ad hand vil ofte offre sig self / ligesom den ypperste Præst gaar ind til de hellige (Ting) hvert Aar med fremmed blod: 26 Ellers burde det hannem ofte ad hafve ljdt pjne / fra Verden blef grundfæst: men nu eengang i Verdens ende / er hand obenbaret / ad aflegge Synden / formedelst sit Offer. 27 Oc ligesom det er beskicket for alle Mennisker / een gang ad døe / men der efter Dommen: 28 Saa er oc Christus een gang ofrit / ad borttage manges Synder / anden gang skal hand seeis uden Synd / for dem / som forvente hannem til saliggiørelse.

X.Capitel.
THi Loven / som hafvre en Skygge om de tilkommende gode Ting / oc icke Billedet self af samme Ting / kand aldrig med de samme Offer / hvilcke de ofre Aarligen / det eene efter det andet / giøre dem fuldkomne som fremkomme: Ellers hafde de afladt ad offres / for ad de / der ere i Guds Tieniste / hafde icke meere haft nogen Samvittighed om Synder / naar de vare een gang reensede. 3 Men i dem skeer Syndernes amindelse Aarligen / 4 Thi det er umuuligt / Oxe oc Bucke blod / ad borttage Synder.
5 Derfor / der hand kommer ind i Verden / siger hand / Offer oc Gafve vilde du icke / men et Legome beridde du mig. 6 Brændoffer oc Syndoffer hafde du icke god behagelighed til. 7 Da sagde jeg / See / Jeg kommer / Der staar skrefvit om mig først i Bogen ,ad jeg skal igøre / Gud / din Villie. 8 Som ofvenfor hafde sagt / Offer oc Gafve / oc Brændoffer oc Syndoffer / vilde du icke / hafde ey heller god behagelighed der til / (hvilcke ofres efter Loven.) 9 Da sagde hannem / See / jeg kommer / ad giøre / Gud / din Villie. Hand borttager det første / ad hand kan sætte det andet. 10 I hvilcken Villie vi ere helliggiorde / formedelst JEsu Christi Legomis Offer een gang. 11 Oc hver præst staar daglig ad tiene / oc offre mange gange de samme Offer / hvilcke der aldrig kunde tage Synder bort. 12 Men denne / der hand hafde offrit eet Offer for Synderne / da sidder hand stedze hoos Guds høyre Haand / 13 Som venter fremdeelis indtil hans Fiender blifve lagde til hans Fødders Fodskammel. 14 Thi med eet Offer hafver hand fuldkommit stedze dem / som helliggiøres. 15 Men det vidner oc den Hellig-Aand for os: Thi eftrad hand hafvde sagt tilforn / 16 Dette er det Testament / som jeg vil giøre med dem / efter disse Dage / siger HErren / Jeg vil gifve mine Love i deres Hierter / oc skrifve dem paa deres Sind: 17 Oc jeg vil icke meere ihukomme deres Synder oc deres uretfærdigheder. 18 Men hvor de sammes Forladelse er / der er icke meere Offer for Synden.
19 Efterdida / Brødre / vi hafve dristighed til den indgang / til de hellige (Ting) ved JEsu blod / 20 hvilcken hand indviide os / til en ny oc lefvende Vey / ved Forhenget / det er sit Kiød / 21 Oc (vi hafve) en stoor præst ofver Guds Huus: 22 Da lader os gaae frem / med et sand hierte / udi Troens fulde forvisning / Bestenckelse i Hierterne / fra en ond Samvittighed / oc toede paa Legomet / med reent Vand / 23 Lader os blifve ved Haabets bekiendelse / som icke er ustadige / (Thi hand er trofast som det hafver lofvit.)
24 Oc lader os gifve act paa hver andre / til heftig tilskyndelse til kierlighed oc gode Gierninger / 25 Saa vi icke forlade vor egen Forsamling / som nogle hafve for Skick / Men formane (hver andre:) Oc (det) saa meget dis meere / som I see / ad Dagen kommer nær til. 26 thi ad synde vi med frj villie / efter vi hafve annammet Sandhedens bekiendelse / da er der icke Offer meere tilbage for Synderne. 27 Men en gruselig Doms forventelse oc Ilds Njd / som skal æde de Gienstridige. 28 Naar Nogen hafver brut Mose Lov / da døør hand uden Barmhiertighed / ved to eller tre Vidne: 29 Hvor meget verre Straf meene I / ad den skal actis værd / som hafver traadt den Guds Søn med Fødder / oc actit Testamentens Blod almindeligt ad være / i hvilcket hand var helligt / oc beskæmmer naadens Aand? 30 thi vi kiende den ,s om hafver sagt / Mig hører Hefn til / jeg vil betale igien, siger HErren. Oc atter / HErren skal dømmer sit Folck. 31 Det er forfærdeligt / ad indfalde i den lefvende Guds Hænder.
32. Men tæncker paa de forrige Dage / i hvilcke der i vare oplinste / udstode I en stoor ljdelsers Strjd / 33 En part ad I self / baade ved Forsmædelser oc Trængsler / ere blefne et Vidunder / en part / ad i vare blefne deelactige med dem / hvilcke det saa gick. 34 thi I hafde oc medlidelse med mine Baand / oc annammede det med glæde / ad de røfde eders Gods / som I der viste / ad I hafve i eder self et bedre Bohafve i Himlene / oc det som blifver ved. 35 Kastre derfor eders frjmodighed icke bort / hvilcken som hafver en stoor belønning. 36 Thi I hafve Taalmodighed behof / ad naar I hafve giort Guds villie / kunde da faae Forjættelsen. 37 Thi (det er endnu) et lidet / i hvor meget det dog (være kand) ad den der kommer / skal komme / oc icke tøfve. 38 38 Men den Retfærdige af Troen skal lefve: Men dersom (nogen) Hensniger sig / da hafveer min Siel icke behagelighed i hannem. 39 Men vi ere icke af dem / som hensnige sig til Fordærfvelse. Men som troe / til Sielens Befrjelse.

XI Capittel.
MEn Troen er en bestandighed paa de Ting som haabis / en fast bevjsning / paa de Ting som icke sees. 2 Thi formedelst den / singede Gamle Vidnisbyrd. 3 Formedelst Troen forstaae vi / ad Verden er blefven beridt med Guds Ord / Ad de Ting som sees / ere blefne af de der icke siunes. 4 Formedelst Troen offrede Abel Gud et større Offer / end Cain: formedelst hvilcket hand fick Vidnisbyrd / ad hand var retfærdig / i det Gud vidnede om hans Gafver: Oc ved den taler hand endnu / alligevel hand er hendød. 5 Formedelst Troen blef Enoch henført / ad hand skulle icke see Døden: oc hand blef icke funden / fordi Gud førde hannem bort. Thi før hand blef bortført / da hafde hand Vidnisbyrd / ad hand velbehagede Gud. 6 men uden troen er det umueligt / ad behagis (hannem:) Thi det bør den som kommer frem for Gud / ad hafve troit / ad hand er / oc ad hand blifvre / deres Belønnere som opsøge hannem. 7 Formedelst Troen blef Noe synderligen advard af Gud / som de Ting som endnu icke saaes / oc for hand fryctede sig / beridde Arcken til sit Huuses Frelse. Formedelst hvilcken (Arck) hand fordømte Verden / oc blef en arfving til den Retfærdighed som er efter Troen.
8 Formedelst Troen blef Abraham lydig / der hand blef kaldet / ad udgaa til den sted som hand skulde tage til Arfvedeel / oc hand gick ud / dog hand viste icke hvort hand kom. 9 Formedelst Troen var hand fremmed i Forjættelsens Land / ligesom udi et fremmet / da hand boode i pauuluner / med Isaac oc Jacob / som vare Medarfvinge til samme Forjættelse. 10 Thi hand forventede en Stad / som hafver grundvold / hvis byggemestre oc Forarbeydere er Gud. 11 Formedelst Troen fick oc Sara self kraft / til ad udnfange Sæd / oc fødde ofver hendis Alders tjd / Thi hun actede hannem ad være trofast / som hafde lofvit det. 12 Derfor føddis der oc af een / ja ham som var udblefvit / som Stierner paa Himmelen / i mangfoldighed / oc som Sand der er utallig hoos Hafsens Bræd. 13 Alle disse ere døde i Troen / som finge icke Forjættelserne / men hafde seet dem langt borte / oc ladet dem finge / oc hilset dem / oc dog bekiendt / ad de vare Gæster oc Fremmede paa Jorden. 14 Thi de som sige saadane ting / de gifve klarligen tilkiende / ad de opsøge et Fæderne Land. 15 Oc sandeligen / dersom de hafde kommet det ihu / af hvilcket de var udgange / da hafde de hafft tjd ad vende tilbage igien. 16 Men nu begære de et bedre / som er et Himmelske. Derfor biuis Gud icke ved dem / ad kaldis ders Gud / thi hand hafver beride dem en Stad. 17 formedelst Troen ofrede Abraham Isac / der hand fristedis / oc ofrede den eenbaarne / hand som hafde annammit Forjættelserne / 18 til hvilcken var sagt / I Isac skal Sæden kaldis dig: 19 Hand som hafde sluttit / ad Gud var oc mæctig til ad oprise fra Døde / hveden hand tog hannem i en Lignelse. 20 Formedelst Troen om de tilkommende ting / velsignede Isaac jacob oc Esau. 21 Formedelst Troen velsignede Jacob hver af Josephs Sønner / der hand døde: Oc tilbad ofver Knappen af hans Straf. 22 Formedelst Troen kom Joseph Israels Børns Udgang ihu / der hand døde / oc gaf Befaling om sine Been.
23 Formedelst troen blef Moses / der hand var fød / skiult i tre Maanede / af sine Forældre / fordi de saae / ad Barnet var deyligt: Oc de fryctede icke for Kongens Befaling. 24 Formedelst Troen nectede Moses / der hand var blefven stoor / ad kaldis Pharao Datters Søn / 25 Saa hand udvalde meere / ad lide ont med Guds Folck / end ad hafve Syndsens timelige Lyst: 26 Saa hand actede Christi forsmædelse for større Rjgdom / end de Liggendefæ som vare i Ægypten / thi hand saa hen til belønningen. 27 Formedelst Troen / forlod hand Ægypten / saa hand / fryctede icke for Kongens hastighed: Thi hand holt hart ved den usiunlige / som hand der saa hannem. 28 Formedelst troen beridde hand paaske oc Blods udgydelse: paa det / ad den som ødelagde de Forstefødde / skkulde icke røre dem. 29 Formedelst Troen ginge de igiennem det røde Haf / som igiennem tørt Land: Hvilcket der Ægypterne forsøgte / drucknede de. 30 Formedelst Troenfulde Jericho Muure / der de vare omkring ringet i siu dage.
31 Formedelst Troen blef den Skøge Rahab icke fordærfvit med de Vantroe / der haun hafde annammit Speyderne med Fred. 32 Oc hvad siger jeg ydermeere? Thi Tjden skulde fattis mig / om jeg forteller om Gedeon og Barac / oc Samson / oc Jephthe / item David / oc Samuel / oc Propheterne: 33 Hvilcke der formedelst Troen ofvervundne Kongeriger / giorde Retfærdighed / finge Forjættelser / stoppede Løvers Munde / 34 Udslucte Ildens kraft / undflye Sverdens Skarpe / blefve kraftige af skrøbelighed / blefve stercke i strjd / nedlagde de Fræmmedes Hær. 35 Qvinder toge deres Døde af opstandelse. Men andre ere blefne sterckede / som finge icke Forløsningen / ad de motte faa en bedre Opstandelse. 36 Men andre forsøgte bespottelse oc hudstrygelse / der til med Baand og Fængsel. 37 De blefve steenede blefve safvede / blefve forsøgte / døde for Sverd. De ginge omkring i Faareskind / i Gedeskind / som lidde nød / blefve trængde / lidde ilde / 38 Hvilcke Verden icke var værd / som ginge her oc der i Ørcken / oc paa Bierge / i Jordens Refner oc Huuler. 39 Oc disse alle som hafde faaet Vidnisbyrd formedelst Troen, bekomme dog icke Forjættelsen / 40 For Gud hafde forsiunit noget bedre for os / ad de skulde icke blifve fuldkomme uden os.

XII.Capittel.
DErfor ocsaa vi / efterdi vi hafve saadan en hob Vidne sat omkring os / Da lader os aflegge alle Byrde oc Synden / som saa lættelig staar omkring os / oc ved Tolmodighed løbe / den Kampis Maal / som er os forsat: 2 I det vi see hen til troens Begyndelse oc Fuldkommere Jesum / hvilcken i steden for den glæde som hannem var forsæt / lidde Korset / efter hand actede icke den Spot / oc sidder paa Guds Thrones høyre Side. 3 Thi tæncker paa den / som hafver ljdt saadan en giensigelse af Syndere / imod sig / Ad I icke blifve trætte / i det I aflade i eders Sind / 4 I stoode icke endnu imod indtil Blood / i det j stridde imod synden / 5 Oc I hafve allerede forglemt denTrøst / der taler til eder / som til Børn: Min Søn / foract icke HErrens Ræfselse / lad ey heller Modet falde / naar du straffis af hannem. 6 Thi hvilcken HErren elsker / den ræfser hand / men hand hudstryger hver den Søn / som hand annamme. 7 Dersom I lide ræfselse / da tilbiuder Gud sig mod eder / som mod børn. Thi hvilcken er en Søn / som en fader icke færser? 8 Men ere I uden ræfselse / i hivlcken de ere alle deelactige / da ere i u-æcte / oc icke Børn. 9 Dernæst / hafde vi vore Kiødelige Fæder til Tuctere / oc fryctede / skulde vi icke da meget meere være den Aandelige Fder underdanige / oc lefve? 10 Thi de andre ræfsede (os) i faa Dage / efter deres tycke / men denne til nytte / paa det vi skulle blifve deelactige i hans Hellighed. 11 Men all Ræfselse / i det den er nærværendis / siunis icke ad høre til glæde / men bedrøfvelse: Men der efter skal hand gifve dem Retfærdigheds fredsommerlige Fruct / som ere øfvede der udi. 12 Derfor opretter ingen de hengende Hænder / oc de forsmæctede Knæ: 13 Oc giører visse Trjn med eders Fødder / ad ad icke det som er halt / skal dragis (meere) af lafve / men heller blive lægt.
14 Søger Fred med hver mand / oc Hellighed / uden hvilcken ingen skal see HErren: 15 I det i see til / ad icke nogen forsømmer Guds naade: Ad icke nogen bitter Rood skal opvoxe / oc giøre uro / oc mange skulle ved den smittes: 16 Ad der skal icke nogen være en Bolere / eller en vanhellig / som Esau / der for en Rætt / afhend som Førstefødsels ræt. 17 Thi I vide / d hand oc der efter / der hand vilde arfvit Velsignelsen / blef forskut. Thi hand fant icke rom til omvendelse / alligevel ad hand søgte efter den Graad. 18 Thi I ere icke komne til et Bierg / som mand kunde rør ved / oc til en brændende Ild / oc Taage oc Mørckhed oc Storm / 19 Oc Basuuns liud / oc Ordens Røst / hvilcken de forsagde / som (den) hørde / ad ordet skulde icke ydermeere sigis dem. 20 thi de kunde icke fordrage det som blef befalet / Oc om et Diur rørde ved Bierget / da skulde det steenis / eller skiudis med et Skud. 21 (Oc saa forfærdeligt var det som siuntes / ad Moses sagde / jeg er forfærdet oc befver.) 22 Men j ere komne til Zions Bierg / oc til den lefvende Guds Stad / til det Himmelske Jerusalem / 23 Oc til de Førsteføddes Forsamling oc Meenighed / som ere opskrefne i Himlene / oc til en Dommere som er Gud ofver alle / oc til de fuldkomne Retfærdiges Aander / 24 Oc til det ny Testamentis Midlere / Jesum / oc til bestenckelsis Blood / som taler bedre ting / end Abel.
25 Seer til / ad I forsage icke den som taler. Thi undflydde icke de / som stoode imod den som talde besynderligen paa Jorden / da skulle vi meget meere (icke kunde undfly) om vi vende os fra hannem / som (taler) af Himlene: 26 Hvis røst da rørde jorden: Men nu lofver hand / oc siger / Jeg vil end een gang røre / icke alleeniste Jorden / men ocsaa Himmelen. 27 Men det / end een gang / gifver tilkiende Ad de Ting som røres skulle hensættes / som de der ere giorde / Ad de som icke røres skulle blifve ved. 28 Efterdi vi bekomme da urørligt Rige / da lader os beholde Naade / formedelst hvilcken vi kunde holde tieniste / velbehageligen for Gud / med blufærdighed oc fryct. 29 Thi vor Gud er en fortærendis Ild.

XIII. Capittel.
DEn Broderlige Kierlighed blifve ved. 2 Forglemmer icke ad laane gierne Huus / thi der med hafve nogle u-vidende herberget Engle. 3 Kommer de Budne ihu / som medbundne / dem som lide ilde / som I oc self ere i eet Legom. 4 Ecteskabet er hæderligt hoos alle / oc den ubesmittet Seng : Men bolere oc Hoorkarle skal Gud dømme. 5 (Eders) vjs skal være uden Gierighed / nøyes med nærværende ting / thi hand hafver sagt / Jeg vil ingenlunde slaa Haanden af dig / oc ey forlade dig: 6 Saa / ad vi mue sige med frj Mood / HErren er min Hielpere / oc jeg vil icke frycte for / hvad et Menniske skulde giøre mig.
7 Kommer eders lædere ihu / som hafve sagt eder det Guds ord: Hvilckes omgængelsis endeligt / naar i see paa / da efterfølger den Tro. 8 JEsus Christus er i gaar / oc i Dag / den samme oc til ævig tjd. 9 Lader eder icke omdrifve med adskillige oc fremmede Lærdomme. Thi det er got / ad Hiertet blifver stadfæstit / formedelst Naade / icke med Mad hvor af de hafve ingen nytte / som der med hafve omgaaet. 10 Vi hafve et Altere / af hvilcket de hafve icke mact ad æde / som tiene Tabernaklet. 11 Thi hvilcke Diurs Blood der bæris / formedelst den ypperste Præst / til de hellige Ting for Synden / deres Kroppe opbrændes uden for Leyren. 12 Hvorfor JEsus oc leed uden for Porten / ad hand skulde hellige Folcket med sit eget Blood. 13 Derfor lader os gaae ud til hannem / uden for Leyren / i det vi bære hans Forsmædelse. 14 Thi vi hafve her icke en blifvende Stad / men vi søge efter den tilkommende. 15 Saa lader os da altjd offre Gud / Lofoffer / formedelst hannem / det er / Læbers Fruct / som bekiende hans Nafn. 16 Men forglemmer icke ad giøre vel / oc ad meddeele: Thi saadanne Offer behage Gud vel.
17 Lyder eders Ledere / oc værer dem underdanige: Thi de vaage ofver eders Siele / lige som de der skule giøre Regnskab: Ad de giøre det med glæde / oc icke med Suck: Thi det er eder icke gafnligt. 18 Beder for os. thi vi forlade os der til / ad vi hafve en god Samvittighed / som de der ville hafve god omgængelse i alle Ting. 19 Men jeg formaner eder dis ofverflødigere / til ad giøre dette / ad jeg dis snarere kand stillis for eder igien. 20 Men Fredens Gud / som igienførde fra Døde / den stoore Faarenes Hyrde / formedelst et ævigt Testamentis Blod / vor HErre Jesum / 21 hand berede eder i all god Gierning / til ad giøre hans Villie / i det hand giør i eder / det som behageligt er for hannem / formedelst Jesum Christum / hvilcken være Ære i al ævighed / Amen.
22 Men jeg formaner eder / Brødre / holder mig denne Formanelsis Ord til gode / thi jeg skref eder til korteligen. 23 Vider / ad den Broder Timotheus er gifven løs / med hvilcken / om hand kommer snart / jeg vil see eder. 24 Hilser alle eders Ledere / oc alle de Hellige. De af Italia hilse eder. 25 Naaden (være med ) eder alle / AMEN.
Til de Ebræer / Blef skrefen af Italia med Timotheo.


S.Jacobi almindelig Epistel.
I.Capitel.
JAcobus Guds / oc den HErris JEsu Christi Tienere / til de tolf Stammer / som ere adspridde Hilsen. 2 Mine Brødre / acter det for all glæde / naar I falde udi adskillige Fristelser: 3 Vidende ad eders Trois forfølgelse giør Tolmodighed / 4 Men Tolmodigheden hafver en fuldkommen Giering, paa det I skulle være fuldkomne / oc gandske / saa eder fattis intet. 5 Men dersom nogen af eder fattis Vjsdom / hand bede af Gud / som gifver alle eenfoldigen / oc bereyder det (ingen:) Oc den skal gifvis hannem. 6 Men bede sig i Troen / intet tvilendis : Thi den som tviler / hand er ligesom en Hafs Bølge / som røris oc drifvis af Været. 7 Thi det menniske tæncke icke / ad hand skal faa noget af HErren: 8 En tvesindet Mand er ustadig i alle sine veye. 8 Men en Broder / som er fornædret / hand roos sig af sin Høyhed: 10 Men den som rjg er / af sin fornædrelse: Thi hand skal forgaa / som Blomster paa Græs. 11 Thi Solen gick op med Heede / oc giorde Græsset visset / oc Blomstret der paa faldt af / oc den deylige Skickelse / som var ad see der paa / blef fordærfvet: Lige saa skal den Rjge visne i sine Veye. 12 Salig er den Mand / som lider Fristelse / thi naar hand er blefven prøfvet / da skal hand faa Lifsens Krone / hvilcken HErren hafver lofvit dem / som hannem elskte.
13 Ingen sige / naar hand fristis / jeg fristis af Gud / thi Gud kan icke fristis af de onde Ting / men hand frister ingen. 14 Men hver fristis / naar hand dragis oc lockis af sin egen Begierlighed. 15 Der efter naar begierligheden hafver u ndfangit / da føder den Synd: Men naar synden er fuldkommen / da føder den død. 16 Farer icke vild / mine elskelige Brødre. 17 All god Gafve / oc all fuldkommen Gafve / er her ofven af / som kommer need fra Liusens Fader / hoos hvilcken der er icke forandring eller forvendelsis Skygge. 18 Der hand vilde / fødde hand os / formedelst Sandheds Ord / ad vi skulde være en Første-Grøde af hans Crature.
19 Derfor / mine elskelige Brødre / være hvert menniske snar til ad høre / langsom til ad tale / langsom til Vrede. 20 Thi en Mands Vrede giør icke det som Gud vil hafue. 21 Derfor aflegger all skidenhed oc ondskabs Ofverflødighed / med Sactmodighed / annammer Ordet / som er indplantet i eder / som er mæctig til ad giøre eders Siele salige. 22 Men vorder ordens Giørere / oc icke alleeniste Hørere / med hvilcket I bedrage eder self. 23 Thi dersom nogen er Ordens hørere / oc icke giørere / hand er ljg en Mand / der skuer sit Fødsels Ansict i et Speyl. 24 Thi hand skuede sig self / oc gick bort / oc strax glemte hvordan hand var. 25 Men den som kaager hen til Frjhedens fuldkomne Lov / oc blifver ved hand som icke er blefven en forglemmelig Tilhørere / men Giernings giørere / hand (siger jeg) skal blifve salig i sin Gierning.
26 Dersom nogen iblant eder siunis / ad hand er en Guds Dyrckere / som temmer icke sin Tinge / men forfører sit Hierte / hans Guds dyrckelse er forfængelig. 27 En reen oc ubesmittet Guds dyrckelse / for Gud oc Faderen / er denne / ad besøge de Faderløse oc Encker i deres Trængsel / oc holde sig self ubesmittet fra Verden.

II.Capitel.
MIne Brødre / hafver icke vor HErris JEsu Christi Æris Tro / udi Personres anseelse. 2 Thi dersom en Mand kom ind i eders Forsamling med en Gudlring i et skinnende Klædebon / Men der kom ocsaa en Fattig ind / i et skidet Klædebon: 3 Oc I see paa den / som bær det skinnende Klædebon / oc sige til hannem / Sæt du dig her smuct. Oc I sige til den Fattige / Stat du der / eller sid der neden hos min Foodskammel: 4 Oc giøre I icke da forskiel hoos eder self / oc blifve Dommere / efter onde Tancker? 5 Hører til / mine elskelige Brødre / Hafver Gud icke udvaldt de Fattige i denne Verden / (som ere) rjge i Troen / oc Rigens Arfvinge / hvilcket hand hafver lofvit dem / som hannem elske? 6 Men I hafve vanæret den Fattige. Ere det icke de Rjge som bruge vold imod eder / oc de samme drage eder for Dom? 7 Bespotte de icke det gode Nafn / som I ere næfnte efter? 9 Dersom dog I fuldkomme den Kongelige Lov / efter Skriften / Du skalt elske din Næste som dig self / da giøre I vel. 9 Men dersom i ansee Personer / da giøre j Synd / oc straffes af Loven / som Ofvertrædere. 10 Thi hvo som holder den gandske Lov / men falder i eet / hand er blefven skyldig i alle. 11 Thi den som sagde / Du skalt icke bedrifve hoor / hand sagde ocsaa / Du skalt icke ihielslaa. Men dersom du icke bedrifver hoor / men ihielslaar / da est du blefven Lovens Ofvertrædere. 12 Taler saa / oc giører saaa / som de der skulle dømmis / formedelst frjheds Lov. 13 Thi der skal gaa en ubarnhiertig Dom ofver den / som icke monne giøre Barmhiertighed : Oc Barmhiertighed rooser sig mod Dommen.
14 Hvad gafner det / Mine Brødre / om nogen siger / Hand hafver Troen / men hafver icke Gierninger? Mon den Tro kunde frelse hannem? 15 Men dersom en Broder eller Syster vare nøgne / oc hafde trang for den daglige Næring: 16 Men nogen af eder siger til dem / Farer vel / værmer eder oc mætter eder / men gifver dem icke de Ting / som høre til Legomets Nødtørftighed / Hvad gafn er det? 17 Lige saa oc Troen / uden den hafver Gierninger / da er den død hoos sig self. 18 Men der motte nogen sige / Du hafver Troen / oc jeg hafver Gierninger: Vjs mig din Tro / den dine Gierninger / Oc jeg vil vise dig min Tro af mine Gierninger. 19 Du troor / ad Gud er een / du giør vel / Dieflene troe ocsaa / oc skelfve. 20 Men vilt du vide / O du forfængelige Menniske / ad Troen er død uden Gierninger? 21 Er icke vor Fader Abraham blefven retfærdiggiort af Gierninger / der hand hafde offret Isac sin Søn paa Alteret? 22 Der seer du / ad Troen arbeydede med hans Gierninger / oc Troen blef fuldkommen af Gierninger. 23 Oc Skriften er opfylt / som siger / Men Abraham troode Gud / oc det blef retnet hannem til Retfærdighe d, oc hand blef kaldede Guds Ven. 24 Saa see I da / ad et Menniske retfærdiggøris af Gierninger / icke af Troen alleene. 25 Men disligeft oc Rahab den Skøge / blef hun icke retfærdiggiort af Gierning / der hun hafde annammit Sendebudene / oc ladit dem ud ad en anden vey? 26 thi ligesom Legomet er dødt uden Aand / saa er oc Troen dødt uden Gierninger.
III.Capitel. MIne Brødre / blifver icke mange Lærere / efterdi I vide / ad vi skulle faae dis større Dom. 2 Thi vi falde alle i mange stycker. Om nogen nik falder i Ord / hand er en fuldkommen Mand / som kan holde det gandske Legome i tæmme. 3 See / vi legge Tømme i Hestens Mund / ad de skulle lyde os ad / oc vi vende deres gandske Legome. 4 See / oc skibene / som ere saa stoore / oc drifves af stercke Vær / vendes med et saare lidet Roor / djd som Styrmandens villie er. 5 Saa er oc Tungen en liden Lem / oc ophøyer sig stoorligen. See / en liden Ild hvilcken materie tender den op? 6 Tungen er en Ild / uretfærdighedsens Verden. Saa er oc Tungen sat iblant vore Lemmer / som besmitter det gandske Legome / oc optender vort Ljfvis løb / eder er optent af Helfvede: 7 Thi all / baade Diurs oc Fules / baade ormes oc de Tings i Hafvet / deres natuur tæmmis / oc ere tændte af den Menniskelige natuur. 8 Men Tungen kand intet Menniske tæmme / (den er) en ubetvingelig ond Ting fuld af dødelig Forgift.
9 Med den lofue vi Gud oc Faderen / oc med den forbande vi Menniskene / som ere giorde efter Guds Lignelse. 10 Af den samme Mund udgar Velsignelse oc forbandelse. Mine Brødre / disse ting bør icke saa ad være. 11 Mon en Kilde kand udgyde af det samme Hul / det føde oc det beeske? 12 Mon et Figentræ / mine Brødre / kand gifve Oliver af sig eller et Vjntræ Figen? Saa kand ingen Kilde gifve salt oc søt vand af sig.
13 Hvo er vjs oc Forstandig iblant eder? Hand bevjse sine Gierninger af den gode omgængelse / i Vjsdoms Sactmodighed. 14 Men hafve I bitter Njd oc Trætte i eders Hierte / da rooser eder icke / eller livre mod Sandheden. 15 Thi denne er icke Vjsdommen / som kommer her ofven need / Men Jordiske / Siæliske / Diefvelske. 16 Thi hvor Njd oc Trætte er / der er uskickelighed / oc all ond bestilling. 17 Men den Vjsdom her ofven need / er først kysk / dernæst fredsommelig / mild / som vel lader sig sige / fuld af Barmhiertighed oc gode Fructer / upartiisk / oc uden skrymt. 18 Men Retfærdighedens Fruct / faais i Fred / for dem som giøre Fred.

IV.Capittel.
Hvor af kommer Krjg oc Strjd iblant eder? (Kommer de) icke her af? (som er) af eders Vellyste / der strjde i eders Lemmer? 2 I begiere / oc hafve icke: I bære Had oc Avind / oc kunde icke naae: I føre Strjd oc Krjg / men I hafve icke / fordi I icke bede. 3 I bede / oc faae ek / fordi I bede ilde / ad i det kunde fordoje i eders Vellyst. 4 I Hoorkarle oc Hoorkoner / vide I icke / ad verdens Venskab er Guds Fiendskab? Hvo som vil være Verdens Ven / hand blifver Guds Fiende. 5 Eller meene I / ad Skriften siger forgæfvis / Den Aand som boer i eder / begærer imod Avind / men gifvr større Naade. 6 Derfor sigre den / Gud imodstaar de Hofmodige / men gifver de Ydmyge Naade. 7 Saa værer da Gud underdanige / Staar Dieflen imod / oc hand skal fly fra eder.
8 Holder eder nær til Gud / oc hand skal holde sig nær til eder. Reensker Hænder I syndere / oc giører Hierterne kyske I Tvesindede. 9 Værer Ølendige / oc sørgre / oc græder / eders Ladder omvende sig til Graad / oc Glæde / til haanlig bedrøfvelse. 10 Ydmyger eder for HErrens Ansict / oc hand skal ophøye eder. 11 Bagtaler icke hver andre / Brødre. Hvo som bagtaler en Broder / oc dømmer sin Broder / hand bagtaler Loven / oc dømmer Loven. Men dømmer du Loven / da est du icke Lovens Giørere / men Dommere. 12 Een er den Lofgifvere / som er mæctig til ad frelse os fordærfve: Hvo est du / som dømmer den anden? 13 Nu vel / I som sige / Udi Dag eller Morgen ville vi gaae til den Stad / oc vi ville blifve der et Aar / kiøbslae oc vinde: 14 I som icke vide / hvad i Morgen (skee skal.) Thi hvad er eders Ljf? Thi det er en Damp / som siunes en liden tjd / men der efter forsvindis. 15 I den sted i skulde sige / Dersom HErren vil / oc vi lefve / da ville vi giøre dette eller det. 16 Men nu roose I eder i eders ofverdaadighed. All saadan roos er ond. 17 Derfor / hvo som veed ad giøre got / oc giør icke / hannem er det synd.

V.Capitel.
NU vel / I Rjge / græder oc hyler ofver eders Ælendigheder / kom komme ofver (eder.) 2 Eders Rjgdom er raadnet / oc eders Klæder ere Møllædne / 3 Eders Guld oc Sølf er forrustet / oc deres Rust skal være eder til Vidnisbyrd / oc æde eders Kiød / som en Ild: I hafve samlet eder Liggendefæ i de sidste Dage. 4 See / Arbeydernes Løn / som høste eders land / som blef forhulden af eder / den skriger: Oc høstfolckenes Raab er kommen ind for den HErre Zebaoths Øren. 5 I lefde kræfteligen paa Jorden / oc vare kaade / j føde eders Hierte / som paa en Slacte Dag. 6 I fordmte / I drøbte den Retfærdige / hand staar eder icke imod.
7 Saa værer langmodige / Braaødre intil HErrens Tilkommelse. See / Bonden forventer Jordens kostelige Fruct / som er langmodig der ofver / indtil hand faar Regn før oc siden. 8 Værer i oc langmodige / styrcker eders Hierter / thi HErrens tilkommelse er nær. 9 Sucker icke mod hver andre / Brødre: Ad I skulle icke blifve fordømte. See / der staar en Dommere for Døren. 10 Mine Brødre / tagre3 propheterne til et eftersiun / til ad ljde ilde / oc være langmodige / hvilcke der hafve talet i HErrens nafn. 11 See / vi prjse dem salige som ljde. I hafve hørt Jobs Tolmodighed / oc seet HErrens Ende / Thi HErren er meget inderlig barmhiertig / oc en Forbarmere.
12 Men for alting / mine Brødre / sværer icke / hvrecken ved himmelen, eller ved Jorden / ey heller med nogen anden Eed: men eders Ja være Ja / oc Ney / Ney / pa det j skulde icke falder under Dommen.
13. Er nogen ilde tilfreds iblant eder / hand bede. Er nogen vil tilfreds? hand siunge. 14 Er nogen siug iblant eder? hand kalde til sig de Ældste af Meenigheden / oc de bede sig ofver hannem / naar de hafve salvet hannem med olie / i HErrens Nafn. 15 Oc Troens Bønskal frelse denSiuge / oc HErren skal opreise hannem: Oc hafver hand giort synder / da skulle de forlades hannem. 16 Bekiender Synderne for hvre andre / oc beder for hver andre / ad I kunde lægis. En Retfærdigis Bøn formaar meget / naar den er heftig. 17 Elias var en Menniske / lige vilkor undergifven med os / oc hand bad i en bøn / ad de skulde icke regne: Oc det regnede icke paa Jorden / tre Aar oc sex Maaneder. 18 Oc hand bad atter / oc Himmelen gaf Regn / oc Jorden baar sin Fruct.
19 Brødre / dersom nogen iblant eder er faren vild fra Sandheden / oc nogen omvender hannem / 20 Den vide / Ad hvo som hafver omvend en Syndere fra sin Veys vilfarelse / hand skal frelse en Siel fra Døden / Oc skiule Synders mangfoldighed.

Den første S.Petri almindelig Epistel.
I.Capitel.
PEtrus / JEsu Christi Apostel / til de udvalde fremmede adspridde i Ponto / Galatia / Cappadonica / Asia / oc Bithynia / 2 Efter Gud Faders Forsiun / udi Aandens helliggiørelse / til Lydghed oc JEsu Christi Blods bestenckelse / Naade oc Fred blifve eder formeerid.
3 Lofved være Gud oc vor HErris JEsu Christi Fader / som efter sin stoore Barmhiertighed hafver igienfødt os / til et lefvende Haab / formedelst JEsu Christi Opstandelse fra Døde / 4 til en uforkrænckelig oc ubesmittelig / uforvisnelig Arfvedeeel / som er bevaret i Himlene / til eder / 5 I som i Guds Mact blifve bevoctede formedelst Troen / til saliggiørelse / hvilcken der er til rede / ad aabenbaris i denne sidste tjd / 6 I hvilcken I glæde eder / i som nu en liden tjd (om det end skal være) ere bedrøfvede i adskillige Fristelser / 7 Paa det ad eders Trois prøfvelse / som er meget kosteligere / end det forgængelige Guld / som dog præfvis ved ild / kan findis til Lof / oc Prjs oc Ære / i JEsu Christi aabenbarelse / 8 Hvilcken I hafde icke seet / oc dog elske / Paa hvilcken I icke nu see / men troe dog / oc glæde eder med usigelig oc herlig Glæde / 9 Førerndes eders Troens Ende der fra / (som er) Sielenes saliggiørelse. 10 Efter hvilcken saliggiørelse Propheterne udleete oc udrandsagede / som propheterede om den Naade til eder / 11 Som randsagede / paa hvilcken oc hvordan tjd / Christi Aand / som var i dem / gaf tilkiende / oc vidende tilforn om de ljdelser / som høre til Christum / oc de Herligheder efter dem / 12 Hvilcke det er obenbaret. thi de tiente icke dem self / men os / i de ting som eder nu ere kundgiorde af dem / som forkyndede eder Euangelium / formedelst den Hellig-Aand / som blef sendt af Himmelen / paa hvilcke ting Englene begære ad indsee.
13 Defor opbinder eders Sinds Lender / værer ædrue / oc sætter eders Haab aldeelis til den Naade / som eder tilføris / i JEsu Christi aabenbarelse / 14 Som lydige Børn / Oc værer icke lige skickede efer de forrige Begierninger / i eders Vankundighed. 15 Men efter den Hellige / som eder kaldede / vorder oc I hellige / i all omgængelse. 16 Derfor er det skrefvet / Broder hellige / thi jeg er hellig. 17 Oc dersom I paakalde Faderen / som dømmer uden Persooners anseelse / efter hver hans gierning / Da hafver eders Omgængelse med Fryct / saa længe som I ere her til Hunse. 18 Efterdi I vide / ad j icke med forkrænckelige (ting) Sølf eller Guld / ere forløste fra eders forfængelse omgængelse / som Fædrene hafve ofverantvordet (eder:) 19 Men med Christi dyrebare Blood / som et uskyldigt oc ubesmittit Lams: 20 Som tilforn var forseet / for Verdens Grundvold blef lagt / men obenbaret i (disse) sidste tjder / for eders skyld / 21 I som formedelst hannem tro paa Gud / som opreiste hannem fra Døde / oc gaf hannem Herlighed / paa det eders Tro oc Haab skulde være til Gud. 22 Oc giører eders Siele kyske i Sandheds lydighed / formedelst Aanden / til Broderlig Kierlighed / uden skymt / oc elskter hver andre af et reent hierte heftige / 23 I som ere igienfødde / Icke af forkrænckelig / men uforkrænckelig Sæd / ved Guds lefvende Ord / oc som blifver ævindeligen. 24 Thi alt Kiød er som Græs / Oc al Menniskens Herlighed / som Græssets Blomster / Græsset visnede / oc Blomstret der paa falt af: 25 Men HErrens Ord blifver ævindeligen. Men det er det Ord / som (i Euangelio) er forkyndet for eder.

II.Capitel.
SAa aflegger nu all Ondskab oc all Svjg / oc Hycklerj oc Avind / oc all bagtalelse / 2 Oc som nyfødde Børn / begierer den fornuftige / usvigelige Melck / Ad I kunde voxe i det: 3 Dersom i ellers hafve smaget / ad HErren er from. 4 Til hvilcken I ere komne (som er) en lefvende Steen / forskut af Menniskene / Men udvald (ja) dyrebar for Gud: 5 Oc bygges I / som lefvendes Steene / (ad I vorde) et Aandeligt Huus / et helligt prsætedom / ad offre Aandelige Offer / som ere velbehagelige for Gud / ved Jesum Christum. 6 Derfor indholdis oc det i Skriften / See / Jeg sætter i Zion en Hofved-Hiørnesteen / (som er) udvald / (ja) dyrebar: Oc hvo som troor paa hannem / hand skal ingenlunde beskæmmis. 7 Derfor hører denne Ære til eder som troe: Men de Vantroe er den Steen / som de der bygte forskiøde / blefven til en Hofved Hiørne Steen / Oc en anstøds Steen oc en Forargelsis Klippe / 8 De sog støde paa Ordet / som troe icke / til hvilcket de oc vare i satte. 9 Men I iere en udvald Slect / et kongelige Præstedom / et helligt Folck / et Folck til Eyedom / ad I skulle forkynde hans Dyder / som kaldede eder fra Mørcket / til sit underlige Lius. 10 I som i fordum tjd icke vare et Folck / Men nu Guds Folck / som icke vare i Naade / men nu tagne til naade. 11 I Elskelige / Jeg formaner (eder) som Huusfolck oc udlændinge / ad I holde eder fra Kiødelige be3gierninger / som strjde imod Siælen / 12 I det I hafve eders gode omgængelse iblant Hedningene / Paa det / ad i det de tale ilde paa eder / som Misdædere / kunde af eders gode Gierninger / som de see paa / prjse Gud / paa Besøgelsens Dag.
13 Værer derfor all menniselig Creatur underdanige / for HErrens skyld : Være sig en Konge / som den Øfverste: 14 Eller Høfvizmænd / som de der udsendes af hannem / Til Hefn ofver misdædere / men dom til Lof / som giøre got. 15 Thi det er saa Guds villie / ad I skulle / i det I giøre got / tilstoppe de daarlige Menniskers vanvittighed / 16 Som Frje / Oc icke som de der hafve Frjheden til Ondskabs Skiul / men som Guds Tienere. 17 Ærer alle. Elsker Broderskabet. Frycter Gud. Ærer Kongen.
18 I Tienere / værer Herrerne underdanige / i all Fryct / icke alleeniste de Gode oc Midle / men ocsaa de vanartige. 19 Thi det er en Naade / dersom nogen fordrager Sorg / som ljder uret for Samvittigheds skyld til Gud. 20 Thi hvad er det for en roos / dersom I synde oc blifve flagne paa Mund / oc taale det? Men dersom I giøre got / oc ljde oc taale det / Det er Naade for Gud. 21 Thi I ere oc der til kaldede / efterdi ad Christus hafver oc ljdt for os / som efterlod os Exempel / ad I skulle efterfølge hans Fodspor. 22 Hvilcken som icke hafvre giort Synd / Der blef oc icke funden Svjg i hans Mund. 23 Hvilcken / der hand blef ofverskiende / icke skiendede igien / der hand lidde / icke truude: Men befalede den det / som dømmer retfærdeligen. 24 Hvilcken som self opofrede vore Synder / paa sit Legome / paa Træet / paa det ad vi døde fra Synden / skulde lefve i Retfærdighed: Formedelst hvis Saar I sere lægte. 25 Thi I vare som vilfarne Faar: Men I ere nu omvende til eders Siels Hyrde oc Biscop.

III.Capitel.
DIsligeste skulle Qvinderne være deres egne Mænd underdanige / paa det / ad dersom nogle oc icke troe Ordet / kunde vindes formedelst Qvindernes omgængelse / uden ord / Naar de see til eders kyske omgængelse / udi fryct / 3 Hvilckes prydelse skal icke være udvortis / med Haarflættelse oc Gulds omhængelse / eller ad tage Klæder paa / 4 Men Hiertens skiulte Menniske / udi det uforkrænckelige / udi en sactmodig oc stille Aand / som er megit kostelig for Gud. 5 Thi saa prydede oc de hellige Qvinder sig self i fordum tjd / som haabede paa Gud / som vare deres egne Mænd underdanige: 6 Som Sara var Abraham lydig / hvilcken kaldede hannem HErre: Hvis Børn I ere blefne / Dersom I giøre got / oc ere icke fryctactige for nogen forfærdelse. 7 Disligeste skulle I Mænd boe hos med dem med Forstand / oc gifve det Qvindelige / som det skrøbeligste Redskab / Ære / som ocsaa ere naadens Medarfvinge til Ljfvet / paa det ad eders Bøner skulle icke forhindres.
8 Men endeligen / værer allesammen ved eet Sind / Medlidige / Broderlige / Kierlige / inderlige Barmhiertige / Venlige. 9 Som vederlegge icke ont med ont / eller Skændzord med Skændzord / men tvert imod som velsigne / efterdi I vide ad i ere kaldede der til / ad I skulle arfve Velsignelse. 10 Thi hvo som vil elske Ljfvet / oc see gode Dage / hand skal stille sin Tunge fra ont / oc sine Læber / ad de icke tale Svjg. 11 Hand vende sig fra ont / oc giøre sig Got / Søge sig Fred / oc efterfølge sig den. 12 Thi HErrens Øyen ere ofver de Retfærdige / oc hans Øren til deres ydmygelige begierning: Men HErrens Ansict (er) ofver dem som giøre ont. 13 Oc hvo er den / som kan giøre eder ont / dersom I efterølge det Gode? 14 Men dersom j oc ljde for Retfærdigheds skyld / ere I salige: Men frycter icke som de frycte sig / oc forstyrres icke: 15 Men helliger den HErre Gud i eders hierter. Oc værer altjd rede til ad ansvare for hver mand / som begierer regnskab af eder / om det Haab som er i eder / med Sactmodighed oc Fryct / 16 I det I hafve en god Samvittighed / paa det ad de / som tale ilde paa eder / som paa Misdædere / kunde blifve beskæmmede / de som laste eders gode omgængelse i Christo. 17 Thi det er bedre / om Guds villie vil det saa hafve ,a d I ljde / naar I giøre got / end naar I giøre ont.
18 Thi oc Christus lidde eengang for Synderne / en Retfærdig for uretfærdige / ad hand skulde føre os fræm for Gud / Hand som blef vel dødgiort efter Kiødet / men lefvendesgiort i Aanden. 19 I hvilcken hand oc gick bort / oc prædickede for Aanderne / som vare i for varring / 20 Som fordum icke troede / der den Guds Langmodighed tøfde eengang / i Noe Dage / der Arcken beriddis / i hvilcken faa / (dette er otte) Si8æle / belfve fræste / ved Vand. 21 Til hvilcket Daaben / som giør nu salige / svarer / (hvilcken) icke (er) ureenheds afleggelse paa Kiødet / Men en god Samvittigheds pact med Gud / formedelst JEsu Christi Opstandelse. 22 Som / efter hand er faren til Himmels / er ved Guds høyre Haand / saa Englene / oc de Veldige / oc Krafterne / ere hannem underdanige.

IV. Capitel.
EFterdi ad Christus da lidde for os i Kiødet / Da væbner eder oc med det samme Sind / Thi den som hafver ljdt i Kiødet / hand hafver ladt af ad synde / 2 Ad hand skal lefve / den tjd som endnu igien er i Kiødet / icke meere efter Menniskelige Begierninger / men efter Guds Villie. 3 Thi den forgangne Ljfs tjd er os nock / til ad hafve bedrefvet hedningenes Villie / der vi vandrede i uteerligheder / Begierninger / Druckenskab / Fraadzerj / Drick / oc usømmelige Afgudsdyrckelser. 4 Hvilcket er dem fremmed / ad i løbe icke med dem / til den samme ofverdaadigheds rygløshed / saa de tale bespotteligen / 5 Hvilcke der skulle giøre hannem regnskab / som er rede til ad dømme Lefvende oc Døde. 6 Thi der til er oc Euangelium kundgiort for de Døde / ad de skulle vel være dmøte efter Menniske i Kiød / men lefve for Gud i Aand.
7 Men enden paa alle Ting er kommen nær til. Saa værer nu ædrue oc vaager til Bøner. 8 Men hafver for alle ting en heftig Kierlighed til hver andre: Thi Kierligheden skal skiule Synders mangfoldighed. 9 Laaner hver andre gierne Huus / uden knur. 10 Eftersom hver hafver faait en Naadis gafve / saa tiener hver andre der med / som gode huusholdere ofver Guds adskillige Naade. 11 Dersom nogen taler / (hand tale) som Guds synderlige ord: Dersom nogen tiener (hand giøre det) som af den Formue / der Gud gifver: paaa det ad Gud kan prjsis i alle ting / formedelst Jesum Christum / hvilcken (være) Ære oc Mact i all ævighed / Amen.
12 I elskelige / værer icke fremmede ved den Modgang / som skeer udi eder / eder til en forfølgelse / ligesom eder hende noget fremmed. 13 Men som I ere deelactige i Christi Ljdelser / saa glæder eder / ad i oc skulle hafve Glæde oc Fryd i hans herligheds Aabenbarelse. 14 Om I bespottes for Christi Nafn / da ere i salige: Thi den Æris oc den Guds Aand / hviler paa eder : Hand bespottis vel / hvad dem er anlangendis : Men æris / hvad eder er anlangendis 15 thi ingen iblant eder ljde som en Mordere eller Tyf / eller Misdædere / eller som den der trænger sig i en fremmed Bestilling: 16 Men (ljder hand) som en Christen / da skamme sig icke / Men ære sig Gud i den deel. 17 Thi det er tjd / ad Dommen skal begynde fra Guds Huus: Men (begyndis den) først fra oc / Hvad ende vil det da faae med dem / som icke troe Guds Euangelio? 18 Oc dersom den Retfærdige neppeligen frælsis / Hvor vil den ugudelige oc en Syndere aabenbaris? 19 Derfor oc / hvilcke som ljde efter Guds Villie / de skulle befale hannem deres Siele / som en trofaast Skare / i det de giøre got.

V. Capitel.
DE Ældste som ere iblant eder / formaner jeg / som een af de Ældste / oc Vidne om Christi ljdelser / som oc er deelactig i den Herlighed / som skal aabenbaris / 2 Føder Guds Hiord / som er iblant eder / oc seer vel til icke tvingde / men frjvillige: Icke for slem Vindings skyld / men redebonne. 3 Icke som de der drifve Herredom ofver (HErrens) Arf / men som blifve hiordens Exempler. 4 Oc da skulle I / naar Hyrdenes Første Aabenbaris / bære Ærens Kranz / som icke skal visne / der fra.
5 Disligeste I som er ugne / værer de Ældste underdanige.
Men værer alle hver andre underdanige / værer ret beprydede med Ydmyghed / Thi Gud staar de Hoffærdige imod / men de Ydmyge gifver hand Naade. 6 Saa ydmyger eder nu / under Guds veldige haand / ad hanskal ophøye eder i tjde. 7 Kaster all eders Sorg paa hannem / thi hand hafver Omsorg for eder. 8 Værer ædrue / vaager / thi eders Modstandere Dieflen gaar omkring / som en brølende Løve / søgendis hvem hand kan opsluge. 9 Staar hannem imod / faste i Troen / eftredi I vide / ad de samme ljdelser fuldkommes paa eders Brøderskab i Verden. 10 Men all naadis Gud / som kaldede os til sin ævige Herlighed / icho JEsu / Hand skal fuldkommeligen berede / styrcke / bekræfte / grundfæste eder / som ljde en liden tjd. 11 Hannem være Æren oc Macten i all ævighed / Amen.
12 Med eders trofaste Broder Silvano (som jeg acter) skref jeg lidet / oc formaner oc vidner / Ad denne er den sande Guds Naade / i hvilcken I staae. 13 Der hilser eder / den medudvalde (Meenighed) i Bagylone / oc Marcus min Søn. 14 Hilser hver andre med Kierligheds Kys. Fred være med alle dem / som ere i Christo JESU / AMEN.


Den anden S.Petri almindelig Epistel.
I.Capitel.
SImeon Petrus / JEsu Christi Tienere oc Apostel / Til dem / som hafve faaet lige dyrebar Tro med os / i vor Guds oc vor HErris JEsu Christi Trois retfærdighed / 2 Naade oc Fred vorde eder mangfoldig / i Guds oc JEsu vor HErris bekiendelse.
3 Eftresom hans guddommelige Kraft i alle de Ting som høre til Ljfvet oc Gudfryctighed / er os gifven / formedelst hans Kundskab / som os kaldede / ved Herlighed oc Dyd / 4 Formedelst hvilcke de største oc dyrebare Forjættelser ere os gifne / Ad I ved dem blifve deelactige i den Guddommelige natuur / dersom I flye den Forkrænckelighed / som er i Verden / udi begierlighed.
5 Oc i det I legge all fljd paa det samme / da bevjser Dydelighed i eders Tro / oc i Dydelighed Forstand / 6 Mern i Forstand Maadelighed / men i Maadelighed Taalmodighed / men i Taalmodighed Gudfryctighed / 7 Men i Gudfryctighed / broderlig Kierlighed. 8 Thi naaar disse Ting ere hoos eder / oc ere ofvreflødige / da lade de eder icke blifve lade eller ufructbare / til vor HErris JEsu Christi Kundskab. 9 Men hvo som icke hafver disse ting / hand er blind / oc seer icke langt / som forglemmer sine gamle Synders reenselse. 10 Derfor / Brødre / giører dis meere fljd / ad stadfæste eders Kald oc udvællelse. Thi ad giøre I dette / da skulle I icke snuble / 11 Thi eder skal saa rjgeligen gifves / den Indgang til vor HErris oc Frelseris JEsu Christi ævige Rige.
12 Derfor vil jeg icke forsømme ad minde eder altjd disse ting / alligevel ad I vide sligt / oc ere styrckede i den nærværendis Sandhed. 13 Men jeg acter det ræt (ad være/) ad opvæcker os paa minde eder / saa længe som jeg er i dette Pauluun / 14 jeg som veed / ad mig Pauluuns afleggelse er snart forhaanden / lige som oc vor HErre JEsus Christus hafvr aabenbarit mig. 15 Vil end oc altjd giøre min fljd / ad I skulle komme dette ihu / efter min Afgang.
16 Thi vi icke / som vi hafde efterfuldt klogeligen sammensætte fable / kundgiorde eder vor HErris JEsu Kraft oc tilkommelse. Men som hafve self været de der saae hans store Herlighed / 17 Thi hand fick Hæder oc Ære af Gud Fader m i det saadan en røst skeede til hannem af den ypperlig Herlighed / Denne er min Søn den elskelige / i hvilcken jeg hafver god behagelighed. 18 Oc vi hørde denne Røst / som kom af Himmelen / der vi vare med hannem paa det hellige Bierg. 19 Oc vi hafve et saare fast prophetiske Ord / (Oc) I giøre vel / ad I gifve act der paa / ligesom paa et Lius / ders kinner ien mørck sted / indtil Dagen opskinner / oc Morgenstiernen oprinder i eders Hierter. 20 Saa i Vjde det først / ad ingen Prophetid i Skriften kan dragis til egen udleggelse. 21 thi der er icke nogen sinde en Prophetie kommen fræm af Menniskelig villie / Men de hellige Guds mennisker / som blefve drefne af den Hellig-Aand / talede.

II. Capitel
SAa vare der oc falske Propheter iblant Folcket / lige som der skulle oc være falske Lærere iblant eder / som der hoos skulle indføre fordærfvelige Partj / oc necte den HErre som dem kiøbte / Som skulle føre ofver dem self en hastig fordærfvelse / 2 Oc der skullemange efterfølge deres Fordærfvelser: Formedelst hvilcke Sandhedsens Vey skal bespottis /
3 Oc de skulle handle med eder formedelst Gierighed / med optænckte Ord / fra hvilcke Dommen skal icke længe tøfve / oc deres fordærfvelse slummer icke. 4 Thi dersom Gud icke sparde Englene / som syndede / men støtte dem til Helvede / med Mørckens Lencker / oc antvordede dem hen / ad de skulle bevaris til Dommen: 5 Oc sparde hand icke den gamle Verden / men bevarde Noe / retfærdigheds Prædickere (self) ottende / der hand førde Syndfloden ofver de ugudeliges Verden. 6 Oc hand giorde de Sodomiters oc Gomorræ Støder til Aske omkaste / oc fordømte dem / Saa hand sætte dem til et Exempel / for dem som skulde lefve ugudeligen. 7 Oc hand frjde dem retfærdige Loth / som var besvært under de skændelige (Folckes) uteerlighed / 8 Thi hand som var retfærdig / oc boode iblant dem / der pjnte Dag fra Dag sin retfærdige Siæl / med uretfærdige Gierninger / som hand saa oc hørde. 9 HErren veed ad frj de Gudfryctige af Fristelse / men ad bevare de uretfærdige til Dommens Dag ad straffis.
10 Men meest dem / som vandre efter Kiødet / i ureenligheds begæring / oc foracte Herskab / (som ere) dristige / egensindede / (som) icke frycte sig ved ad bespotte Majestater. 11 Der som Engle / som ere større i styrcke oc mat / icke fræmføre lastelig Dom imod dem for HErren. 12 Men de / som ufornumstige Diur / efter Natuuren / der ere fødde til / ad fanges oc fordærfves / i det de tale bespotteligen om de ting de vide intet af / skulle fordærfves i deres egen fordærfvelse / 13 Saa de skulle bære uretfærdigheds Løn der fra. Efterdi de meene den daglige lystighed ad være en vellyst / ere skam oc last / som giøre sig lystige i deres bedrægerj / naar de holde Maaltjd med eder / 14 Som hafve Øyne fulde af Horerj / oc som icke lade af ad synde / somlocke til sig de ustadige Siele / hafve et Hierte som er drefvet i Gierighed / ere forbandelsens Børn / 15 Som forlade den rette Vey / oc gaae vild / som følge efter Balaams Bosor Søns Vey ,hvilcken der elskte uretfærdighedens Løn / 16 Men fick Straf for sin egen Ofvertrædelse / Det stumme trælbaarne Diur / som talde med Menniskens Røst / forhindrede Prophetens daarlighed.
17 Disse ere Vandløse Kilder / oc Skyer som drifves af Hværvelvind / hvilcke Mørckens dumhed er bevaret til ævig tjd. 18 Thi i det de tale stolte Ord / som intet er hoos / da locke de dem / formedelst Kiødses begieringer / i uteerligheder / som retteligen vare undflydde / fra dem der vandre i vildfarelse / 19 I det de lofve dem Frjhed / alligevel ade de ere self forkrænckelsens Tieniste. Thi af hvilcken nogen er ofvervunden / hans Tienere er hand blefven. 20 Thi dersom de der hafve undflydt Verdens ureenligheder, formedelst den HErris oc Frelseris JEsu Christi bekiendelse / blifve dog igien indvicklede / ad de ofvervindes af de samme / Da ere de sidste ting blefne dem verre end de første. 21 Thi det hafve værit dem bedre / ad de hafve icke kiendt Retfærdighedens Vey / end ad der de den kiende / hafve vendt sig fra det hellige Bud / som er ofverantvordet dennem. 22 Men det er dem vederfarit / som (sigis) i det sande ordsprock / En Hund som hafver vendt sig igien til sin egen Spy / oc en Soo / som var toen / til skiden Søle.

III.Capitel.
DEnne anden Epistel / skrifver jeg nu til eder / I elskelige / i hvilcke jeg opvæcker oc paaminder eders reene Sind / 2 Ad I skulle tæncke paa de ord / som eder ere tilforn sagde af de hellige Propheter / oc paa vort Bud / vi som ere vor HErris oc Frelseris Apostle. 3 Videndes det først / Ad der skulle komme i disse sidste Dage / Bespottere / som vandre efter deres egne begæringer. 4 Oc sige / Hvor er hans Tilkommelsis Forjættelse? Thi fra den Dag Fædrene ere hensofvede / da blifve alle ting ligeeens / fra Skabelsens begyndelse. 5 Thi de ville icke vjde det / ad himlene vare i fordum tjd / oc Jorden stadig / af Vand oc udi Vand / formedelst Guds Ord / 6 hvorfor Verden / som da var / blef drucknet oc fordærfvet i Vand. 7 Men Himlene oc Jorden som nu ere / ved det samme / de ere bevarende som et Liggendefæ / som bevaris til Ilden / paa Dommens oc de ugudelige Menniskers Fordærfvelsis Dag. 8 Men dette eene skulle I vide / I Elskelige / Ad een Dag er for HErren som tusind Aar / oc tusind Aar som een Dag. 9 HErren forhaler icke Forjættelsen / som nogle acte det for en forhaling / Men hand hafver Tolmodighed med os / i det hand vil icke / ad nogen skal fortabis / men alle skulle begifve sig til omvendelse. 
10 Men HErrens dag skal komme / som en Tyf om Natten / paa hvilcken himlene skulle forgaae med stort Bulder / men Elementerne skulle smeltes / i det de brænde / Oc Jorden / oc de Gierninger som ere i den / skulle opbrændes. 11 Naar alle disse ting da forgaae / hvordanne bør det eder ad være / i hellige Omgængelser oc gudfryctige Øfvelser? 12 Som vente oc haste til Guds Dagis tilkommelse? Paa hvilcken Himlene / som blifve gloende / forgaae / oc Elementerne / som smeltes / brænde. 13 Men vi vente ny Himle / oc en ny Jord / efter hans Forjættelse / i hvilcke Retfærdighed boer. 14 Derfor / I Elskelige / eftredi I forvente disse ting / da værer flittige / ad i kunde findes ubesmittede oc ustraffelige for hannem i Fred. 15 Oc acter for HErris Langmodighed / for (eders) saliggiørelse. Som oc vor elskelige Broder Paulus / skref eder til / efter den Vjsdom / som hannem er gifven / 16 Ligesom oc i alle Brefvene / naar hand taler i dem om disse ting / i hvilcke der ere nogle svaare Stycker ad forstaae / hvilcke de ulærde oc ustadige forvende / ligesom oc de andre Skrifter / til deres egen fordærfvelse. 17 Hvorfor / I Elskelige / efterdi I vide (det) tilforn / vocter eder / ad i icke formedelst de skændelige (Folckes) vildfarelse / blifve forførde med / ad I falde af eders egen stadighed. 18 Men voxer i vor HErris oc Frelseris JEsu Christi Naade oc Kundskab . Hannem (være) Ære / baade nu oc til ævig Tjd / AMEN.


Den første S.Johannis almindelig Epistel.
I.Capitel.
Det som var af begyndelsen / det vi hafve hørt / det vi hafve seet med vore Øyen / det vi hafve beskued / oc vore Hænder følede paa / (forstaa ret) om det Lifsens Ord / 2 Ja ljfvet er aabenbaret / oc vi hafv seet oc vidne / oc forkynde eder Ljfvet / som er ævigt / hvilcket var hoos Faderen / oc er aabenbaret for oc. 3 Det (siger jeg) som vi (saaledis) hafve seet oc hørt / forkynde vi eder / Ad I oc skulle hafve Samfund (skal være) med Faderen / oc med hans Søn JEsu Christo. 4 Oc vi skrifve eder dette til / paa det ad eders Glæde skal være fuldkommen. 5 Oc denne er den kundgiørelse / som vi hafve hørt af hannem / oc forkynde eder / Ad Gud er et Lius / oc der er intet mørckt i hannem. 6 Dersom vi sige / ad vi hafve Samfund med hannem / oc omgaaes i Mørcket / Da lifve vi / oc giøre icke Sandheden. 7 Men dersom vi omgaaes i Liuset / lige som hand er i Liuset / da hafve vi Samfund med hver andre / Oc JEsu Christi hans Søns Blod / reenser os af all Synd.
8 Dersom vi sige / Vi hafve icke synd / da forføre vi os self / oc Sandheden er icke i os. 9 Dersom vi bekiende vore Synder / da er hand tro oc retfærdig / ad hand forlader os Synderne / oc vil reense os af all uretfærdighed. 10 Dersom vi sige / ad vi hafve icke syndet / da giøre vi hannem til en Løgnere / Oc hans Ord er icke i os.

II. Capittel.
MIne Børn lidle / Dette skrifver jeg eder til / Ad I skulle icke synde. Oc dersom nogen synder / Da hafve vi en Taalsmand hoos Faderen / Jesum Christum (den) retfærdig / 2 Oc den samme er Forligelsen for vore Synder: Dog icke alleeniste for vore / men ocsaa for den gandske Verdens. 3 Oc der paa vide vi / Ad vi kiende hannem / om vi holde hans Bud. 4 Hvo som siger / Jeg hafver kiendt hannem / oc holder icke hans Bud / hand er en Løgnere / oc i hannem er icke Sandheden. 5 Men hvo som holder hans Ord / i hannem er sandeligen Guds Kierlighed fuldkommen. Der paaa kiende vi / ad vi ere i hannem. 6 Hvo som siger / Ad hand blifver i hannem / hand er skydig til ad omgaais / lige som hand omgickis.
7 Brødre / JEg skrifver eder icke et nyt Bud / men et gammelt Bud / som I hafde af begyndelsen. Det gamle Bud er Ordet / som I hørde af begyndelsen. 8 Atter skrifver jeg eder et nyt Bud / som er sandt i hannem oc i eder: Thi Mørcket er forgangit / oc det sande Lius Skinner nu. 9 Hvo som siger ,a d hand er i Liuset / i hader sin Broder / hand er i mørcket endnu. 10 Hvo som elsker sin Broder / hand blifver i Liuset / oc der er ingen Forargelse i hannem: 11 Men hvo som hader sin Broder / hannem er i Mørcket / oc omgaais i Mørcket / oc veed icke hvort hand gaar: Thi mørcket hafver forblindit hans øyen.
12 Jeg skrifver eder til / Børn lidle / ad eders Synder ere eder forladne / formedelst hans Hafn. 13 Jeg skrifter eder til / I Fæder / Thi I kiende den / som er af begyndelsen. Jeg skrifter eder unge Folck til / thi I hafve ofverfundet den Onde. 14 Jeg skrifer eder Børn lidle til / thi I hafve kiendt Faderen. Jeg hafver skrefviet eder Fædre til / thi I hafve kiendt den / som er af begyndelsen. jeg hafver skrefvit eder tunge Folck til / thi I ere stercke / oc Guds Ord blifver hoos eder / oc I hafve ofvervundet den Onde. 15 Elsker icke Verden / icke heller de Ting som ere i Verden: Dersom nogen elsker Verden / da er icke Faderens Kierlighed i hannem. 16 Thi alt det som er i verden (som er) Kødsens begierning / oc Øynenes begierning / oc Lifsens ofverdaadighed / er icke af Faderen / men er af Verden. 17 Oc Verden forgaar / oc dens begæring : Men den som giør Guds Villie / blifvre til ævig tjd. 18 Børn lidle / det er den sidste Tjme : Oc som I hafve hørt / ad Antichristus kommer / oc nu ere der blefne mange Antichrister: Hvor udaf vi kiende / ad det er den sidste Tjme. 19 De ere udgangne fra os / men de vare icke af os. Thi ad hafde de været af os / da hafde de jo blefvet hoos os: Men ad de skulde aabenbares / ad alle ere icke af os.
20 Oc I hafve en Salvelse af den Hellige / oc vjde alle Ting. 21 Jeg skref eder icke til / ad I icke viste Sandheden / Men ad I vide den / oc ad der er ingen Løgn af Sandheden. 22 Hvo er den Løgnere / uden den som necter / ad JEsus er den Christus? Det er den Antrchrist / som necter Faderen oc Sønnen. 23 Hvo som necter Sønnen / hand hafver ey heller Faderen. Hvo som bekiender Sønnen / hand hafver ey heller Faderen.. Hvo som bekiender Sønnen / hand hafver oc Faderen. 24 Hvad som I da hafve hørt af begyndelsen / det blifve i eder: Dersom det blifver i eder / som I hørde af begyndelsen / da skulle oc I blifve i Sønne oc i Faderen. 25 Oc denne er Forjættelsen / den hand lofvede os / det ævige Ljf. 26 Dette skref jeg eder til / om dem / som eder forføre. 27 Oc den salvelse som i annammede af hannem / blifvre i eder / oc I hafve icke behof / ad nogen skal lære eder / men lige som den samme salvelse lærer eder om alle Ting / oc det er sandt / oc er icke Løgn. Oc ligesom den hafver lærdt eder / saa blifver i hannem. 29 Oc nu Børn lidle / blifver i hannem / ad naar hand blifver aabenbaret / vi kunde da hafve dristighed / oc icke blifve beskæmmede for hannem / i hans Tilkommelse. 29 Der som I vide ad hand er retfærdig / da kiende I oc / ad hvo som giør retfærdighed / hand er fød af hannem.

III.Capittel.
SEer / hvilcken Kierlighed Faderen hafver gifvit os / ad vi skulde kaldes Guds Børn. Derfor kiender Verden os icke / thi den kiende hand icke. 2 I Elskelige / nu ere vi Guds Børn / oc det er icke endnu aabenbaret / hvad vi skulle være: Men vi vide / ad naaar hand blifver aabenbared / vi da skulle vorde hannem lige: Thi vi skulle see hannem / som hand er.
3 Oc hver som hafver dette haab til hannem / hand reenser sig self / ligesom hand er reen. 4 Hvo som giør Synd / hand giør oc uret: Oc Synden er den uret. 5 Oc I vide / ad hand er aabenbared / paa det hand skkulde borttage vore Synder / oc der er icke Synd i hannem. 6 Hver den som blifver i hannem / synder icke. Hver den som synder / hand hafver icke seet hannem / ey heller kiendt hannem. 7 Børn lidle / Ingen forføre eder. Hvo som giør Retfærdighed / den er retfærdig / som hand er retfærdig. 8 Hvo som giør Synd / hand er af Dieflen: Thi Dieflen synder af begyndelsen. Der til er Guds Søn aabenbaret / ad hand skulde løsøe Dieflens Gierninger. 9 Hvre den som er fød af Gud / giør icke Synd: Thi hans Sæd blifver i hannem: Oc hand kand icke synde / Thi hand er fød af Gud. 10 Der udi ere Guds Børn oc Dieflens Børn aabenbare.
Hver den som icke giør Retfærdighed / hand er icke af Gud / oc hvo som icke elsker sin Broder. 11 Thi dette er det budskab / som j hafve hørt af begyndelsen / ad vi skulle elske hver andre. 12 Icke som Cain var af den onde / oc myrde sin broder. Oc hvorfor myrde hand hannem? For hans Gierningre vare onde / men hans Broders retfærdige. 13 Forundrer eder icke / mine Brødre / om verden hader eder. 14 Vi vide / ad vi ere ofverkomne fra Døden til Ljfvet / Thi vi elske Brødrene. Thi hvo som icke elsker Broderen / hand blifver i Døden. 15 Hver som hader sin Broder / hand er en Manddrabere / oc I vide / ad ingen Manddrabere blifvre det ævige Ljf blifvende i sig. 16 Der paa hafve vi kient Guds Kierlighed / ad hand lod sit Ljf for os: Oc vi ere skyldige ad lade Ljf for Brøddene. 17 Men den som hafver Verdens God / oc acter sin Broder hafver behof / oc lucker sit Hierte til for hannem / hvorledis blifver Guds Kierlighed i hannem? 18 Mine Børn lidle / Lader os icke elske med ord / ey heller med Tunge / men med Gierning oc Sandhed. 19 Oc der paa kiende vi / ad vi ere af Sandheden / oc kunde stille vore Hierter tilfreds for hannem / 20 Ad / dersom vort Hierte fordømmer os / Ad Gud er større / end vort Hierte / oc kiender alle Ting. 21 I Elskelige / dersom vort Hierte icke fordømmer os / Da hafve vi en dristighed til Gud. 22 Oc hvad vi bede om / det skulle vi annamme af hannem / Thi vi holde hans Bud / oc giøre de Ting som behagelige ere for hannem. 23 Oc det er hans Bud / Ad vi skulle troe paa hans Søns JEsu Christi Nafn / oc elske hver andre / som hand haf os et Bud. 24 Oc hvo som holder hans Bud / den blifvre i hannem / oc hann i den: Oc der paa kiende vi / ad hand blifver i os / ad Aanden / som hand hafver gifvit os.

IV.Capitel.
I Elskelige / trooer icke hvre Aand / Men prøfver Aanderne / om de ere af Gud : Thi der ere mange falske propheter udgangne i Verden. 2 Der paa kiender Guds Aand: Hvre Aand / som bekiender Jesum Christum ad være kommen i Kiød / er af Gud. 3 Oc hver Aand / som icke bekiender den Jesum chmm ad være kommen i Kiød / er icke af Gud: Oc denne er den Antichristes (Aand/) om hvilcken I hørde / ad hand kommer / oc hand er nu allereede i Verden. 4 Børn lidle / I ere af Gud / oc hafve ofvrevundet dem: Thi den som er i eder / hand er større / end den der er i Verden. 5 De ere af Verden / derfor tale de af Verden / oc Verden hører dem. 6 Vi ere af Gud: Hvo som kiender Gud / hører os: Hvilcken icke er af Gud / hører os icke / Der paa kiende vi Sandhedens Aand / oc vildfarelsis Aand.
7 I Elskelige / Lader os elske hver andre / Thi Kierligheden er af Gud, oc hver den som elsker / er fød af Gud / oc kiender Gud. 8 Hvo som icke elsker / kiender icke Gud / Thi Gud er Kierlighed. 9 Der udi er Guds kierlighed aabenbared i os / ad Gud hafver sendt sin SØn den eenborne til Verden / ad vi skulle lefve ved hannem. 10 Der udi er Kierligheden / Icke ad vi hafve elskt Gud / Men ad hand hafvre elskt os / oc udsende sin Søn til Forligelse for vore Synder. 11 I Elskelige / hafver Gud saa elskt os / Da ere vi skyldige ad elske hver andre. 12 Ingen hafver nogen tjd seet Gud, Dersom vi elske hver andre / da blifver Gud i os / oc hans Kierlighed er fuldkommen i os. 13 Der paa kiende vi / ad vi blifve i hannem / oc hand i os / Ad hand gaf os af sin Aand. 14 Oc vi hafve seet oc vidne / ad Faderen udsende Sønnen / ad være Verdens Frelsere. 15 Hvilcken som nu vil bekiende / Ad JEsus er den Guds Søn / i hannem blifver Gud / self / oc hand i Gud self. 16 Oc vi hafve kiendt oc troet den Kierlighed / som Gud hafver til os. Gud er Kierlighed: Oc hvo som blifver i Kierligheden / hand blifver i Gud / oc Gud i hannem. 17 Der med er Kierligheden fuldkommen hos os / paa det vi skulle hafve dristighed paa Domme dag / Thi lige som hand er / saa ere oc vi i denne Verden.
18 Fryct er icke i Kierligheden / Men den fuldkomne Kierlighed drifver Frycten ud. Thi Fryct hafvre pjne / Men hvo som frycter / hand er icke fuldkommen i Kierligheden. 19 Vi elske hannem / thi hand elskte os først. 20 Dersom nogen siger / jeg elsker Gud / oc hader sin broder / hand er en LØgnere. Thi hvo som icke elsker sin Broder / som hand hafver seet / hvorledis kan hand elske Gud / som hand icke hafver seet? 21 Oc dette Bud hafve i af hannem / Ad hvo som elsker Gud / hand skal oc elske sin Broder.

V.Capittel.
HVer den ,som troor / ad JEsus er den Christus / hand er fød af Gud. Oc hver som elsker den / der hand aulede / hand elsker oc den / som er fød af hannem. 2 Der paa kiende vi / ad vi elske Guds Børn / naar vi elske Gud / oc holde hans Bud. 3 Thi denne er den Guds kierlighed / ad vi holde hans Bud / oc hans Bud ere icke svaare. 4 Thi alt det som er fød af Gud / ofvervinder Verden: Oc den er den Seyr / som hafver ofvervundit Verden / vor Tro. 5 Hvo er den som ofvrevinder Verden / uden den som troor / ad JEsus er Guds Søn?
6 Denne er den / som kom med Vand oc Blod / JEsus den Christus: Icke med Vand alleene / Men med Vand oc Blod: Oc det er Aanden / som vidner / ad Aanden er Sandheden. 7 Thi de ere tre som vidne i Himmelen / Faderen / Ordet / oc den Hellig-Aand: Oc disse tre ere eet. 8 Oc de ere tre som vidne paa Jorden / Aanden oc Vandet / oc Blodet: Oc dise tre ere til eet. 9 Dersom vi annamme Menniskenes Vidnesbyrd / Da er Guds Vidnisbyrd større: Thi dett er det Guds Vidnesbyrd / som hand hafver vidnet om sin Søn. 10 Hvo som troor paa Guds Søn / hand hafver dette Vidnisbyrd i sig self: Hvo som icke troor Gud / hand hafver giort hannem til en Løgnere / Ad hand hafver icke troit paa det Vidnisbyrd / som Gud hafver vidnet om sin Søn. 11 Oc dette er det Vidnisbyrd / ad Gud hafver gifvit os det ævige Ljf: Oc dette Ljf er i hans Søn. 12 Hvo som hafver Sønnen / hafver Ljfvet: Hvo som icke hafver Guds Søn / hafver icke Ljfvet.
13 Dette hafver jeg skrefvet eder til / I som troe paa Guds Søns Nafn / Ad I skulle vide / ad I hafve det ævige Ljf / oc ad I skulle troe paa Guds Søns Nafn. 14 Oc det er den dristighed / som vi hafve til hannem / Ad / dersom vi begære noget / efter hans Villi / da hører hand os. 15 Oc dersom vi vide / ad hand hører os / hvad vi begære / da vide vi / ad vi hafve de begæringer / som vi hafve begæret af hannem. 16 Dersom nogen seer sin Broder synde en Synd / icke til Døden / den maa begære / oc hand skal gifve hannem Ljf / (Jeg siger) dem som synde icke til Død. Der er een Synd til Død / om den siger jeg icke / ad nogen skal bede. 17 ASll uretfærdighed er Synd / oc der er Synd icke til Døden. 18 Vi vide / Ad hver dn som er fød af Gud / hand synder icke: Men hvo som er fød af Gud / hand bevarer sig self / oc den Onde rører hannem icke. 19 Vi vide / ad vi ere af Gud / oc den gandske Verden ligger i det Onde. 20 Men vi vide / ad Guds SØn er kommen / oc hafver gifvet os et Sind / ad vi kunde kiende den Sande: Oc vi ere i den Sande i hans Søn JEsu Christo. Denne er den sande Gud / oc det ævige Ljf. 21 Børn lidle / vocter eder self for Afguder. AMEN.


Den anden S. Johannis Epistel.
I. Capitel.
DEn ÆLdste / Til den udvalde Frue / oc hendis Børn / hvicke jeg elsker / i Sandheden / Oc icke jeg alleene / Men oc alle / som hafve oc kiendt Sandhed: 2 For den Sandheds skyld / som blifver i os / oc skal være med os til ævig Tjd. 3 Naade ; Barmhiertighed / Fred / af Gud Fader / oc den HErre JEsu Christo / Faders Søn / i Sandhed / oc udi Kierlighed / skal være med eder.
4 Jeg er blefven gandske glad / ad jeg hafver fundit af dine Børn / dem som omgaaes i Sandhed / ligesom vi hafve annamme et Bud af Faderen. 5 Oc nu beder ejg dig / Frue / Icke som jeg skrifver et nyt bud til dig / men det som vi hafve af begyndelsen / Ad vi skulle elske hver andre. 6 Oc denne er Kierligheden / ad vi skulle omgaaes efter hans Bud. Dette er Budet / som I hørde af begyndelsen / ad I skulle omgaaes i det.
7 Thi mange Bedrægere ere komne i Verden / som icke bekiende Jesum Christum / som kommer i Kiød. Denne er den Bedragere / oc den Antichrist. 8 Seer eder self for / ad vi icke skulle tabe te Ting vi hafve arbeydet / men ad vi kunde bekomme en fuld LØn. 9 Hvo som ofvertræder / oc blifver icke i Christi Lærdom / hand hafver icke Gud: Hvo som blifver i Christi Lærdom / hand hafver baade Faderen oc Sønnen. 10 Der som nogen kommer til eder, oc fører icke denne Lærdom / hannem annamme icke til Huus / oc hilser hannem icke. 11 Thi hvo hannem hilser / hannem blifver deelactig i hans onde Gierninger.
12 Dog jeg hafver meget ad skrifve eder til / vilde jeg icke med Bref og Bleck: Men jeg haabis ad komme til eder / oc ad tale Mundtligen (med eder/) Paa det ad vor Glæde skal være fuldkommen. 13 Din udvalde Systers Børn hilse dig. AMEN


Den tredie S. Johannis Epistel.
I.Capitel.
DEn Ældste / Til Gajo den Elskelige / som jeg elsker i Sandhed. 2 Du Elskelige / Jeg ynsker ad du maat ljde vel i alle maade / oc være karsk / lige som din Siel ljder vel. 3 Thi jeg blef gandske glad / der Brødrene komme / oc vidende om din Sandhed / som du omgaas i Sandhed. 4 Jeg hafver ingen større Glæde / end den / ad jeg hører mine Børn omgaaes i Sandhed. 5 Du Elskelige / du giør troligen / det som du giør mod Brødrene / oc mod de Fremmede / 6 Hvilcke som hafve vidnet om din Kierlighed / for Meenigheden / oc du skalt giøre vel / om du faar skicket dem fra dig værdeligen / for Gud. 7 Thi ad de ere uddragne for hans Nafns skyld / oc de tog intet af Hedningene. 8 Saa ere vi skyldige ad annamme saadanne / paa det vii kunde blifve Sandheds Medhielpere.
9 Jeg hafver skrefvit Meenigheden til. Men Diotrephes / som vil gierne være den ypperste iblant dem / annammer os icke. 10 Derfor naar jeg kommer / vil jeg minde hannem paa sine Giernigner / som hand giør / som pladdrer med onde Ord mod os / oc lader sig icke der med nøye. Hand annammer self icke Brødrene / oc formeener dem / som det vile / oc uddrifver (dem) af Meenigheden. 11 Du Elskelige / Efterfølg icke det Onde / men det Gud: Hvo som giør got / er af Gud: Hvo som giør ont / hafver icke seet Gud.
12 Demetrio er gifvet Vidnisbyrd af alle / oc af Sandheden self: Men vi vidne ocsaa: Oc I vide / ad vort Vidnisbyrd er sandt.
13 Jeg hafde meget ad skrifve / Men jeg vil icke skrifve til dig med Bleck oc Pen. 14 Men jeg haabis snart ad see dig / Oc vi ville Mundtligen tale med hver andre. 15 Fred være med dig. Vennerne hilse dig. Hilse Vennerne ved Nafn.


S. Judæ almindelig Epistel.
I.Capitel.
JUdas / JEsu Christi Tienere / Men Jacobi Broder / Til de Kaldede / som ere helliggiorde i Gud Fader / oc bevarede i JEsu Christo / 2 Barmhiertighed oc Fred / oc Kierlighed / blifve eder formeeret.
3 I ELskelige / efter jeg anvender all fljd / ad skrifve eder til om den fællis saliggiørelse / da hafde jeg fornøden / ad skrifve eder en Formaning til / Ad I skulde end ydermeere strjde for den Tro / som er eengang ofverantvorded de Hellige. 4 Thi nogle Mennisker hafve indsniget sig / som ere fordum forskrefne til denne Dom / ugudelige / som forvende vor Guds Naade til uteerlighed / oc necte den eene HErre Gud / oc vor HErre Jesum Christum.
5 Men jeg vil paaminde eder / I som vide dette eengang / ad HErren / der hand hafde frelst Folcket af Ægypten / da hafver hand fordærfvit anden gang / dem som icke troede. 6 DOc Englene / som icke bevarede deres eget Førstedømme / men forlode deres egen Bolig / hafver hand forvarit med ævige Baand / under Mørckhed / til den stoore Dags Dom. 7 Ligesom Sodoma oc Gomora / oc de Stæder omkring / dem / der de hafde udhooret / i lige maade som disse / oc vare gangne efter andet Kiød / ere sætte til exempel / i det de ljde en ævig Ild Pjne. 8 Disligest oc disse / naar de dømme / bemitte de Kiødet / men foracte Herredømme / ja tale bespottelsen om Majestater. 9 Men MIchael den Ofver-Engel / der hand kjfvedis med Dieflen / oc trættede om Mosis Legome / da torde hand icke fremføre Bespottelsens Dom / Men sagde / HErren straffe dig. 10 Men disse bespotte de ting / de hafve icke kiendt: Men i de natuurlige / som de ufornuftige Diur vide / i dem fordærfve de sig. 
11 Væ dem: Thi de ere gangne paa Cains Vey / oc ere udøste i Baalams løns vildfarelse / oc ere ødelagde i Core giensigelse. 12 Oc ere Spetter i eders Kierligheds Maaltjd / naar de giøre dem glæde med (eder) i det de føde dem self / uden fryct / vandløse Skyder / som omdrifves af Væjret / Træer som ere fornede / ufructbare / to gange døde / oprycte med Rod / 13 Hafsens vilde bølger / som udskumme deres egen skam / vildfarende Stierner / til hvilcke mørckens dumhed er bevarit til ævig tjd. 14 Men Enoch / den sivende / fra Adam / hafver oc spaadet om disse / der hand sagde / See / HErren kommer med sine Hellige / mange Tusinde / 15 Ad holde Dom mod alle / oc straffe alle de ugudelige / for alle deres ugudeligheds Gierninger / som de hafve været ugudelige med / oc for alle de haarde Ting / som ugudelige Syndere hafve talet imod hannem. 16 Disse ere (de) som knurre / som klagde / som vandre elfter deres begæringer / oc deres Mund taler opblæste ting / som giøre sig forundring paa Personer / for nyttis skyld.
17 Men I / Elskelige / kommer de Ord ihu / som før ere sagde af vor HErris JEsu Christi Apostle / 18 Ad de sagde til eder / Ad i den sidste Tjd / skulle blifve Bespottere / som vandre efter deres ugudelige væsens egen begæring. 19 Disse ere de / som frastille sig self / Siæliske / som hafve icke i Aand. 20 Men I / Elskelige / som opbygge eder self paa eders helligste Tro oc bede udi den Hellig-Aand / 21 Bevarer eder self i Guds Kierlighed / i det I forvente (endnu) vor HErris JEsu Christi Barmhiertighed til det ævige Ljf. 22 Oc ynckes ofver somme / dog med forskiæl / 23 Oc frelser nogle med fryct / i det I rycke dem af Ilden / saa I hade oc den Kiortel / som af Kødet er besmittit.
24 Men den / som er mæctig til ad bevare eder uden Fald / oc stille (eder) for sin Herligheds Ansict / ustraffelige / med Glæde / 25 Den alleene vjse Gud / vor Frelsere / (være) Ære oc Majestat / kraft oc Mact / baade nu oc i all ævighed / AMEN.


S.Johannis den Theologi Aabenbaring.
I.Capitel.
JEsu Christi Aabenbaring / som Gud hafver gifvit hannem / ad vise sine Tiener / de Ting som bør ad ske enden en stacket Tjd: Oc hand betgnede det / i det hand sende Bud ved sin Engel / til sin tienere Johannem / 2 Som hafver vidnet om det Guds Ord / oc om det JEsu Christi Vidnisbyrd / oc om hvilckesomheldst Ting hand hafver seet. 3 Salig er den som læser / oc de som høre Prophetiens ord / oc bevare de Ting som ere skrefne i den. Thi Tjeden er nær.
4 Johannes / til de siu Meenigheder / som ere i Asien. Naade (være med) eder oc Fred / af den (som heder) Den der er / oc den der var / oc den der kommer: Oc af de siu Aander / som ere for hans Stool. 5 Oc af JEsu Christo (som er) det troo Vidne / den Førstefødde af de Døde / oc Jordens Kongers Første. Den som elskte / oc toede os af vore Synder ,eder d sit Blood: 6 Oc hand hafver giort os til KOnger oc Proster / for Gud oc sin Fader: Hannem (være) Ære oc Kraften i all ævighed / Amen. 7 See / hand kommer med Skyerne / oc hvert Øye skal see hannem / oc de som hannem igennemstunge / oc alle Jorden Slecter skule hyle / Ja / Amen. 8 Jeg er A oc O / Begyndelse oc Ende / siger HErren / den som er / oc den som var / oc den som kommer / del Allmæctige.
9 Jeg Johannes / som oc (er) eders broder / oc meddeelactig i Trængslen / oc i Riget / oc JEsu Christi Taaalmocighed var paa den Øø som kaldis Pathmod / for Guds Ords / oc for JEsu Christi Vidnisbyrds skyld. 10 Jeg var i Aanden paa HErrens Dag / oc hørde bag mig en stooor Røst / som en Basuunis / II Som sagde / Jeg er A oc / O den Første oc den Sidste. Oc det du seer / det skif i en Boog / oc send det til de Meenigheder som ere i Asia / til Ephesum / oc til Smyrnam / oc til Pergamum / oc til Thyatira / oc til Sardes / oc til Philadelphiam / oc til Laodiceam. 12 Oc jeg vende mig om / ad see Røsten / som talde med mig. Oc som jeg vende mig / saa jeg sku Gyldene Liusestager / 13 Oc mit iblant de siu Liusestager / een / som var ljg et Menniskis Søn / som var førd i en stjd Kiortel / oc opbunden omkring Brystene med et gyldene Belte. 14 Men hans Hofved oc Haar var hvit / som hvid Uld / som Snee. Oc hans Øyen som Ilds Lue / 15 Oc hans Fødder lige som skøn Messing / som de vare glødde i en Oen. Oc hans Røst som mange vands liud: 16 Oc hand hafde siu Stierner i sin høyre Haand. Oc der udgick et tveægget skarpt Sverd af hans Mund / oc hans Ansict (var) som Soolen (naar den) skinner allerklarist.
17 Oc der jeg saa hannem / falt jeg need for hans Fødder som en død. Oc hand lagde sin høyre Haand paa mig / oc sagde til mig / Fryct dig icke / Jeg er den Første og den Sidste / 18 Oc den Lefvende / Oc jeg var død / oc see / Jeg er lefvendes i alle ævighed / Amen. Oc jeg hafver Helfvedis oc Dødsens Nøgle. 10 Skrif de ting som du hafver seet / oc de som ere / oc de som skulle skee her efter. 20 Den de siu Stierners hemmelighed / hvilcke du hafver seet i min høyre Haand / oc de siu gyldne Liusestager. De siu Stierner / ere de siu Meenigheders Engle / oc de siu Liusestager / som du hafver seet / ere siu Meenigheder.

II.Capitel.
SKrif til den Meenigheds Engel i Epheso: Disse Ting / sigre den / som holder de siu Stierner / fast i sin høyre (Haand/) den som vandrer midt iblant de siu gyldne liusestager: 2 Jeg veed dine Gierninger / oc dit Arbeyde oc din Tolmodighed / oc ad du kandt icke fordrage de Onde / oc du forsøge dem / som sige (sig) ad være Apostle / oc ere icke / oc du hafver befundit dem (ad være) Løgnere / 3 Oc du hafver fordragit det / oc hafver Tolmodighed: Oc arbeydit for mit Nafns skyld / oc est icke blefven træt. 4 Men jeg hafver (dette) imod dig / ad du hafver forladt den din første Kierlighed. 5 Kom ihu derfor / hvor fra du est falden / oc omvend dig / giør de første Gierninger: Men (skeer det) icke / da kommer jeg snart til dig / oc vil flytte din Liusestage af sin sted / om du icke omvender dig. 6 Men det hafver du / ad du hader de Nicolaiters Gierninger / hvilcke jeg oc hader. 7 Den som hafver Øren / høre sig / hvad Aanden siger til Meenighederne: Den som vinder / hannem vil jeg gifve ad æde af Lifsens Træ / som er midt i Guds Paradis.
8 Oc skrif til den Meenighedens Engel i Smyrna / Disse ting siger den Første oc den Sidste / som var død / oc er blefven lefvendis: 9 Jeg veed dine Gierninger / oc Trængsel / oc Armod / (dog du est rjg) oc den bespottelse / af dem / som sige (sig) self ad være Jøder / oc ere icke / men Satans Synagoge. 10 Fryct intet for de ting / som du skalt lide: See / Dieflen skal kaste (nogle) i Føngsel af eder / pa det I skulle blifve fristede / oc I skulle hafve Trængsel i tj dage. Vær tro indtil Døden / oc jeg vil gifve dig Ljfsens Krone. 11 Den som hafver Øren / høre sig / hvad Aanden siger til Meenighederne: Den som vinder / skal icke blifve skad af den anden Død.
12 Oc skrif til den Meenighedens Engel i Pergamo: Disse ting siger den / som hafver det tveæggede skarpe Sverd: 13 Jeg veed dine Gierninger / oc hvor du boor / der som Satans Stool (er/) oc du holder hart ved mit nafn / oc nectede icke min tro / end i de dage / paa hvilcke Antipas min troo vine var / som er ihielslagen hoos eder / der som Satanas boor. 14 Men jeg hafvre (nogle) faa ting imod dig / ad du hafver der dem / som holde hart ved Balaams Lærdom / som lærde Balac / ad kaste Forargelse for Israels Børns Øyen / ad æde Afguders Offer / oc bedrifve Hoor. 15 Saa hafver oc du dem / som holde hart ved de Nicolaiters Lærdom / hvilcket jeg hader. 16 Omvend dig / Men (skeer det) icke / da kommer jeg snart til dig / oc vil strjde imod dem / med min Munds Sværd. 17 Den som hafver Øren / høre sig / hvad Aanden siger til Meenighederne: Den som vinder / hannem vil jeg gifve ad æde af det skiulte Manna / oc jeg vil gifve hannem en hvid Steen oc et nyt Hafn skrevet paa Steenen / hvilcket ingen kiender / uden den som annammer (det.)
18 Oc skrif til den Meenighedens Engel i Thyatiris / Disse ting siger Guds Søn / som hafver sine øyen som Ilds lue / oc hans Fødder ere lige som skøn Messing: 19 Jeg veed dine Gierninger / oc Kierlighed / oc Tieniste / oc Tro / oc din Tolmodighed / oc dine gierninger / oc de sidste fleere end de første. 20 Men jeg hafver nogle faae ting imod dig / ad du lader den Qvinde Jesabel / som siger sig self ad være en prophetinde / lære oc forføre mine Tienere / ad bedrifve Hoor / oc æde Afguders Offer. 21 Oc jeg hafver gifvit hende tjd / ad hun skulde omvende sig ad hendis Horerj / oc hun hafver icke omvendt sig. 22 See / jeg kaster hende i en Seng / oc dem som bedrifve Hoor med hende i stoor Trængsel / om de icke omvende dem af deres Gierninger / 23 Oc hendis Børn vil jeg ihielslaa med død. Oc alle Meenigheder skulle kiende / ad jeg er den / som randsager Nyrer oc Hierter / oc jeg skal gifve eder / hver efter eders Gierninger. 24 Men jeg siger eder / oc de andre / som ere i Thyatiris / hvilcke som icke hafve denne Lærdom / oc de som icke kiende Satanæ dybe ting (som de sige) jeg vil icke kaste paa eder en anden Byrde / 25 Dog det I hafve (det) holder fast indtil jeg kommer. 26 Oc den som vinder / oc holder mine Gierninger / indtil enden / hannem vil jeg gifve mact ofver Hedningene / 27 Oc hand skal styre dem med et JernRjs, lige som Leerkar skulle de sønderknuses / som oc jeg hafver annammet af min Fader / 28 Oc jeg vil gifve hannem Morgenstiernen. 29 Den som hafver Øren / høre sig / hvad Aanden siger til Meenighederne.

III.Capitel.
OC skrif til den Meenighedens Engel i Sardes / Dette siger den / som hafver de Guds Aander / oc de siu Stierner: Jeg veed dine Gierninger / ad du hafver det Nafn / oc du lefver / oc du est død. 2 Blif vaagen / oc styrck de andre ting / som ville døe / Thi jeg hafver icke fundit dine Gierninger opfylte for Gud. 3 Kom derfor ihu / hvorledis du hafver annammit oc hørt / oc holdt (det/) oc omvend dig. Dersom du da icke vilt vaaage / da skal jeg komme ofver dig / som en Tyf / Oc du skalt icke vide / paa hvilcken Stund jeg skal komme ofver dig. 4 Du hafver faa Persooner oc i Sardes / som icke hafve besmittet deres Klæder / oc de skulle omgaaes med mig i hvide (Klæder/) Thi de ere værdige (der til.) 5 Den som vinder / hand skal klædis med hvide Klæder / oc jeg vil icke udslette hans Nafn af Ljffens Boog / oc jeg vil bekiende hans Nafnn for min Fader / oc for hans Engle. 6 Den som hafver Øren / høre sig / hvad Aanden siger til Meenighederne.
7 Oc skrif til den Meenighedens Engel i Philadelphia / Disse ting siger den Hellige / den Sande / den som hafver Davids Nøgl / som lader op / oc ingen lucker til / som lucker til / oc ingen lader op: 8 Jeg veed dine Gierninger: See / Jeg hafver gifvit for dig en obned Dør / oc ingen kand lucke den til / Thi du hafver en liden kraft / oc du hafver beholdit miit Ord / oc nectit icke mit Nafn. 9 See / Jeg gifver dem af Satanæ Synagoge / som sige dem self ad væe Jøder / oc ere icke / men de live: See / jeg vil giøre dem / ad de skulle komme / oc tilbede for dine Fødder / oc de skulle kiende / ad jeg hafver elskt dig. 10 Efterdi du hafver bevarit min Taalmodigheds Ord / da vil jeg oc bevare dig fra Fristelsens Stund / som skal komme ofver gandske Jorderige / ad friste dem / som boe paa Jorden. 11 See / Jeg kommer snart: Holt hart ved det du hafver / ad ingen skal tage din Krone. 12 Den om vinder / hannem vil jeg giøre til en Pillere i min Guds Tempel / oc hand skal icke meere gaa hen ud: Oc jeg vil skrifve min Guds Nafn paa hannem / oc den min Guds Stads / det ny Jerusalems Hafn / hvilcken kommer need af Himmelen / fra min Gud / oc mit det ny Nafn. 13 Den som hafver Øren / høre sig / hvad Aanden siger til Meenighederne.
14 Oc skrif til den Meenighedens Engel i Laodiceæa / Disse Ting siger den (som heeder) Amen / det trofaste oc sande Vidne / som er Guds Creatures begyndelse / 15 Jeg veed dine Gierninger / ad du est hvercken kold eller varm: Gjd du varst kold eller varm. 16 Saa efterdi du eslt kuncken / oc hvercken kold eller varm / da skal jeg udspy dig af min Mund. 17 Ad du siger / Jeg er rjg / oc er blefven rjg / oc hafver intet behof: Oc du veedst icke / ad du est ælendig oc jammerlig / oc fattig / oc blind oc nøgen. 18 Jeg raader dig / ad du kiøber Guld af mig / som er glødt af Ild / ad du kandt vorde rjg: Oc hvide Klæder / ad du kandt føre dig udi / oc din NØgenheds Skam skal icke blifve aabenbared: Oc salv dine Øyen med Øynsalve / ad du kandt see. 19 Hvilckesomheldst jeg elsker / dem straffer oc tucter jeg. Saa vær nu njdkier / oc omvend dig. 20 See / Jeg hafver (længe) staait for Døren / oc bancker: Dersom nogen vil høre min Røst / oc oplade Dørren / til hannem vil jeg gaa ind / oc holde Nadvere med hannem / oc hand med mig. 21 Dem som vinder / hannem vil jeg gifve / ad sidde med mig paa min Stool / ligesom oc jeg hafver vundit / oc sat mig hos min Fader paa hans Stool / 22 Den som hafver Øren / høre sig / hvad Aanden siger til Menighederne.

IV.Capittel.
EFter disse ting saa jeg / oc see / der var en Dør opladt i Himmelen / Oc den første Røst / som jeg hafde hørt / som en basunis / der kalde med mig / som sagde / Stjg hjd op / oc jeg vil vise dig de ting / som bør ad skee her efter. 2 Oc strax var jeg i Aande: Oc see / der var en Stool sæt i Himmelen / oc een som sad paa Stoolen. 3 Oc den som der stad / var lige ad see til / som den Steen jaspis oc Sardin / Oc der var en Regnbue trint omkring Stoolen / lige ad see til / som en Smaragd. 4 Oc trint omkring Stoolen (vare) fire oc tive Stoole / oc paa de Stoole saa jeg fire oc tive Ældste sidde / klædde i hvide Klæder / oc de hafde Guldkroner paa deres Hofveder. 5 Oc af Stoolen uginge / liunet / oc Torden oc Liud / oc siu Blus med Ild brænde for Stoolen / som ere de siu Guds Aander.
6 Oc for Stoolen var et Glarhaf / lige som Cristal / oc midt i stoolen / oc om stoolen / fire Diur / fuld med Øyen foor oc bag. 7 Oc det første Diur var lige som en Løve / oc det andet Diur var lige som en Kalf / oc det tredie hafde Ansict lige som et Menniske / oc det fierde Diur / ligesom et fluendis Ørn. 8 Oc de fire Diur / hver for sig / hafde hver sex Vinger trint omkring / oc de vare inden til fulde med Øyen / oc hafde ingen ro / Dag eller Nat / sigende / Hellig / Hellig / Hellig HErre Gud den Allmæctige / den der var / oc den der er / oc den der kommer.
9 Oc der Diuerne skulde gifve hannem Ære oc Prjs oc Tack / som sad paa Stolen / den som lefver i all Ævighed / 10 Da skkulde de fire oc tive Ældste falde ned for hannem / som sad paa Stoolen / oc tilbede den som lefver i all Ævighed. Oc kaste deres Kroner for Stoolen / sigendes / HErre / 11 Du est værdig til / ad tage Prjsen oc Æren oc Kraften: Thi du hafver skabt alle Ting / oc formedelst din Villie ere de / oc de skabte.

V.Capitel.
OC jeg saa i hans høyre haand / som sad paa Stoolen / en Boog som var skrefven inden oc uden / beseglet med siu Indsegle. 2 Oc jeg saa en sterck Engel / som prædickede med stoor Røst / Hvo er værdig til ad oplade Bogen / oc opbryde dens Indsegle? 3 Oc ingen i Himmelen / ey heller paa Jorden / ey heller under Jorden / kunde oplade Bogen / ey heller see den. 4 Oc jeg græd megit / ad der blef ingen funden værdig til / ad oplade / oc læse Bogen / ey heller ad see den. 5 Oc een af de Ældste siger til mig / Græd icke / see / Løven hafver vundit / som er af Juda Stamme / den Davids rood / ad oplade Bogen / oc opbryde dens siu Indsegle.
6 Oc jeg saa / oc see / midt imedlem Stoolen oc de fire Diur / oc midt iblant de Ældste / stood det Lam / ligesom det var slactet / som hafde siu Horn / oc siu Øyen / hvilcke ere de siu Guds Aander / som ere udsende i alle Land. 7 Oc det kom oc tog Bogen af hans høyre Haand / som sad paa Stoolen. 8 Oc der det hafde tagit Bogen / Da skulde de fire Diur / oc de fire oc tive Ældste / need for Lammet / som hafde yhver Harper oc Guldskaaler fulde med Røgelse / som ere de Helliges Bøner. 9 Oc de siunge en ny Sang / oc sagde / Du est værdig til ad tage Bogen / oplade dens Indsegle: Thi du est slactet / oc hafver kiøbt os til Gud med dit Blood / af alle Stamme oc Tungemaal / oc Folck oc Hedninge: 10 Oc du hafver giort os til Kongre / oc Præster for vor Gud / oc vi skulle regnere i ofver Jorden.
11 Oc jeg saa / oc hørde mange Engles Røst / trint omkring Stoolen / oc Diurenes / oc de Ældstes / oc deres Tall var tj tusende gange tj tusende / oc tusende gange tusende : 12 Som sagde med stoor Røst / Lammet som er slactet / er værdigt til ad tage Macten / oc Rjgdom / oc Vjsdom oc styrcke / oc Ære oc Prjs oc Velsignelse. 13 Oc hvert Creatuur / som er i Himmelen oc paa JOrdne / oc under Jorden / oc i Hafvet / de Ting som ere / oc alle de Ting som ere i dem. Jeg hørde dem sige / Den som sidder paa Stoolen / oc Lammet / være Velsignelsen / oc Æren oc Prjsen / oc Kraftn / i all Ævighed. 14 Oc de fire Diur sagde / Amen: Oc de fire oc tive Ældste fulde ned / oc tilbade dem som lefver i all ævighed.

VI.Capittel.
OC jeg saa / ad lammet oplod eet af de Indsegle / oc jeg hørde eet af de fire Diur / sige / som en tordens røst / kom oc see . 2 Oc jeg saa / oc see / en hvid Hest / oc den som sad paa den / hafde en Bue / Oc Hannem blef gifvit en Krone / oc hand drog ud oc vandt / oc ad hand skulde vinde.
3 Oc der det oplod det andet Indsegl / da hørde jeg det andet Diur sige / Kom oc see. 4 Oc der udgick en anden / en rød Hest / oc den der sad paa den / hannem blef gifvit ad tage Fred fra JOrden oc ad de skulde slacte hver andre / Oc hannem blef gifvit et stoort Sverd.
5 Oc der det oplod det tredie Indsegl / ad hørde jeg det tredie Diur sige / Kom oc see. Oc jeg saa / oc see / en soort Hest / oc den der sad paa den / hafde en Vect i sin Haand. 6 Oc jeg hørde en Røst iblant de fire Diur sige / En Maade Hveede for en Pending / oc tre Maader Byg for en Pending: Oc du skalt icke giøre Olien oc Vjnen skade.
7 Oc der det oplod det fierde Indsegl / da hørde jeg det fierde Diurs Røst sige / Kom oc see. 8 Oc jeg saa / oc see ,en bleeg Hest / oc den som sad paa den / hand heed Døden / oc Helfvede efterfulde hannem. Oc hannem blef gifven mact ofver den fierde part paa Jorden / ad ihielslaa / med Sverd / oc med Hunger / oc med Død / oc formedelst Diurene paa Jorden.
9 Oc der det oplod det fente Indsegl / da saa jeg under Alteret deres Siæle / som vare slactede for Guds Ords skyld / oc for det Vidnesbyrds skyld / som de hafde. 10 Oc de raabte med stoor Røst / oc sagde / Du som est den HErre / den Hellige oc den sande / hvor længe dømmer oc hefner du icke vort Blood / paa dem som boe paa Jorden? 11 Oc dem blefve hver gifne hvide Kiortler / oc der blef sagt til den / Ad de skulde hvile sig endnu en liden tjd / indtil endoc deres Medtienere oc deres Brødre komme fuldkommelige dertil / som skulde ihielslaes / som oc de.
12 Oc jeg saa / der det oplod det siette Indsegl / oc see / der blef et stoort Jordskelf: Oc Soolen blef stoort som en Haarsæck / oc Maanen blef som blod. 13 Oc Himmelens Stierner fulde need paa Jorden / som et Figentræ nedkaster sine umodne Figen / naar det røres af stoort Vær. 14 Oc Himmelen foor hen / som en Boog der sammensvøbis oc hvret Bierg oc Øø rørdes af deres steder. 15 Oc Jordens Konger / oc stoor Førster / oc de Rjge / oc Høfvizmænd ofver tusind eder, oc de Veldig eder, oc hver Tienere oc hver Frj / skiulte dem self i Hiler oc i Klipper udi Biergene: 16 Oc sagde til biergene oc Klipperne / Falder paa os / oc skiuler os for hans Ansict / som sidder paa Stolen / oc for Lammens Vrede: 17 Thi hans Vredis den stoore Dag er kommen: Oc hvo kand staa?

VII.Capitel.
OC efter disse Ting saa jeg fire Engle staae paa Jordens fire Hiørner / som hulde Jordens fire Væjr / paa det der skulde icke blæse Væjr ofver Jorden / ey heller ofvre Hafvet / ey heller ofver noget Træ. 2 Oc jeg saa en anden Engel opstige fra Soolens OPgang / som hafde den lefvende Guds Indsegl / oc raabte med stoor Røst til de frir eENgle ,hvilcke som var gifvet ad skade Jorden / oc Hafvet / 3 Sigendis / Skader icke Jorden / ey heller Hafvet / ey heller Træerne / indtil vi faae beseglet vor Guds Tienere i deres Pander. 4 Oc jeg hørde ders Tall / som vare beseglede / hundrede fyrretive (oc) fire tusinde beseglede / af all Israels Børns Stammer. 5 Af Juda Stamme / tolf tusende beseglede. Af Rubens Stamme / tolf tusende beseglede. Af Gads Stamme / tolf tusende beseglede. 6 Af Asers Stamme / tolf tusende beseglede. Af Naphtalims Stamme / tolf tusende beseglede. Af Manasses Stamme / tolf tusende beseglede. 7 Af Simeons  Stamme / tolf tusende beseglede. Af Levi  Stamme / tolf tusende beseglede. Af Isachars Stamme / tolf tusende beseglede. 8 Af  Sabulons Stamme / tolf tusende beseglede. Af Josephs Stamme / tolf tusende beseglede. Af Benjamins Stamme / tolf tusende beseglede. 9 Der efter saa jeg / Oc se / en stoor Skare / hvilcken som ingen kunde tælle / af alle Hedninge / oc Stammer / oc Folck oc Tungemaal / som stood for Stoolen oc for Lammet / klædde med hvide lange Klæder / oc (der vare) Palmer i deres Hænder / 10 Oc som raabte med stoor Røst / oc sagde / Saliggiørelse (være) vor Gud / som sidder paa Stoolen / oc Lammet. 11 Oc alle Engle stode trint omkring Stoolen / oc om de Ældste / oc de fire Diur / oc fulde ned for Stoolen paa deres Ansicte / oc tilbade Gud / 12 Oc sagde Amen / Velsignelsen oc Prjsen / oc Vjsdommen / oc Tacksigelsen / oc Æren / oc Macten / oc Styrcken / være vor Gud / i all ævighed / Amen. 13 Oc der svarde een af de Ældste / som sagde til mig / Disse / som ere klædde i de lange hvide Kiortle / Hvor ere de? Oc hvæden ere de komne? 14 Oc jeg sagde til hannem / HErre / du veedst det. Oc hand sagde til mig / Disse ere de / som ere komne af den stoore Trængsel / oc hafve toet deres lange Kiortle / oc hafve giort deres lange Kiortle hvide i Lammens Blood. 15 Derfor ere de for Guds Stool / oc dyrcke hannem Dag oc nat i hans Tempel: Oc den som sidder paa Stolen / skal betecke dem. 16 De skulle icke hungre meere / ey heller tørste meere / der skal ey heller Soolen falde paa dem / ey heller nogen Byrde. 17 Thi Lammet / som er midt i Stoolen / skal føde dem / oc ledsagde dem til de lefvende Vandskilder: Oc Gud skal aftørre all Graad af deres Øyen.

VIII.Capitel.
OC der det oplod det siuende Indsegl / da blef der stillhed i Himmelen / ved en half Tjme. 2 Oc jeg saa de siu Engle / som staae for Gud / oc dem blefve gifne siu Basuuner. 3 Oc der kom en anden Engel oc stood hoos Alteret / som hafde et gylden Røgelsekar / oc hannem blef gifvet meget Røgelse / ad hand skulde gifve til alle Helgenes Bøner / paa det gyldne Alter / som er for Stoolen. 4 Oc der opstigede Røgen af Røgelsen til de Helliges Bøner / af Englenes Haand for Gud. 5 Oc Englen tog Røgelseskaret / oc fyldede det med Ilden af Alteret / oc kaste det paa jorden. Oc der skeede Torden oc Røster / Liunet oc Jordskelf.
6 Oc de siu Engle / som hafde de siu Basuuner / hafde beridt sig self ad de skulde basuune. 7 Oc den første Engel basuunede / oc der blef Hagel oc Ild beblandede med Blood / oc blefve kaste paa Jorden: Oc den tredie part af Træerne opbræntes / oc alt grønt Græs opbræntes.
8 Oc den anden Engel basuunede / oc lige som et stoort Bierg som brænde med Ild / blef kast i Hafvet: Oc den tredie Part af Hafvet blef Blood. 9 Oc tredie parten af Creatuurene som vare i Hafvet / som hafde Ljf / døde / oc tredie parten af Skibene blefve fordærfvede.
10 Oc den tredie Engel basuunede / oc der falt en stoor Stierne af Himmelen / som brænde som et Bius / oc falt paa tredie parten af Floderne oc paa Vandkilderne / 11 Oc Stiernens nafn kaldtis Mallurt. Oc den tredie part af Vandene blef til mallurt / oc mange Mennisker døde af Vandene / thi de vare blefne beeske.
12 Oc den fierde Engel basuunede / oc den tredie deel af Soolen blef slagen / oc den tredie deel af Maanen / oc den tredie deel af Stiernerne: Saa ad tredie deelen af dem blef formørcket / oc Dagen skinnede icke sin tredie deel / oc Natten disligest. 13 Oc jeg saa oc hørde en Engel flue midt igennem Himmelen / som sagde med stoor Røst / Væ / Væ / Væ / dem som boe paa Jorden / for de tre Engles Basuunes andre Røster / som skulle basuune.

IX.Capittel.
OC den femte Engel basuunede / oc jeg saa en Stierne var falden af Himmelen paa Jorden / oc den blef Nøglen gifve til Afgrundens brønd. 2 Oc den oplod Afgrundens Brønd: Oc der gick en Røg op af Brønden / som en Røg af en stoor Oon / oc Solen oc Luften blef formørcked af brøndens røg. 3 Oc af Røgen udkomme Græshopper paa Jorden / Oc dem blef gifvet mact / som Jorden Scorpioner hafve mact. 4 Oc der blef sagt til dem / ad de skulde icke skade Græsset paa Jorden / ey heller noget grønt / ey heller noget Træ: Men de Mennisker alleene / som icke hafve det Guds Indsegl i deres Pander. 5 Oc det blef dem gifvet ,a d de skulde icke drøbe dem / men ad de skulde blifve plagede fem Maanede / oc deres Plage var som en Scorpions plage / naar den stinger et Menniske. 6 Oc i de samme Dage skulle Menniskene søge efter Døden / oc skulle icke finde den / oc de skulle begære ad døe / oc Døden skal fly fra dem. 7 Oc Græshoppernes Lignelser (vare) lige som Heste / der ere beridde til Strjd / oc paa deres Hofveder som Kroner / lige som Guld / oc deres Ansicter / som Menniskers Ansicter. 8 Oc de hafde Haar som Qvinders Haar / oc deres Tænder vare som Løvers / 9 Oc de hafde Panzer som Jernpanzer / oc deres vingers liud / som liud af Vogne / naar mange Heste løbe / (med dem) til strjd. 10 Oc de hafde Stærte / lige som Scorpioner / oc der vare braadde i deres Stærte: Oc deres Mact (var) til ad skade Menniskene frm Maanede. 11 Oc de hafde en Konge ofver sig / den Afgrundens Engel / hans nafn er paa Ebraiske Abaddon / oc paa Grædske hafver hand nafn Apollyon. 12 Det eene Væ er bortfarit / See / der komme end to Væ efter disse Ting.
13 Oc den siette Engel basuunede / oc jeg hørde en Røst af de fire Horn paa det gyldne Altere som var for Gud / 14 Som sagde til den siette Engel der hafde Basuunen / Løs op de fire Engle / som ere bundne hoos den stoor Flod Euphrate. 15 Oc de fire Engle blefve løse / som vare beridde til Timen / oc Dag / oc Maaned / oc Aar / ad de skulde ihielslaae den tredie part af Menniskene. 16 Oc det tall paa Keyseneres Hær var to gange tj tusende maal tj tusende / oc jeg hørde deres tall. 17 Oc saa saa jeg hestene i Siunen / oc dem der sadde paa dennem / som hafde gloende oc fiolblaae oc svofvelske Panzer / Oc Hestenes Hofveder (vare) som Løvers Hofveder / oc af deres Munde udgick Ild oc Røg oc Svofvel. 18 Af disse tre blef tredie parten af Menniskene ihielslagne / af Ilden / oc af Røgen / oc Svofvlet / som udgick af deres munde / 19 Thi deres /megen) Mact var i deres Mund / Thi deres Stærte vare lige som Hugorme / som hafde Hofveder / oc med dem giøre de skade. 20 Oc de andre af Menniskene / som icke vare ihielslagne i disse plager / hvercken omvende sig fra deres Hænders Gierninger / ad de skulde icke tilbede Dieflene oc Afguder / dem af Guld / oc dem af Sølf / oc dem af Kaabber / oc dem af Steen / oc dem af Tro / som hvercken kunde see / ey heller høre / ey heller gaae: 21 Oc ey omvende sig fra deres Mord / ey heller fra deres Troldom / ey heller fra deres Horerj / ey heller fra deres Tyfverj.

X.Capitel.
OC jeg saa en anden sterck Engel som kom need af himmelen / som var beklædt med en Sky / oc en Regnbue paaa Hofvedet / Oc hans Ansict (var) som Soolen / oc hans Fødder / som Ildspillere. 2 Oc hand hafde i sin haand en opladen liden Boog: Oc hand sætte sin høyre Food paa Hafvet / men den venstre paa Jorden. 3 Oc hand raabte med stoor Røst / som en Løve brøler: Oc der hand hafde raabt / da talede de siu Torden deres Røster. 4 Oc der de siu Torden hafde talet deres Røster / da vilde jeg skrifve: Oc jeg hørde en Røst af Himmelen / som sagde til mig / Besegl de Ting / de siu Torden talede / oc du skalt icke skrifve dem. 5 Oc Englen / som jeg saa staa paa Hafvet oc paa Jorden / opløfte sin hand til Himmelen / 6 Oc soor / ved den som lefver i all ævighed / som skabte Himmelen / oc de Ting der ere udi / oc JOrden / oc de Ting der ere udi / oc Hafvet / oc de Ting der ere udi / ad der skal icke være tjd meere: 7 Men i den sivende Engels Røstis Dage / naar hann skal basuune / skal den Guds hemmelighed blifve fuldkommen / saa som hand hafver forkyndit sine Tienere Propheterne.
8 Oc den røst / som jeg hafde hørdt af Himmelen / talde atter med mig / oc sagde / Gack bort / Tag den liden Boog / som er opladet i Engelens Haand / som staar paa Hafvet oc paa Jorden. 9 Oc jeg gick bort til Engelen / oc sagde til hannem / Gif mig den liden Boog. Oc hand sagde til mig / Tag / oc opslug den: Oc den skal vrie i din Bug / Men i din Mund skal den være sød som Hunning. 10 Oc jeg tog den liden Boog af Englens Haand / oc opsløg den: Oc den var i min Mund Hunning sød / Oc der jeg h afde ædit den / Da blef min Bug vreden. 11 Oc hand sagde til mig / Det bør dig atter ad prophetere for Folcke / oc Hedninge / oc Tungemaal / oc mange Konger.

XI.Capitel.
OC mig blef gifvit et Rør / ligesom en Kæp / som sagde / Stat op / oc maal Guds Tempel / oc Alteret / oc dem som tilbede der udi. 2 Men Forgaarden / som er uden for Templen / lad ude / oc den skalt du icke maale. Thi den er gifven Hedningene / oc de skulle træde den hellige Stad to oc fyrretive Maanede.
3 Oc jeg vil gifve mine to Vidne / oc de skulle prophetere / tusinde to hundrede oc trysinds tive Dage / iførde udi Sæcke. 4 Disse ere de to Olietræer oc de to Liusestager / som staae for Jordens Gud. 5 Oc dersom nogen vil giøre dem skade / da udgaar der Ild af deres Mund / oc fortærer deres Fiender: Oc dersom nogen vil giøre dem skade / saa bør det hannem ad ihielslaais. 6 Disse hafve Mact ad lucke Himmelen / ad der skal icke regne een Regn i deres Propheties dage / oc de hafve mact ofver Vandene / ad omvende dem til Blood / oc ad slaa Jorden med allehonde Plager / slaa ofte som de ville. 7 Oc naar de faae endet deres Vidnesbyrd / Da skal det Diur / som opstiger af Afgrunden / holde strjd imod dem / oc ofvervinde dem / oc ihielslaa dem. 8 Oc deres Legomer (skulle ligge) paa den stoore Stads Gader / som kaldis Aandeligen / Sodoma oc Ægypten / der som oc vor HErre er korsfæst. 9 Oc (no0gle) af Stammerne / oc Folcke / oc Tungemaal / oc Hedninge / skulle see deres Legomer i tre Dage oc en half / oc de skulle icke tilstede deres Legomer ad legges i Grafver: 10 Oc de som boe paa Jorden / skulle glæde sig ofver dem / oc fryde sig / oc sende hver andre Gafver / thi disse to Propheter plagede dem som boede paa Jorden. 11 Oc efter tre Dage oc en half / indkom der Ljfs Aand / af Gud / i dem / oc de stoode paa deres Fødder / Oc der falt en stoor Fryct paa dem / som saae dem. 12 Oc de hørde en stoor Røst af Himmelen / som sagde til dem / Stjger hjd op. Oc de stjgede op til Himmelen / i Skyen: Oc deres Fiender saae dem. 13 Oc i samme Stund blef et stoort Jordskelf / tiende parten af Staden falt / oc der blefve ihielslagne i Jordskelf / oc tiende parten af Staden falt / oc der blefve ihielslagne i Jordskel fven / siu tusende Persooner / oc de andre blefve forfærdede oc gafve Himmelens Gud Ære. 14 Det andet Væ er bortfaren / Oc see / det tredie Væ kommer snart.
15 Oc den siuende Engel basuunede / Oc der blefve stoore Røster i Himmelen / som sagde / Verdens Riger ere blefne vor HErris oc hans Christi / oc hand skal regnere i all ævighed. 16 Oc de fire oc tive Ældste / som sadde for Gud / paa deres Stoole / fulde need paa deres Ansicter / oc tilbade Gud / 17 Oc sagde / Vi tacke dig HErre (du som est) Gud den Allmæctige / den der er / oc den der var / oc den der kommer / ad du hafver annammit den din stoore Kraft / oc hafver regnerit. 18 Oc Hedningene ere blefne vrede / oc din Vrede er kommen / oc de Dødes tjd / ad dømmes / oc ad gifve dine Tienere / Propheterne / Løn / oc de Hellige / oc dem som frycte dit Nafn / de smaa oc de stoor / oc ad fordærfve dem som fordærfve Jorden. 19 Oc Guds Tempel blef opladt i Himmelen / oc hans Testamentis Arck blef seet i hans Tempel / oc der skeede Liunet oc Røster / oc Torden / oc Jordskelf / oc en stoor Hagel.

XII.Capitel.
OC der blef seet et stort Tegn i Hiemmelen / En Qvinde beklæd med Soolen / oc Maanen under hendis Fødder / oc paa hendis Hofved en Krone af tolf Stierner. 2 Oc hun / som var Fructsommelig / raabte / der hun var i Barns nød / oc hafde pjne ad føde. 3 Oc der blef seet et andet Tegnn i HIemmelen / os ee / en stoor rød Drage / som hafde siu Hofveder oc tj Horne / oc paa sine Hofveder siu Kroner. 4 Oc dens Stært drog den tredie part af Stiernerne paa Himmelen / oc kaste dem paa Jorden. Oc Dragen stood for Qvinden / som skulde føde / ad naar hun hafde født hendis Barn / den (da) kunde sluge (det.) 5 Oc h un fødden en Søn / et Drengebarn / som skulde regere alle Hedninge med et Jernrjs / Oc det hendis Barn blef undryct til Gud oc hans Stool. 6 Oc Qvinden flyde i Ørcken / der som hun hafver en sted beridt af Gud / ad hand skulde der fødde hende / tusind / to hundrede (oc) tresinds tive Dage.
7 Oc der blef en Strjd i Himmelen / den Michael oc hans Engle stridde mod Dragen / oc Dragen stridde oc hans Engle. 8 Oc de finge icke Ofverhaand / deres sted blev oc ey funden meere i Himmelen. 9 Oc den stoore Drage blef udkast / den gamle Slange / som kaldis Dieflen / oc den Satanas / som forfører det gandske Jorderige / hand lef kast paa Jorden / oc hans Engle blefve kaste med hannem. 10 Oc jeg hørde en stoor Røst / som sagde i HIemmelen / Nu er Saliggiørelsen / oc Mæctigheden / oc Riget / blefven vor Guds / oc Myndigheden hans Christi / Thi den vore Brødres Anklagere er needkast / som anklagede dem for vor Gud / Dag oc Nat. 11 Oc de hafve ofvervundet hannem / formedelst Lammets Blod / oc deres Vidnesbyrdes ord / oc de elskte icke deres Ljf indtil Døden. 12 Derfor fryder eder Himle / oc I som boe der udi. Væ dem / som boe paa Jorden / oc Hafvet: Thi Dieflen er needstigit til eder / som hafver en stoor Vrede / for hand veed / ad hand hafver en liden tjd.
13 Oc der Dragen saa / ad den var kast paa Jorden / Da forfulde den Qvinden / som hafde født den Dreng. 14 Oc Qvinden blef gifven den stoore Ørnis to Vinger / ad hun skulde flye til Ørcken / til sin sted / hvor hun føddis der en Tjd / oc Tjder / oc en half Tjd / fra Slangens Ansict. 15 Oc Slangen skød bag efter Qvinden / af sin Mund / et vand som en Strøm / ad den vilde lade hende drefvit bort med Strømmen. 16 Oc Jorden kom Qvinden til hielp / oc Jorden oplod sin Mund / oc opsløg Strømmen / som Dragen hafde skut af sin Mund. 17 Oc Dragen blef vred paa Qvinden / oc gick bort ad føre Strjd / mod de andre af h endis Sæd / som holde de Guds Befalinger / oc hafve det JEsu Christi Vidnisbyrd. 18 Oc jeg blev staaendis paa Hafsens Sand.

XIII.Capitel.
OC jeg saa et Diur som stjgede op af Hafvet / som hafde siu Hofveder / ad tj Horne / oc paa sine Horne tj Kroner / oc paa sine Hofveder bespottelsens nafn. 2 Oc Diuret som jeg saa / var ljgt en pardel / oc Fødderne der paa som en Biørns / oc Munden der paa som en Løfvis Mund: Oc Dragen gaf det sin mæctighed / oc sin Stool / oc stoor Mact. 3 Oc jeg saa et af de Hofveder der paa / ligesom slactet til døde / oc det dødelige Saar der paa blef lægt. Oc all Jorden forundrede sig efter Diuret / 4 Oc de tilbade Dragen / som hafde gifvit Diuret mact: Oc de tilbade Duret / oc sagde / Hvo er Diuret ljg? Hvo kand strjde imod det? 5 Oc det blef gifvet en Mund / til ad tale stoore Ting oc Bespottelser: Oc det blef gifvet mact ad holde ud / to oc fyrretive Maaneder. 6 Oc det oplod sin Mund til bespottelse imod Gud, ad bespotte hans Nafn / oc hans Tabernakel / oc dem som boe i Himmelen. 7 Oc det blef gifvet ad føre Strjd mod de Hellige / oc ofvervinde dem: Oc det blef gifven mact ofver hver Stamme oc Tungemaal / oc Hedninge. 8 Oc de skulle tilbede det alle som boe paa JOrden / hvilckes Nafne icke ere skrefne i Lifsens Boog / (som er) Lammens / der er slactit fra Verdens grundvol blef lagt. 9 Dersom nogen hafver Øren / den høre sig. 10 Dersom nogen sancker (andre i ) Fængsel / hand gaar hen i Fængsel / Dersom nogen slaar ihiel med Sverd / hannem bør det ad ihielslaais med Sverd. Her er den de Helliges Tolmodighed oc Troen.
11 Oc jeg saa et andet Diur som opstjgede i Jorden / oc det hafde to Horn / lige med Lammet / oc talde som en Drage. 12 Oc det giør all det første Diurs mact for det / oc det giør / ad Jorden / oc de som boe der paa / skulle tilbede det første Diur / hvis dødelige Saar blef lægt. 13 Oc det giør stoore Tegn / ad det oc giør / ad Ild falder need af Himmelen paa Jorden / for menniskene / 14 Oc det forfører dem som boe paa jorden / for de Tegns skyld / som det ere gifne ad giøre for Diuret / sigendis til dem som boe paa Jorden / ad de skulde giøre Diuret et Billede / som hafver det Saar af Sverdet / oc lefde. 15 Oc det blef gifvet / ad gifve det Diurs Billede en Aand / ad oc Diurets Billede skulde tale / oc giøre (endnu) ad hvilcke somheldste icke ville tilbede Diurets Billede / blifve ihielslagne. 16 Oc det giør alle de smaa oc de stoore / oc de Rjge oc de Fattige / oc de Frj oc de Trælle / ad det kand gifve dem et Kiendetegn i deres høyre haand / eller i deres Pander. 17 Oc ad icke nogen kand kiøbe eller selge / uden den som hafver det Kiendetegn eller Diurets Nafn / eller tallet paa det nafn. 18 Her er Vjsdom. Hvo som hafver Forstand / hand beregne Diurets tall: Thi det er et Menniskis tall / Oc dets tall (er) sex hundrede trysinds tive (oc) sex.

XIV.Capitel.
OC jeg saa / oc see (der var) et Lam / som stood paa det bierg Zion / oc med det / hundrede fyrretive (oc) fire tusende / som hafde det sammis Faders nafn skrefvet i deres Pander. 2 Oc jeg hørde en Røst af Himmelen / som mange Vands liud / oc som en stoor Tordens liud. Oc jeg hørde Harpeleegers liud / som leege paa deres Harper / 3 Oc de siunge / som en ny Sang / for Stoolen / oc for de fire Diur / oc de Ældste: Oc der kunde ingen lerre den Sang / uden de hundrede fyrretive (oc) fire tusende / som ere) de kiøbte af Jorden. 4 Disse ere de / som icke ere besmittede med Qvinder / Thi de ere Jomfruer / de ere de som efterfølge Lammet / ihvort det gaar. Disse ere kiøbte af Menniskene / en første Grøde for Gud oc Lammet / 5 Oc i deres Mund er icke funden svig / thi de ere ustraffelige for Guds Stool.
6 Oc jeg saa en anden Engel flye midt igiennem Himmelen / som hafde et ævigt Euangelium / ad forkynde dem / som boe paa Jorden / oc alle Hedninge / oc Stamme / oc Tungemaal / oc Folck / 7 Som sagde med stoor Røst / Frycter Gud / oc gifver hannem Ære / fordi ad hans Doms Tjme er kommen / tilbeder dem som hafver giort Himmelen oc JOrden / oc Haf / oc Vandkilder.
8 Oc en anden Engel fulde efter / som sagde / Den er falden / den er falden / Babylon den stoore Stad / Thi den hafver gifvit alle Hedninge ad dricke af sit Horeriis heede Vjn.
9 Oc den tredie Engel fulde efter dennem / som sagde med stoor Røst / Der som nogen tilbeder Diuret oc dets Billede / oc tager det Kiendetegn i sin Pande eller i sin H aand / 10 Hand dricker oc af Guds hastigheds Vjn / som er istenckt klar i hans Vredis kalck / Oc hand skal pjnis med Ild oc Svofvel / for de hellige Engle / oc for Lammet. 11 Oc deres Pjnis Røg skal opfare i all ævighed / oc de hafve icke rolighed Dag eller Nat / som tilbede Diuret oc dets Billede / oc om nogen annammer dets nafns Kiendetegn. 12 Her er de helliges Taalmodighed: Her ere de / som holde de Guds Befalinger / oc den JEsu Tro. 13 Oc jeg hørde en Røst af Himmelen / som sagde til mig / Skrif / Salige ere de Døde / som døe i HErren her efter. Ja Aanden siger / ad de skulle hvile af deres Arbeyde / men deres Gierninger følge med dem.
14 Oc jeg saa / oc see (der var) en hvid Sky / oc een som sad paaa Skyen / lige som et Menniskis Søn / som hafde en Guldkrone paa sit hofved / oc en skarp Segl i sin haand. 15 Oc en anden Engel udgick af Templet / som raabte med stoor Røst / til den som sad paa Skyen / Hug din Segl i oc høst / Thi Timen ad høste er kommen dig / fordi Jordens Høst er blefven tør. 16 Oc den som sad paa Skyen / kaste si Segl ofver Jorden / oc Jorden blef høsted.
17 Oc den anden Engel udgick af Templet / som er i Himmelen / hand so oc hafde en skarp Segl. 18 Oc en anden Engel udgick af Alteret / som hafde mact ofver Ilden: Oc hand raabte med stoort skrjg til den / som hafde den skarpe Segl / oc sagde / Hug den din skarpe Segl i / oc skær Vjnklasserne af Jordens Vjngaard / thi hendis Druer ere moone. 19 Oc Englen sloo sin Segl til Jorden / oc høstede Jordens Vjngaard / oc kaste (det)  den Guds vredis stoore Persekar. 20 Oc persekaret blef traadet uden for Staden: Oc der gick blood af persekaret indtil Hestenes Bidzeler / fra tusind oc sex hundrede Aggre langt.

XV.Capittel.
OC jeg saa et andet Tegn i Himmelen / stoort oc underligt: Siu Engle / som hafde de sidste siu Plager / thi ved dem er Guds Vrede fuldkommen. 2 Oc jeg saa / som et Glarhaf beblandet med Ild / oc dem som hafde vundet Seyr af Diuret / oc af det sammis Billede / oc af det sammis Kiendemercke / oc af det sammis nafns tall / som stoode hoos det Glarhaf / oc hafde Guds Harper / 3 Oc de siunge Mosis Guds Tieneris Sang oc Lammens Sang / sigendes / Stoore oc underlige (ere) dine Gierninger / HErre / (du est) den Allmæctige Gud / retfærdige oc sande (ere) dine Veye / (Du est) de Helliges Konge. 4 Hvo skal icke frycte dig / HErre / oc prjse dit Nafn? Thi du est alleene hellig / fordi alle Hedninge skulle komme oc tilbede for dig / Thi dine Domme ere blefne aabenbarede.
5 Oc der efter saa jeg / oc see / Vidnisbyrdens Tabernackels Tempel blef opladt i Himmelen / 6 Oc de siu Engle / som hafde de siu plager / udginge af Templet / iførde reene oc skinnende Lindklæder / oc opbundne omkring Brystrene med Guldbelter. 7 Oc eet af de fire Diur gaf de siu Engle / siu Guldskaaler / fulde med Guds Vrede / som lefver i all ævighed. 8 Oc Templet blef fuld af Røg af Guds Herlighed / oc af hans mæctighed / Oc der kunden ingen indgaa i Templet / indtil de siu Engles siu Plager finge ende.

XVI.Capittel.
OC jeg hørde en stoor Røst af Templet / som sagde til de siu Engle / Gaar bort / oc udøser de Guds Vredis Skaaler paa Jorden. 2 Oc den første gick bort / oc udøste sin Skaal paa JOrden / oc der blefve onde oc fordærfvelige Bulder paa de Mennisker / som hafde Diurets Kiendemercke / oc dem som tilbade det sammis Billede.
3 Oc den anden Engel udøste sin Skaal i hafvet / oc det blef Blood som af en Død / oc hver lefvendis Siæl døde i Hafvet.
4 Oc den tredie Engel udøste sin Skaal paa Flæderne / oc paa Vandkilder / oc der blef Blood. 5 Oc jeg hørde Vandenes Engel sige / HErre / du est retfærdig / den der er / oc den der var / oc den Hellige / ad du hafver dømt disse Ting. 6 Fordi de hafve udøst Helliges oc Propheters blood / oc du hafver gifvit dem blood ad dricke: Thi de ere (det) værde. 7 Oc jeg hørde en anden (Engel) af Alteret sige / Ja / HErre / (du est) denAllmæctige Gud / dine Domme ere sande oc retfærdige.
8 Oc den fierde Engel udøste sin Skaal i Soolen / oc den blef gifvet ad brænde Menniskene med Ild. 9 Oc Menniskene brændte af stoor Brynde / oc bespottede Guds nafn / som hafver mact ofver disse Plager / oc de omvendte sig icke / til ad gifve hannem Ære. 
10 Oc den femte Engel udøste sin Skaal paa Direts Stool / oc det sammis Rige blef formørcket / oc de tyggede deres Tunger af Pjne / 11 Oc de bespottede Gud i Himmelen for deres Pjne / oc for deres Saar / oc de omvendte sig icke af deres Gierninger.
12 Oc den siette Engel udøste sin Skaal paa den stoore Flod Euphraten: Oc Vandet der af borttørredis / ad Veyen skulde blifve beridt for de Konger af Soolens Opgang. 13 Oc jeg saa af Dragens Mund / oc af Diurets Mund / oc af den falske Prophetis Mund (udkomme) tre ureene Aander / lige som Padder / 14 Thi de ere Dieflens Aander / som giøre Tegen / som gaae ud til JOrdens oc alle Jorderiges Konger / ad samle dem til den Allmæctige Guds stoore Dags strjd. 15 See / Jeg kommer som en Tyf. Salig er den som vaager / oc varer sine Klæder / ad hand skal icke gaa nøgen / oc de skulle see hans Blusel. 16 Oc hand forsamlede dem til en sted / som kaldis paa Ebraiske Armageddon.
17 Oc den siuende Engel udøste sin Skaal i Luften: Oc der udgick en stoor Røst af Templet i Himmelen / fra Stoolen som sagde / Det er skeet. 18 Oc der blefve Røster / oc Torden / oc Liunet / oc der blef et stoort Jordskelf / saadant som icke hafver værit / efter ad Menniskene blefve paa Jorden / Saadant et Jordskelf (siger jeg) saa stort. 19 Oc den stoore Stad blef til tre deele / oc Hedningenes Stæder fulde ned: Oc den stoore Babylon blef hukommit for Gud / ad hand vilde gifve den sin Vredis hastigheds Vjnens Kalck. 20 Oc hver Øø flyde / oc Biergene blefve icke fundne. 21 Oc en stoor hagel / som en Pund svaar / falt af Himmelen paa Menniskene / oc Menniskene bespottede Gud / for Hagelens plage / thi dens Plage er meget stoor.

XVII.Capitel.
OC der kom een af de siu Engle / som hafde de siu Skaaler / oc talde med mig / oc sagde til mig / KOm / Jeg vil vjse dig den stoore Hooris Dom / som sidder paa de mange Vand. 2 Med hvilcken Kongerne paa Jorden hafde hooret / Oc de som boe paa JOrden / ere blefne druckne af hendis Horeriis Vjn. 3 Oc hand førde mig bort i Ørcken / i en Aand / Oc jeg saa en Qvinde / som sad paa et Skarlagens farve Diur / fuld med bespottelsers nafne / som hafde siu Hofveder oc tj Horn. 4 Oc Qvinden var beklædt med Purpur oc Skarlagen / oc forgylt med Guld oc dyrebare Steen oc Perler / som hafde et Guldbeggere i sin Haand / fuld af vederstyggeligheder / oc hendis Horeriis ureenhed. 5 Oc paa hendis Pandfe skrefvet et nafn / Hemmelighed / Babylon den stoore / en Moder til orerj oc til alle Vederstyggeligheder paa Jorden. 6 Oc jeg saa Qvinden drucken af de Helliges Blood / oc af JEsu Vidnes Blood: Oc jeg forundrede mig / der jeg saa hende / m ed en stoor forundring.
7 Oc Englen sagde til mig / Hvi forundrede du dig? Jeg vil sige dig den Qvindis hemmelighed / oc Diurets som bør hende / som hafver de siu Hofveder oc de tj Horn. 8 Det Diur som du hafver seet / hafver værit / oc er icke / oc skal komme op af Afgrunden / oc fare bort til fordærfvelse / Oc de skulle forundre dem / som boe paa Jorden / (hvilckes hafne icke ere skrefne i Ljfsens Boog fra Verdens grundvold blef lagt) naar de see Diuret / som var (noget) oc er icke / dog ad det er. 9 Her er det Sind / som hafver Vjsdom. De siu Hofveder ere siu Bierge / hvor Qvinden sidder paa dem / oc ere siu Konger. 10 De fem ere faldne / oc den een er / den anden er icke endnu kommen / oc naar hand kommer / bør det hannem ad blifve en stacket Tjd. 11 Oc Diuret / som var / oc er icke / er oc den ottende self / oc er af de siu / oc farer bort til fordærfvelse. 12 Oc de tj Horn som du hafver seet / ere tj Konger / hvilcke som icke endnu hafve annammet Riget / men de tage mact som Konger / een Tjme med Diuret. 13 Disse hafve een meening / oc deres mæctighed oc mact skulle de ofvergifve Diuret. 14 Disse skulle strjde mod Lammet / oc Lammet skal ofvervinde dem: Thi det er herrers HErre / oc Kongers Konge: oc de med det / kaldede oc udvalde oc trofaste. 15 Oc hand sagde til mig / De Vand / som du hafver seet / der som Hooren sidder ere Folck oc Skarer / oc Hedninge / oc Tungemaal. 16 Oc de tj Horn / som du hafver seet paa Diuret / de skulle hade Hooren / oc giøre hende øde oc nøgen / oc æde hendis Kiød / oc de skulle opbrænde hende med Ild. 17 thi Gud / hafver gifvit deres hierter / ad giøre hans meening / oc ad giøre een meening / oc ad gifve Diuret deres rige / indtil Guds Ord blifve fuldkomne. 18 Oc Qvinden / som du hafver seet / er den stoore Stad / som hafver Rige ofver Konger paa Jorden.

XVIII.Capitel.
OC der efter saa jeg en Engel / som foor ned af himmelen / som hafde stoor Mact: Oc Jorden blef opliust af hans Klarhed. 2 Oc hand raabte med mact / med stoor Røst / oc sagde / Den er falden / Den er falden / Babylon den stoore / oc er blefven Dieflens Bolig / oc hver ureene Aandes forvaring / oc hver ureenes oc hadelige Fugles forvaring. 3 Thi ad af dens Horeriis hastigheds Vjn / hafve alle Hedninge drucket / oc KOngerne paa Jorden hafve hooret med den / oc Kiøbmænd paa Jorden ere blefne rjge af dens mæctige stoore Vellyst.
4 Oc jeg hørde en anden Røst af Himmelen / som sagde / gaar ud fra den (I som ere) mit Folck / ad I skulle icke blifve deelactige i dens synder / oc ad I skulle icke faae af dens Plager. 5 Thi dens Synder naae indtil Himmelen: Oc Gud hafver kommet dens uretvjsheder ihu. 6 Betaler den / som oc den hafver betalt eder: Oc giører den det jo dobbelt / efter dens gierninger: I den Kalck som den hafver skenckt udi / skencker dobbelt udi for den. 7 Saa meget som den hafver giort sig herlig / oc drefvet Vellyst / Saa meget gifver den Pjne oc Sorrig: Fordi den siger i sit Hierte / Jeg sidder en Dronning / oc er icke en Encke / oc skal icke see Sorrrig. 8 Derfor skulle dens Plager komme paa een Dag / Død / oc Sorrig oc Hunger: Oc den skal opbrændis med Ild / Thi sterck er den HErre Gud / som dømmer den. 9 Oc Kongerne paa Jorden skulle begræde den / oc beklage sig ofver den / de som hafve brugt Hoorerj oc drefvet lyst med den / naar de see Røgen af dens brynde / 10 Som skulle staae langt borte for dens Pjnis fryct / oc sige / Væ / Væ / (det er) den stoore Stads Babylon / den stercke Stad / thi paa een Tjme er din Dom kommen. 11 Oc Kiøbmændene paa Jorden skulle græde oc sørge ofvre den / ad ingen kiøber meere deres Vaare / 12 Vaare af Guld oc Sølf / oc dyrebar Steene / oc Pærler / oc kostelige Lindklæder / oc Purpur / oc Silcke / oc Skarlagen / oc allehonde Thyinetræ / oc allehonde Kar af Filsbeen / oc allehonde Kar / af kosteligt Træ / oc Kaaber / oc Jern / oc Marmor / 13 Oc kanellebarck / oc god Luct / oc Salve / oc røgelse / Vjn / oc Olie oc Simler / oc Hveede / oc Fæ / oc Faar / oc Heste / oc Vogne / oc Legomer / oc Menniskers Siele. 14 Oc den Fruct / som din Siæl hafde lyst til / er vigit fra dig / Oc alle Ting / som vare feede oc skinnende / ere vigede fra dig / oc du skalt icke finde dem meere. 15 De Kiøbmænd med saadanne vaare / som ere blefne rjge af dem / skulle staae langt borte for dens Pjnis fryct / som græde oc sørge / 16 Oc sige / Væ / væ / (det er) den stoore Stad / som var beklædt med kosteligt Lindklæde / oc Purpur / oc Skarlagen / oc forgylded med Guld / oc dyrebar Steene oc Pærler / Thi saa stoor Rjgdom er ødelagt paa en Tjme. 17 Oc alle Skipperne / oc den Hob / som handle paa Skibene / oc Skibsmændene / oc saa mange som handle paa Hafvet / stoode langt borte / 18 Oc raabte / der de saae den Røg af dens Brynde / oc sagde / Hvo (var) ljg den stoore Stad? 19 Oc de kaste Støf paa deres Hofveder / oc raabte / som græde oc sørgede / sigendes / Væ / Væ / (det er) den stoore Stad / i hvilcken de ere alle blefne rjge / som hafde Skibe i Hafvet / af dens dyrbarhed / Thi den er ødelagt paa en Tjme. 20 Fryd dig ofvre den / du Himmel / oc I hellige Apostle oc Propheter / thi Gud hafvre dømt eders Dom paa den.
21 Oc en sterck Engel opløste en Steen ,s om en stoor Møllesteen / oc kaste i Hafvet / oc sagde / Saa skal Babylon den stoore Stad henkastis med en fart / oc icke findis meere. 22 Oc Harperes oc Sangeres / oc Pjberes / oc Basuuneblæseres liud / skal icke høris i dig meere / oc der skal icke nogen Konstner i nogen Konst findis i dig meere / Møllens liud skal icke høris i dig meere. 23 Oc Liusens Skin skal icke skinne i dig meere: Oc Brodgommens oc Brudens røst skal icke høris i dig meere: Thi dine Kiøbmænd vare Førster paa Jorden / fordi ad alle Hedninge ere forvildede ved din Troldom / 24 Oc Propheters oc de Helliges blood er fundet i den / oc alles som ere slactede paa Jorden.

XIX.Capitel.
OC der efter hørde jeg en stoor Skares stoor Røst i Himmelen / som sagde / Alleluja. Saliggiørelsen oc Æren / oc Prjsen oc Macten / være HErren vo Gud: Thi hans domme ere sande oc retfærdige / ad hand hafver dømt den stoore Hoore / som forkrænckede Jorden med sit Horerj / oc hafver hefnit sine tieneres blood af dens Haand. 3 Oc de sagde anden gang / Alleluja. Oc dens røg gaar op i all ævighed. 4 Oc de fire oc tive Ældste / oc de fire Diur / fulde ned / oc tilbade Gud / som sad paa Stoolen / som sagde / Amen / Alleluja.
5 Oc der udgick en Røst fra Stoolen / som sagde / Lofver vor Gud alle hans Tienere / oc I som hannem frycte / baade de smaa oc de Stoore. 6 Oc jeg hørde som en stoor Skares Røst / oc som mange Vandes liud / oc som stercke tordens liud / som sagde Alleluja. Thi HErren den Allmæctige Gud / hafver indtagit Riget / 7 Lader os glæde os fryde os / oc gifve hannem Ære / Thi Lammets bryllup er kommet / oc hans Hustru hafvre beridt sig self. 8 Oc det blef hende gifvet / ad føre sig i reent oc skinnende kostelig Lindklæde / Men det kostelige Lindklæde er de Helliges Retfærdigheder. 9 Oc hand siger til mig / Skrjf / Salige ere de / som ere kaldede til Lammets Bryllups Nadvere. Oc hand siger til mig / Disse ere de Guds sande Ord. 10 Oc jeg falt need for hans Fødder / ad tilbede hannem: Oc hand siger til mig / See til (du giør det) icke / Jeg er din Medtienere oc dine Brødres / som hafve det JEsu Vidnisbyrd. tilbeed Gud: Thi det JEsu Vidnisbyrd er den Prophetiens Aand.
11 Oc jeg saa Himmelen opladet / oc see / en hvid Hest / oc denn der sad paa den / som kaldis Trofast oc Sandru / oc hand strjder oc dømmer med Retfærdighed. 12 Men hans Øyne ere som Ilds lue / oc (der ere) mange Kroner paa hans HOfved / som hafver et Nafn skrefvet / hvilcket ingen viste uden hand. 13 Oc der var ført udi et Klæde / som var dyppet i Blood / oc hans Nafn kaldis / det Guds Ord. 14 Oc de Hære i Himmelen fulde fter hannem paa hvide Heste / beklædde med hvit oc reent kosteligt Lindklæde. 15 Oc af hans Mund udgick et skarpt Sverd / ad hand med det skulde slaa Hedningene / oc hand skal regere dem med et Jernrjs / oc hand skal traade den Allmæctige Guds hastigheds oc Vredis oc Vjns Persekar. 16 Oc hand hafver et Nafn skrefvet paaa Klædebonnet / oc paa sin Lend / En Kongers Konge / oc Herrers HErre.
17 Oc jeg saa en Engel / som stood i Soolen / oc raabte med stoor Røst / oc sagde til alle Fugle / som flye midt under Himmelen / Kommer / oc forsamles til den stoore Guds Nadvere / 18 Ad I skulle æde Kongers Kiød / oc de Sterkes Kiød / oc Hestes Kiød / oc deres som sidde paa dem / oc alle Frjes oc Trælles / oc Smaaes oc Stoores Kiød. 19 Oc jeg saa et Diur / oc KOngerne paa Jorden / oc deres Hære forsamlede / ad føre strjd imod den som sad paa Hesten / oc imod hans Hær. 20 Oc Diuret blef grebe / oc den falske Prophet med det / som hafde giort de tegen for det / med hvilcke hand hafde forført dem / som toge Diurets Kiendemercke / oc dem som tilbade dens Billede: De to blefve kaste lefvendes i Ildens Søø / som brænder med Svofvel: 21 Oc de andre blefve slagne ihiel / med hans Sverd som sad paa Hesten / hvilcket der udgick af hans Mund. Oc alle Fugle blefve mætte af deres Kiød.

XX.Capittel.
OC jeg saa en Engel fare need af HIemmelen / som hafde Afgrundens Nøgel / oc en stoor Lencke i sin Haand. 2 Oc hand hafde grebit fat paa Dragen / den gamle Slange / som er Dieflen oc Satanas / oc bundit hannem tusinde Aar: 3 Oc kast hannem i Afgrunden / oc luckt til / oc bleseglid ofver hannem / ad h annamme skulde icke besvige Hedningene meere / indtil de tusinde Aar blefve fuldkomne: Oc efter dem bør det hannem ad blifve løst en liden Tjd. 4 Oc jeg saa Stoole / oc de sætte sig paa dem / oc dem blef dom gifven: Oc deres Siæle som vare halshugne for det JEsu Vidnisbyrd / oc for det Guds Ords skyld / oc de som icke hafde tilbedet Diuret / ey heller det sammis Billede / oc icke h afde taget Kiendemercket i deres pande / oc paa deres Haand: oc de lefvede oc regerede med Christo de tusinde Aar. 5 Men de andre Døde blefve icke lefvende igien, indtil de tusinde Aar blefve fuldkomne. Denne (er) den første Opstandelse. 6 Salig oc hellig (er den) som hafver part i den første opstandelse: ofver disse hafver den anden Død icke mact / Men de skulle være Guds oc Christi Præster / oc skulle regnere med hannem tusinde Aar.
7 Oc naar de tusinde Aar ere fuldkomne / da skal Satanas blifve løs af sit Fængsel. 8 Oc hand skal udgaa ad forføre Hedningene / som ere i Jordens fire Hiørner / den Gog og den Magog / ad forsamle dem til Strjd / hvilckes tall er / som Hafsens Sand. 9 Oc de opstigede paa det brede af Jorden / oc beringede de helliges Lejr / oc den elskte Stad. Oc der nedfalt Ild fra Gud af Himmelen / oc fortærde dem / 10 Oc Dieflen som dem forførde / blef kast i den Ilds oc Svofvels Søø / der som Diuret oc den falske Prophete (vare/) oc de skulle pjnes Dag oc Nat / i all ævighed.
11 Oc jeg saa en stoor hvid Stool / oc den som sad der paa / fra hvis Ansict Jorden oc Himmelen flydde / oc der blef icke funden sted for dem. 12 Oc jeg saa de Døde / stoore oc smaa / som stoode for Gud / oc Bøger blefve opladne: Oc der blef en anden Boog opladen / hvilcken der er Ljfsens: Oc de Døde blefve dmøte efter de Ting som vare skrefne i de Bøger / efter deres Gierninger. 13 Oc hafvet gaf de Døde / som var i det / oc Døden oc Helfvede gafve de Døde / som vare i dem / oc de blefve dømte / hver efter sine Gierninger. 14 Oc Døden oc Helfvede blefve kaste i den Ilds Søø: Denne er den anden Død. 15 Oc dersom nogen icke blef funden skrefven i den Ljfsens Boog / hand blef kast i den Ilds Søø.

XXI.Capitel.
OC jeg saa en ny Himmel oc en ny Jord: Thi den første Himmel oc den første Jord forginge: Oc Hafvet er icke meere. 2 Oc jeg / Johannes / saa den hellige Stad / det ny Jerusalem / som foor ned fra Gud af Himmelen / beridt / som en Brud der er pryded mod sin Mand. 3 Oc jeg hørde en stoor Røst af Himmelen / som sagde / See / Guds tabernackel (er) hoos Menniskene / oc hand skal boo hos dem: Oc de skulle være hans Folck / oc hand som er Gud / skal være med dem / deres Gud. 4 Oc Gud skal aftørre all Graad af deres Øyen / oc Døden skal icke være meere / ey heller Sorrig / ey heller Skrjg / ey heller Pjne skal være meere: Thi de første Ting foore bort. 5 Oc den som sad paa Stoolen / sagde / See / Jeg giør alle ting ny. Oc hand siger til mig / Skrjf: Thi disse Ord ere sande oc visse. 6 Oc hand sagde til mig / Det er skeet / Jeg er A oc O / Begyndelsen oc Enden. Jeg vil gifve den Tørstige af Ljffens Vands Kilde / uforskyldt. 7 Den som vinder / skal arfve alle ting: Oc jeg vil være hannem en Gud / oc hand skal være mig en Søn. 8 Men de Fryctactige oc Vantroe / oc Vederstygelige / oc manddrabere / oc Skiørlefnere / oc Troldfolck / oc Afguds dyrckere / oc alle Løgnere / deres Deel skal være i Søen / som brænder med Ild oc Svofvel / Hvilcket er den anden Død.
9 Oc der kom til mig een afde siu Engle / som hafde de siu Skaaler fulde med de siu sidste plager / oc talde med mig / oc sagde / Kom / Jeg vil vjse dig Bruden / som er Lammets Hustru. 10 Oc hand førde mig bort i Aand / paa et stoort oc høyt Bierg / oc vjste mig den stoore Stad / det hellige Jerusalem / som foor ned af Himmelen fra Gud / 11 Som hafde Guds Herlighed: Oc dens Ljus var lige som en allerædelste Steen / som Jaspis Steen / der skinner som Cristal. 12 Som hafde oc en stoor oc høy Muur / som hafde tolf Porte / oc paa de porte tolf Engle / oc beskrefne Nafne / hvilcke ere Israels Børns tolf Stammer. 13 Af Øster tre Porte / af Norden tre Porte / af Søder tre Porte / af Vester tre Porte. 14 Oc Stadens Muur hafde tolf Grundvolle / oc i dem Lammets tolf Apostles Nafne. 15 Oc den som talde med mig, hafde et Guld Rør / ad hand skulde maale Staden / oc dens Porte / oc dens Muur. 16 Oc Staden ligger firekant / oc dens lengd er saa stoor som oc bredden. Oc hand maalde Staden med røret / ofver tolf tusinde Aggre. Længden oc breden / oc dens høyhed / ere lige. 17 Oc hand maalde dens Muure / hundrede fire (oc) fyrretive Alne / (efter) et Menniskis maade / som er en Engels. 18 Oc dens Muuris Byggning var af Jaspis / oc Staden var puurt Guld / lige som reent Glar. 19 Oc Stadsens Muuris Grundvolle / vare prydede med allehonde dyrebare Steene. Den første Grundvold en Jaspis / den anden en Saphir / den tredie en Chalcedonier / den fierde en Smaragd / 20 Den femte en Sardonichs / den siette en Sadier / den sivende en Chrysolit / den ottende en Beril / den niende en Tropazier / den tiende en Chrysopras / den ellfte en Hyacinth / den tolfte en Ametyst. 21 Oc de tolf Porte (vare) tolf Pærler / ja en hver af de Porte var af en Pærle / oc Stadens gade var puurt Guld / som et igiennemskinnende Glar.
22 Oc jeg saa ingen tempel i den / thi HErren den Almæctige Gud er dens Tempel / oc Lammet. 23 Oc Staden hafver icke behof Soolen eller Maanen ,a d de skulle skinne i den / Thi Guds Herlighed hafver opliust den / oc Lammet er dens Lius. 24 Oc Hedningene / af dem som ere frelst / skulle omgaae i dens Lius / oc Kongerne paa Jorden føre dens Ære oc Prjs til den. 25 Oc dens porte skulle icke være der. 26 Oc de skulle føre Hedningenes Ære oc prjs til den. 27 Oc der skal intet almindeligt komme ind i den / eller det som giør vederstyggelighed oc Løgn / uden de som ere skrefne i lammets Ljfsens Boog.

XXII.Capittel.
OC hand vjste mig Ljfsens Vands reene Flod / skinnende som en Cristal / som udgick fra Guds Stool oc Lammets / 2 Midt i dens Gade / oc paa begge Sjder hoos Floden (stod) Ljfsens Træ / som baar tolf gange Fruct / som gaf sin Fruct efter en hver Maaned / oc Bladene af Træit (tiente) Til Hedningers Lægedom. 3 Oc ingen Forbandelse skal være meere / oc Guds Stool oc Lammets skal være i den / oc hans Tienere skulle tiene hannem / 4 Oc (de Skulle) see hans Ansict / oc hans Nafn skal være i deres Pander. 5 Oc Nat skal icke være der / oc de hafve icke Lius eller Soolens skjn behof: Thi den HErre Gud opliuser dem / oc de skulle regnere i all ævighed.
6 Oc hand sagde til mig / Disse Ord (ere) trofaste oc sande: Oc HErren / de hellige propheters Gud / udsende sin Engel / ad vjse sine tienere de Ting / som bør snart ad skee. 7 See / Jeg kommer snart. Salig er den / som bevarer denne Boogs Prophetiis Ord.
8 Oc jeg Johannes (er den) som hafver seet oc hørt disse ting. Oc der jeg hafde hørt oc seet / da falt jeg need ad tilbede for Engelens Fødder / som vjste mig disse Ting. 9 Oc hand siger til mig / See til (du giør det) icke / Thi jeg er din Medtienere / oc dine Brødres / Propheternes / oc deres som bevare denne Boogs Ord. Tilbed Gud.
10 Oc hand siger til mig / Du skalt icke besegle denne Boogs prophetiis Ord / Thi Tjden er nær. 11 Hvo som giør uræt / giøre uræt meere / Oc hvo som er skiden / hand blifve skiden meere: Oc den Retfærdige / retfærdiggiøris meere / oc den Hellige / hand blifve hellig meere. 12 Oc see / Jeg kommer snart / oc min Løn med mig / ad gifve hver som hans Gierning skal være. 13 Jeg er A oc O, Begyndelse oc Ende / den Første oc den Sidste. 14 Salige ere de som giøre hans Befralinger / paa det deres Mact skal vorde ofver Ljfsens Træ / oc de skulle indgaae igiennem portene til Staden. 15 Men der ude (ere) Hundene / oc Troldkarlene / oc Boolerne / oc Manddraberne / oc Afgudsdyrckerne / oc hver den som elsker oc giør Løgn. 16 Jeg JEsus hafver udsendt min Engel / ad vidne disse Ting for eder i Meenighederne / Jeg er Davids Rood oc Slect / den klare Morgenstierne. 17 Oc Aanden oc Bruden sige / Kom. Oc den der hører / hand sige / Kom. Oc den der tørster / hand komme / oc hvo som vil / hand tage Ljfsens Vand uforskylt.
18 Thi jeg vidner med for hver / som hører denne Boogs Prophetiis ord / Der som nogen tilsætter (noget) til disse Ting / Da skal Gud til sætte paa hannem de Plager / som ere skrefne i denne Boog: 19 Oc dersom nogen fratager (noget) fra denne prophetiis Boogis Ord / Da skal Gud borttage hans deel af Ljfsens Boog / oc af den hellige Stad / oc (fra) de Ting som ere skrefne i denne Boog. 20 Hand siger som vidner disse Ting / Ja / Jeg kommer snart / Amen. Ja / Kom HErre JEsu. 21 Vor HErris JEsu Christi Naade (være) med eder alle / AMEN.





