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CAP. IV.
Wid thetta sättet hålles almännelig
kyrkiotienst på Söndagar / store Högtidz- Almänne- Böne och Tacksäijelse- samt Helgedagar.
Först / tå presten och folcket är församlat i kyrkian / ther Gudztiensten hållas skal / vti Ottesången börjas Gudztiensten med en morgon- eller annan tienlig psalm: sedan / O Gud wi lofwa tig / om tiden så tillåter: Ther efter en wers om thens Helga Andas bistånd til predikan. Sielfwa predikan begynnes med morgonbönen / och Fader wår &c. Vtan widlyftigt företal skal sedan förhandlas ett stycke af Catechisino. Hwilket med bönerne intet vtdrages öfwer en halftima wid pass.
Bön efter Catechisini predikan.
OAlzmächtige och barmhertige Gud / gif oss tina helga nåd / at wi måge dageliga tilwäxa i tin kundskap: lära och betrachta wåra Christendoms stycken; och ther af förnimma / huru wi tig skole tiena i en rätt tro och lydno / och wachta oss för synder och wilfarelser. Helga / o Gud tu Helge Ande / tina församling: styrck och vppehålt henne lät henna mehr och mehr tiltaga; at hon må dyrcka / tiena / tacka och lofwa tig / här i en sann fruchtan / och ther i then ewiga saligheten / genom Jesum Christum wår Herra / Amen.
Vti Högmessan begynnes Gudztiensten med thenne allmännelige bekiennelsen / nederfallandes alle på knä.
Kjäre wänner / bröder och systrar i Christo Jesu. Efter wi nu församlade äre til at hålla wår Gudztienst; tacka Gud för alla sina Gudomeliga wälgierningar; såsom ock bedia honom om alt thet oss nödtorftigt är / både i andelige och lekamlige saker: och ther hos förnimme / at wi ju alle / vtan twifwel / äre med synder beswärade / och åstundom syndene gierna qwitte wara. Therföre wele wi falla på wår knä / och ödmiuka oss in för Gud wår himmelske Fader med hirta och munn; och bekiänna oss för arma elände syndare / som wi ock äre; bediande honom om nåd och wiskund / så säijande hwar i sin stad.
Här faller ock Predikanten på knä.
Jag fattig syndig menniskia / som i synd både aflad och född är / och jämwäl sedan i alla mina lifzdagar ett syndigt lefwerne fördt hafwer / bekiäner mig af alt hierta in för tig alzwåldige ewigw Gud / min kiäre himmelska Fader / at jag icke hafwer älskat tig öfwer all ting / icke min nästa såsom mig sielf. Jag hafwer ( tywärr! ) med mina fäder i margfalliga måtto syndat emot tig och tin helga budord / både med tankar / ord och gierningar. Och wet mig förthenskull helwetet och ewinnerlig fördömelse wärd wara / om tu skulle så döma mig / som tin stränga rättwisa kräfwer / och mina synder förtient hafwa. Men nu hafwer tu kiäre himmelske Fader vtlofwat / at tu wilt giöra nåd och miskund med alla fattiga syndare / som sig omwända wilia och med en stadig tro fly til tina obegripeliga barmhetighet / och Frälsarens Jesu Christi förtienst. Med them wilt tu öfwerse / i hwad måtto the emot tig brutit hafwa / och aldrig mehr tilräkna them theras synder. Ther förlåter jag mig vppå arme syndare: och beder tig tröstliga / at tu efter samma titt löfte wärdigas wara mig misskundsam och nådelig / och förlåta mig alla mina synder / titt helga namn til pris och ähro!
Sedan hafwer Presten thenna bön öfwer folcket.
Then alzmächtige ewige Gud / för sina stora obegripeliga barmhertighet / och frälsarens Jesu Christi förtienst / förlåte oss alla wåra synder: och gifwe oss nåd til at bättre wårt syndiga lefwerne; och få med honom ewinnerligit lif! Amen.
Sedan fölier.
Herre förbarma tig öfwer oss!
Christe förbarma tig öfwer oss!
Herre förbarma tig öfwer oss!
Sedan.
Ähra ware Gud i högden: och frid på jordene: menniskiomen en god wilie! Wi lofwe tig / wi wälsigne tig: wi tilbidie tig: wi prise och ähre tig: wi tacke tig för tina stora ähro. O Herre Gud himmelske Konung / Gud Fader Alzmächtig. O Herre thens Alrahögstas enfödde Son Jesu Christe. O Herre Gud / Gudz Lamb / Fadrens Son / tu som borttager werldenes synder / förbarma tig öfwer oss! Tu äst allena Herre. Tu äst allena then högste Jesu Christe / med then Helga Anda / i Gudz Faders härlighet / Amen
Sedan Presten hafwer sungit: Ähra ware Gud i högdene / siunger församlingen:
Och frid på jordene:
Eller: O Herre Gud af himmelrik / gif
Eller: Allenaste Gud i himmelrik.
Presten wänder sig til folcket och säger:
Herren ware med eder!
Församlingen swarar:
Gå ock med tinom Anda!
Colleca, then här efterfölier / eller then som står fram för epistelen.
Läter oss bedia.
Wj bedie tig Alzmächtige Gud kiäre himmelske Fader / at tu förläner oss en fast tro på tig / och tin Son Jesum Christum / ett oförskräckt håpp på tina barmhertighet i alla wåra nöd och motgång / och en grundelig kiärlek til wår nästa. Genom Jesum Christum wår Herra / Amen.
Efter Collecen läses eller siunges Epistelen / som til then dagen lyder / och må begynnas så.
Thesse efterföliande ord skrifwer S. Påwel Apostel til the Romare / Corinther / &c.
Psalmer och lofsånger af Skriftene vtdragne / på Sön- Högtidz- Helge- och store Bönedagar at siungas / eller andre slike / som i then öfwersedde Psalmboken införde finnas.
Dominica I. Adventus.
Ach wi syndare arme / wår.
Af Adams fall är platt fördefwat.
Frögda tig tu Christi brud.
II. Adv.
O Gud förlän mig tina nåd.
Mädan man lefwer i werlden säll.
Waker vp i Christne alle.
III. Adv.
Wälsignat ware Jesu namn.
Allena til tig Herre Jesum Chistm.
Herren vti sin högsta thron.
IV. Adv.
Wår Herre Christ kom til Jordan.
Christus then rätte Herren.
Herre Jesu Christ / min frälsare tu äst.
J Jule Högtiden.
Alle Christne frögda sig i thenna högtid.
Werldenes Frälsare kom här.
En jungfru födde ett barn i dag.
Wi lofwom Christ en Konung båld.
O Jesu Christ som mandom tog.
Lofwat ware tu Jesu Christ.
Hwar man må nu wäl glädia sig.
All then ganska Christenhet.
Hwar Christtrogen frögde sig.
Nyåhrs dagen.
Alle Christne frögda sig i thenna högtid.
Frögder eder alle.
Wälsignat ware Jesu namn.
Om Christi dop.
Wår Herre Christ kom til Jordan.
O Jesu Christ som mandom tog.
Christus then rätte Herren.
Trettonde dagen.
Alle Christne frögda sig i thenna högtid.
Ett barn är födt i Bethlehem.
Så skiön lyser then morgonstiern.
I. Söndag efter Trettonde dag
Christus then rätte Herren.
Herren vti sin högsta thron.
Lofwat ware tu Jesu Christ.
II.
Säll är then man som fruchtar Gud.
Sorgen för glädien går.
På tig håppas jag o Herre kiär.
III.
Kommer til mig säger Gudz Son.
Wälsignat ware Jesu namn.
Allena til tig Herre Jesu Christ.
IV.
Utan Herren faller oss til.
O Gud förlän mig tina nåd.
O Herre Gud tin helga bod.
V.
O Herre Gud tin helga bod.
Gud är wår starckhet och tilflycht.
Bewara oss Gud i tin ord.
VI. SE Domin. 27 Trinit.
Septuagesima.
En liknelse liuflig och klar.
Låt thet icke förtryta tig.
Til tig af hiertans grunde.
Sexagesima.
Gud af sine barmhertighet.
O Herre Gud af himmelrik / wi.
Herre Jesu Christ / min Frälsare.

Esto mihi.
Ach wi syndare arme.
Af diupens nöd ropar jag til tig.
Af Adams fall är platt förderfwat.
Invocavit.
Wår Gud är oss en wäldig borg.
Then som vnder hans beskiärm bor.
På tig håppas jag o Herre kiär.
Reminisc.
Jag ropar til tig o Herre Christ.
Hwad min Gud wil altid thet skier.
Beklaga af alt mitt sinne.
Oculi.
Then som vnder hans beskiärm bor.
På tig håppas jag o Herre kiär.
Wår Gud är oss en wäldig borg.
Lætare.
O menniskia wilt tu betänkia.
Mitt hierta hwi grämer tu tig.
Hwad kan mig stå.
Judica.
O Herre Gud af himmelrik / wi.
O Herre hwad en mächtig hop.
Från Gud wil jag ei skilias.
Palmarum.
Wälsignat ware Jesu namn.
Jesus Christus är wår hälsa.
Min högsta skatt o Jesu kiär.
Dymmelwekan
O Gud wår Fader i ewighet.
Min Gud / min Gud / sade Christus tå.
Hielp mig min Gud / min sorg etc.
Hielp Gud at jag nu kunde.
Jesus vppå korset stod.
O rene Gudz lamb.
J Påska Högtiden.
Jesus Chrisus han är worden.
Nu är kommen wår Påskafrögd.
Christ låg i dödsens bandom.
Hwar man nu må wäl glädia sig.
Gladelig wele wi Halleluja siunga.
Vpstånden är wår Herre Christ.
Jesus Christus wår Frälserman.
Ruasimod.
Jesus Chrisus han är worden.
Chrisus then rätte Herren.
Gladelig wele wi Halleluja siunga.
Misercord. Domini.
Gud Fader wele wi prisa.
Hwar man nu må wäl glädia sig.
Från Gud wil jag ei skilias.
Jubilate.
Jag ropar til tig o Herre Christ.
O Gud förlän mig tina nåd.
Hwad min Gud wil altid thet skier.
Cantate.
Gud af sine barmhertighet.
Allena til tig Herre Jesu Christ.
Wår Gud är oss en wäldig borg.
Rogate.
Fader wår som i himlom äst.
O Fader wår högt öfwer oss i himmelr.
Jag ropar til tig o Herre Christ.
Litanien.
Christi himmelsfärd.
Hwar man nu må wäl glädia sig.
Vpfaren är wår Herre Christ.
Jesu tu äst wår salighet.
Exaudi.
Wår Gud är oss en wäldig borg.
På tig håppas jag o Herre kiär.
Beklaga af alt mitt sinne.
J Pinges högtiden.
Then Helge Andes nåd / regere /
Kom Helge Ande Herre god.
Kom Helge Ande Herre Gud.
Nu bedie wi then Helige And.
Esaie Propheten hände thet så.
O tu Helige Ande kom / vpfyll.
Gud af sine barmhertighet.
Hwar man nu må wäl glädia sig.
Frögder eder i thenna tid.
Wi begå nu then hugnelig tid.
S. Trinit.
O Fader wår barmhertig och god.
Herre Gud Fader stat oss bi.
O Herre Gud af himmelrik / wi.
I. post. Trinit.
Om en rik man här siungom wi.
Medan man lefwer i werlden i werlden säll.
O Jesu Christ sann Gud och man.
II.
En riker man wäldiger han.
Hwad kan mig stå til.
Min högsta skatt i Jesu kiär.
III.
Gud warder liknat wid en man.
Min siäl skal lofwa Herran.
O Herre Gud giör nåd med mig.
IV.
Then som wil en Christen heta.
Hwi berömer tu fast tig.
Herre ho skal ewinnerlig.
V.
Hwad kan mig stå til.
Mitt hierta hwi grämer tu tig.
Gud ware oss barmhertig och mild.
VI.
Gud af sine barmhertighet.
Hwar man nu må wäl glädia sig.
O Gud hwem skal jag klaga.
VII. Christi förklaring.
Christus then rätte Herren.
Herren vti sin högsta thron.
J Himmelen :/ ther Gud sielfwer bor.
Min siäl skal lofwa Herran.
VIII.
O Herre Gud af himmelrik / wi.
Gud Fader wele wi prisa.
O Herre Gud tin helga ord.
IX.
Herre ho skal ewinnerlig.
Then som efter Gudz rike står.
Allena til tig Herre Jesu Christ.
X.
Jerusalem tu helge stad.
Wid the älfwer i Babylon
O Herre Gud tin helga ord.
XI.
Gud af sine barmhertighet.
Then som wil en Christen heta.
Beklaga af alt mitt sinne.
XII.
O Gud förlän mig tina nåd.
Wälsignat ware Jesu namn.
Lofwa Gud min siäl i alla stund.
XIII.
Högfärd är en odygd så stor.
Ach wi syndare arme.
Then ogudachtige säger så.
XIV.
Af Adams fall är platt förderfwat.
Från Gud wil jag ei skilias.
Til tig af hiertans grunde.
XV.
O menniskia wil tu betänkia.
Mitt hierta hwi grämer tu tig.
Lät thet icke förtryta tig.
XVI.
Ach wi syndare arme.
Mädan man lefwer i werlden säll.
Hwad min Gud wil altid thet skier.
XVII.
Thesse äro the tijo bud.
Tå mig går sorg och nöd vppå.
Vtan Herren faller oss til.
XVIII.
Herren vti sin högsta thron.
Then som wil en Christen heta.
Säll är den then man som icke går.
XIX.
Min siäl skal altid lofwa Herran.
Allen atil tig / Herre Jesu Christ.
O Gud / hwem skal jag klaga / then
XX.
En riker man wäldiger han.
O Herre Gud af himmelrik / wi.
Min högste skatt / o Jesu kiär.
XXI.
Lofwa Gud min siäl i alla stund.
Wälsignat ware Jesu namn.
När wi i högsta nöden stå.
XXII.
Enom Konung täcktes thet så.
H Herre Gud giör nåd med mig.
Af diupsens nöd ropar iag til tig.
XXIII.
Gud står i Gudz församling.
Förläna oss Gud så nådelig.
Hielp Gud vtaf tin nådes thron.
XXIV.
Jag ropar til tig / o Herre Christ.
Vti tin stora wrede.
Ach Herre straffa icke mig.
XXV.
Gud Fader wele wi prisa.
O Gud förlän mig tina nåd.
Säll är then man som hafwer kär.
XXVI.
Waker vp i Christne alle.
Wap vp af synden tu Christendom.
Mädan man lefwer i werlden säll.
XXVII.
Himmelriket liknas wid tijo jungfrur.
Waker vp i Christne alle.
O Jesu Christ sann Gud och man.

Samma psalmer siungas ock Dom. 6. post Epiph. tå then infaller.

På alle Apostle- och Helge dagar.
Sig frögde nu himmel och jord.
S. Andr.
Kommer hijt til mig säger Gudz Son.
Fader wår som i himlom äst.
S. Thom.
Jag ropar til tig / o Herre Christ.
Allena til tig Herre Jesu Christ.
Conv. Pauli.
Vtan Herren faller oss til.
En syndig man som låg.
Purific.
Alle Christne frögda sig.
O Jesu Christ som mandom tog.
Så skiön lyser then morgonstiern.
S. Matthiæ.
Kommer hijt til mig säger Gudz Son.
Christus then rätte Herren.
Annunc.
O Jesu Christ som mandom tog.
Hwar man må nu wäl glädia sig.
Werldenes Frälsare kom här.
Phil. Jac.
Af Adams fall är platt förderfwat.
Allena til Gud sätt titt håpp fast.
Joh. Bapt.
Hwar man må nu wäl glädia sig.
Lofwa Gud min siäl i alla stund.
Mig giör stor lust och glädie.
Pet. Pauli.
Frögder eder i thenna tid.
Christus then rätte Herren.
Visitat.
O Jesu Christ som mandom tog.
Min siäl prisar storliga Herran.
Gud ware oss barmhertig och mild.
S. Jacob.
O Herre Gud af himmelrik / wi.
O Herre Gud giör nåd med mig.
S. Barth.
Herre Jesu Christ / min.
Högfärd är en odygd så stor.
S. Matthæi.
O Herre Gud giör nåd med mig.
Kommer hijt til mig säger Gudz Son.
S. Mich.
Min siäl skal lofwa Herran.
Then som vnder hans beskiärm bor.
Lofwa Gud min siäl i alla stund.
S. Jud.
O Gud förlän mig tina nåd.
Gud är wår starckhet och tilflycht.
Omn. Sanc.
Lät thet icke förtryta tig.
Herre / ho skal ewinnerlig.
Min siäl prisar storliga Herran.

Gångedagarna.
O Fader wår barmhertig och god.
På tig o Herre kiäre.
Himmelske Fader frome.
Gud står i Gudz församling.
Fader wår som i himlom äst.
O Fader wår högt öfwer oss.

På store allmänne- Tacksäijelse- Faste- och Bönedagar siungas the psalmer som öfwerens komma med Texterne / såsom efterföliande eller andre:
Herren wår Gud ware tig blid.
Hielp Gud vtaf tin nådes thron.
Herren som ofta nådelig.
O Herre Gud bete tin macht.
Wänd af tin wrede.
Ach Herre straffa icke mig.
Vti tin stora wrede.
Min hog från menniskior.
Beklaga af alt mitt sinne.
När wi i högsta nöden stå.
Wak vp :/: i Gudz namn.
Herre tu vtransakar mig.
Lofwa Gud min siäl i alla stund.
Min siäl skal lofwa Herran.
Jerusalem tu helga stad.
O Herre Gud giör nåd med mig.
Sedan siunges Evangelium som til then dagen lyder ( hälst när Herrans Nattvard begås / elliest siunges Epistelen allena ) och må begynnas således.
Thetta helga Evangelium skrifwer S. Johannes Evangelista / &c.
Sedan skal siungas för predikan.
Wj tro vppå en alzmächtig Gud / som skapat all ting i sino orde skapat hafwer härlig och god / godt är alt thet som han giorde. Oss för Fader wil han wara / af sin egen goda wilia. Han wil oss altid bewara: och oss icke ifrån sig skilia. Han beskiärmer oss i sin krafft ? och ingen står emot hans macht.
Wi tro ock på Jesum Christ / enda Gudz Son och wår Herra: han är ewig och thet är wisst / med fadren liker i ähro. Af Maria jungfru ren med sann mandom wardt han födder / af Gudz Andes tilhielp allen: för wåra synd wardt han pinter och dödder. Och döden han för oss öfwerwann: sitter på Fadrens högra hand.
Wi tro ock på then Helga And: Ena Christeliga kyrckio / thet är helga manna samfund / som Gudz Ande plägar styrckia. Här warder synden borttagen / then oss plägar giöra wånda. Och vppå then sidsta dagen skolom wi alle vpstånda: Och ett ewigt lif kommer tå / Gud låter oss sina glädie få / Amen.
Men på Högtids- och store Bönedagar.
Symbolum Nicœnum.
Wj tro vppå en Gud / en Alzmächtigan Fader: som skapat hafwer himmel och jord / och alt thet som både synligit / så ock osynligit är.
Och vppå en Herra Jesum Christum: som är Gudz enfödde Son / och af Fadrenom födder förr ewig tid / Gud af Gudi / lius af Gudz klarhetslius / sannan Gud af sannan Gudi / föddan och icke giordan / samwarande med Fadrenom; genom hwilken all ting giord äro. Hwilken för oss menniskior / och för wåra salighets skull nedersteg af himmelen / och tog mandom genom then Helga Anda / af Maria jungfru ren / och wardt menniskia. Blef också för oss korsfäster vnder Pontio Pilato / döder och begrafwen: ndersteg til helfwetit / och på tredie dagen vpstod efter Skrifterna. Och upfor til himla / sitter på Fadrens högra hand. Och tädan igen kommande med stor härlighet / til at döma lefwande och döda: på hwilkens rike ingen ändo blifwer.
Och på then Helga Anda / Herran och lifgifwaren. Hwilken af Fadrenom och Sonenom vtgår: then med Fadrenom och Sonenom samman dyrckat och tilbeden / och lika ährat warder. Then ock genom Propheterna talat hafwer. Och ena helga allmänneliga och Apostoliska Kyrkio. Wi bekiänne en döpelse til syndernas förlåtelse. Och förwänte the dödas vpståndelse: och thet tilkommande werldenes lif / Amen.
Sedan / tå Presten skal gå i Predikostolen / skal thenna Psalm siungas.
O Tu Heliga Ande kom / vpfyll tina Christtrognas hiertan: och tin brinnande kiärlek vptänd vti them. Tu som församlar folck vtaf allahanda tungomål / vti ena Christeliga tro endrächteliga. Gudi ware lof ewinnerliga! Amen 
Eller ock thenne.
Nu bedie wi then Helge Ande / om en sanna tro och rätt förstånd / at han för oss råder i alla tider / hälst vti thet yttersta / wi skolom hädan lida / Kyrie eleeson. &c.
Eller någon annan tienlig wers.
Ther efter skal Predikan skie: doch på stora Högtider siunges på predikostolen förr bönen och Evangelium.
Om Jul.
En Jungfru födde ett barn i dag.
Om Påska.
Christ låg i dödsens bandom.
Om Pingesdag.
Kom Helge Ande Herre god.
Helge Trefallighets Söndag.
Herre Gud Fader stat oss bi / etc.
På store Bönedagar siunges en tienlig
och til texten lämpad Psalm.
Efter Predikan må thenna bekiännelsen brukas efter tidsens läganhet:
Barmhertige Gud och himmelske Fader / på hwilkens barmhertighet är ingen ände: tu som äst tolig / långmodig / och af stora nåde: förlåter alla missgiärningar / öfwerträdelser och synder. Wi hafwe ( tywärr! ) syndat med wåra fäder: wi hafwe misshandlat och warit ogudachtige / och förtörnat tig: tig allena hafwe wi syndat och illa giordt för tig. Men tänck icke på wåra förra missgiärningar. Förbarma tig öfwer oss snarliga / ty wi äre fast elände wordne. Hielp oss Gud wår Frälsare för tins namns ähro skull; fräls oss och förlåt oss alla wåra synder. Och gif oss tin Helga Andes nåd til at bättra wårt syndaiga lewferne / och få med tig ett ewigt lif / genom tin Son Jesum Christum wår Herra / Amen.
Sedan må Predikaren komma til förmaningen om tacksäijelse och bönen / efter thet sätt som nu allmänt är. Wil han ock vndertiden bruka Litanien / eller thetta efterföliande bönesättat / thet må han giöra / säijande.
O Alzmächtige Gud och barmhertige Fader: wi tacke tig af alt wårt hirta / för alla tina så otahliga många wälgiärningar. Och synnerliga för thet tu af blotta nåd genom tin enfödda Son hafwer oss återlöst / och genom titt helga ord vplyft / och til thenna kundskapen komma låtit. Och bedie wi tig ödmiukeliga / at tu genom tin Helga Anda wärdigas oss altid så trösta / styrckia och bewara / at wi här wid alt in til wår ända faste blifwa måge / och ther med ewinnerliga salige warda. Sedan bedie wi tig / kiäre himmelska Fader / för tin helga Christeliga Församling i hela werldene / at tu wille frija / frälsa och bewara henna för alt ondt; taga bort ifrån henne alla otrogna och falska lärare; vtsända och gifwa trogna herdar och rättsinniga arbetare i tina säd: samt förläna och föröka tin Helga Andes nåd vti theras hiertan / at the tin Församling med titt hälsosamma ord troligen föda / och sitt ämbete i Herranom wäl förestå. Widare bedie wi tig / kiäre himmelska Fader / för alla tina tienare / som tu Öfwerhetena och thet werldzliga swärdet befalt hafwer. Men synnerliga / för wår älskelige Konung och Herre; thess Fru Fader-Moder EnkieDrottningen: Kongl. Arf-Printzessan; Konungens samtlige Råd / Ständer / höga Ämbetsmän / land och folck: bewara them mildeliga för alt ondt. Gif ock föröka tin Helge Anda vti theras hiertan / at the then himmelska Konungen wår Herra Jesum Christum / genom hwilkens macht alla Konungar regera / måge rätt kiänna / hans rike förfordra: och vndersåtarena / titt fattiga folck / så styra och regera / at tin Gudomeliga pris och ähra / tucht / goda seder / allmännelig landsfrid / lag och rätt / och sedan alt godt må styrckt och befrämjat warda: men twert om / krig och blodzvtgiutelse / vpror och twedrächt / orätt / öfwerwåld / och alt ondt må förhinrat och förtagit warda. Wi bedie också / at tu kiäre himmelske Fader wärdigas nådeliga se til alla menniskior; doch synnerliga til wåra bröder och systrar i trone: och enkannerliga til them / som stadde äro vti någon nöd och fahrlighet / antingen til lif eller siäl / vti willfarelse / swåra synder / vti Diefwulens qwahl och frestelse / i twifwelachtighet / blödighet eller otolighet / i armod och fattigdom / i siukdom / wärck och wedermödo / i sorg och bekymmer / hächtelse / i siönöd och annat sådant.Så ock til alla enkior / faderlösa och moderlösa barn / hafwande qwinnor och barnaföderskor / jämte alla them som tin faderliga hielp wedertorfwa och begiära. Så at tu tig öfwer alla thessa förbarmar / them hielper / styrcker och tröstar; på thet wi alle nu och i ewighet tig lofwa och prisa måge / Amen.
Eller ock.
Tjg lefwnde / alzmächtige och ewige Gud / wårs Herras Jesu Christi Fader / all tings skapare och beskiärmare / med tin Son Jesu Christo wårom Herra och then Helga Anda / åkalle wi. Miskunda tig öfwer oss för then samma tins Sons Jesu Chrisi förskyllans skull; then tu af titt vnderliga råd wille låta blifwa ett offer för wåra skull / och skickade honom oss til en medlare och föredagtingare; på thet tu både tin stränga wrede emot werldenes synd / såsom ock tina barhertighet öfwer oss ther med bewisa wille. Helga och regera tu oss med tin Helga Anda. Församla / styrck och bewara tina Christenhet genom ordet och the högwärdige Sacramenten. Gif oss nåd / at wi vti titt sanfärdige ord / med en rätt tro och ett heligt lefwerne / i alla måtto ståndachtigt wandra måge. Bewara och wälsigna wår älskelige Konung och Herra / then tu oss til ett hufwud och förswar nådeligen gifwit och förordnat hafwer. Behålt hans hierta wid thet ena / at han titt helga och stora namn altid fruchtar / och vplys honom med nåd och wijsdom. Beskiärma honom / o Gud! vppå alla hans wägar / at honom ingen skada och fahrlighet / hemligen eller vppenbarligen må tilfogas; Förlän honom en god hälsa och sundhet / styrck och förmera hans krafter til kropp och siäl. Förläng hans lifz- och Regementztid vti beständig Kongl. lycksalighet och wälgång; och hielp honom rättwisligen styra sitt folck och rike; hägna och befrämja Christi kyrkia och församling; afwäria alt fientligit öfwerwåld och onda stämplingar; och städze niuta och nyttia then hugneliga friden / til tins helga namns pris och ähro / sin och sina vndersåtares glädie och wälfärd. Konungens Fru Fader-Moder Enkie-Drottningen / ille tu jämwäl / o aldramildeste Gud! förläna tin rika nåd / tröst och hugswafwelse; Styrck och vnderstöd hennes krafter både i andelig och lekamelig måtto; befäst hennes dagar vti en önskelig wälsignelse och förnöijelig ålder. Thesslikes bedie wi / at tu o nådefulle Gud! then Kong. Arf-Printzessan / och hela thet Kongl. Huset samt alla thess höga Anförwanter wille med all tröst / samt andelig och och lekamelig wälsignelse rikeligen bekröna / och vti långarig macht och lycksaligt wälstånd vppehålla och stadfästa! Bewara Kongl. Råden / Ständer och alla trogna Ämbetzmän / samt Konungens krigsmacht til lands ooch watn. Gif them allom ett rättsinnigt och samhälligt hierta til at sökia / näst tin ähra / Konungens och fäderneslandsens nytta; och fräls them ifrån alt thet som syndigt skadeligt wara kan. Afwänd ock / nådige Gud / ifrån allom the swåra straff och landsplågor / som wi med wåra synder wäl förtient hafwe. Wälsigna Bergsbruken och jordenes gröda. Förläna oss hälsa och sundhet / näring och vppehälle / inbördes kiärlek / trohet och enighet; på thet at ett roligit och rärttådigt [sic!] regemente ibland oss föras må. Ther til wisa tu oss / Herre Gud / rättsinniga och Christeliga råd vti alla wåra giärningar och förhafwande. Gif godt och oförargeligit vmgänges folck: och efter thetta jordeska och timeliga vmgänget en ewig glädie och salighet: genom Jesum Christum tin Son / som med tig lefwer och regnerar vti en sann Gudoms krafft / med then Helga Anda ewinnerliga / Amen.
En kortare
Tjg lefwande / alzmächtige / ewige Gud! wårs Herras Jesu Christi Fader / all tings skapare och beskiärmare / med tin Son Jesu Christo wårom Herra och then Helga Anda / åkalle wi. Miskunda tig öfwer oss / för then samma tins Sons Jesu Christi förskyllans skull: then tu af titt vnderliga råd wille låta blifwa ett offer för wåra skull / och skickade honom oss til en medlare och föredagtingare; på thet tu tin stränga wrede emot werldenes synd / såsom ock tina barmhertighet öfwer oss ther med bewisa wille. Helga och regera tu oss med tin Helga Anda. Församla / styr och bewara tina Christenhet genom Ordet och the högwärdige Sacramenten. Gif oss nåd / at wi vti titt sanfärdige ord / med en rätt tro och ett heligt lefwerne / i alla måtto ståndachtige wandra måge. Bewara wår älskelige Konung / så ock thess Fru Fader-Moder Enkie-Drottningen / Kongl. Arf-Printzessan / och samtlige Kongl. Råden och alla trogna Ämbetzmän; samt krigsmachten til lands och watn: titt helga namn til ähro / och oss allom til beskiärm. Gif godt werldzligit regemente / god timmelig wederlek: förläna oss ock wårt vppehälle / frid och rolighet. Gif lycksaligt råd i alla saker och handlingar: godt och tuchtigt vmgängesfolck / genom Jesum Christum wår Herra / som med tig lefwer och regnerar vti en sann Gudoms krafft / med then Helga Anda ewinnerliga / Amen.
Sedan then allmänne bönen ändat är / giöres förböner för de siuka i synnerhet / tacksäijelser til Gud för them som äro komne til hälsan igen / tacksäijelser efter the döda: ther efter lyses för brudefolck.
Sedan giöres förbön för them som skola begå Herrans Nattward / på thetta sättet:
O Herre Jesu Christe / som i then helge nattwarden gifwer oss vnder bröd och wijn tin sanna lekamen och blod; förläna them / som nu tänckia ther af dehlachtige warda / tin H. Anda / at the then wärdeligen vndfå / sin tro til styrckio och försäkran om syndernas förlåtelse; ock påminna sig tin bittra pino och död; rätzligen förnya thet förbund / hwilket the i döpelsen ingåt hafwa. Och sättia sig nu stadeliga före / med tine hielp at framhärda vti en sann tro / gudachtighet / kiärlek / fast hopp och Christeligit tolamod: och således intet vpsåteligen öfwerträda hwad the wid aflösningen / inför titt helga ansichte / vtlofwat hafwa. På thet the med alla Christtrogna måge omsider af then stora nattwarden i himmelen dehlachtige blifwa / Amen.
Hwar vppå läses: Fader wår.
Efterbönen vpläsas zedlar til liks begrafning; och sidst the zedlar som angå Öfwerhetenes ährender / och andra angelägna och på predikstolen tienliga saker. Och skole alle sådane zedlar lefwereras i rättan tid til Presten / förr än Gudztiensten begynnes.
Sedan alt är ändat på predikostolen siunges en psalm / eller wers. Och tå Herrans Nattward skal hållas / begynner Presten altså:
Herren ware med eder.
( F. S. ) Gå ock med tinom Anda
Vplyfter eder hiertan til Gud.
( F. S. ) Wi vplyfte wår hiertan.
Läter oss tacka Gudi wårom Herra.
( F. S. ) Thet är rätt och tilbörligit.
Sannerliga är thet tilbörligit / rätt och saligt / at wi altid och allestädes tacke och lofwe tig helige Herre / Alzmächtige Fader / ewige Gud / för alla tina wälgiärningar. Och enkannerliga för then tu oss bewiste / tå wi alle för syndenes skull så illa vtkomne wore / at oss icke annat förstod än fördömelse och then ewige döden: Och intet creatur antingen i himmelen eller på jordene kunde oss hielpa. Så vtgaf tu tin enfödda Son Jesum Christum / som är samma Gudoms natur med tig: lät honom warda en människia för wåra skull / lade wåra synder på honom / och lät honom lida döden i then stad wi alle ewinnerliga dö skulle. Och såsom han öfwerwann döden / och stod vp igen til lifz / och nu aldrig mehra dör: Så skola ock alle the / som på honom förlåta sig / öfwerwinna synderna och döden / och få ewinnerligit lif genom honom. Och oss til en förmaning / at wi sådana hans wälgierning til sinnes taga / och icke förgiäta skulle; om natten tå han förrådder wardt / hölt han en nattward / i hwilkom han tog brödet / tackade / bröt thet / och gaf sina lärjungar och sade: Tager och äter / thetta är min Lekamen / then för eder vtgifwin warder. Giörer thet til min åminnelse.
Sammanlunda tog han ock kalcken / tackade / och gaf sina lärjungar och sade: Tager och dricker här af alle. Thetta är kalcken thes Nya Testamentsens i minom Blod / then för eder och för mångom vtguten warder til syndernas förlåtelse. Så ofta som i thet giören / så giörer thet til min åminnelse.
Änn kortare.
Sannerliga är thet tilbörligit / rätt och saligt / at wi altid och allestädes tacke tig helige Herre / Alzmächtige Fader / ewige Gud / genom Jesum Christum wår Herra. Hwilken i then natt / tå han förrådder wardt / tog brödet / tackade / bröt thet / och gaf sina lärjungar och sade: Tager och äter: thetta är min Lekamen / then för eder vtgifwen warder. Giörer thet til min åminnelse.
Sammanlunda tog han ock kalcken / tackade / och gaf sina lärjungar och sade: Tager och dricker här af alle; thettha är kalcken thess Nya Testamentsens i minom Blod / then för eder och för mångom vtgiuten warder til syndernas förlåtelse. Så ofta som i thet giören / så giörer thet til min åminnelse.
Sedan läses eller siunges
Helig.
Helig / Helig / Helig / Herre Gud Zebaoth! Fulle äro himlarna och och jorden af tine härlighet: Hosianna i högdene! Wälsignat ware han som kommer i Herrans namn Hosianna i högdene.
Ther efter siunger Presten.
Läter oss nu alla bedia / såsom wår Herre Jesus Christus sielfwer oss lärdt hafwer / så säijande.
Fader wår som äst i himlom. Helgat warde titt namn. Tilkomme titt rike. Skie tin wilie såsom i himmelen / så ock på jordene. Wårt dagliga bröd gif oss i dag. Och förlåt oss wåra skulder / såsom ock wi förlåte them oss skyldige äro. Och inled oss icke vti frestelse. Vtan fräls oss ifrån ondo. Amen
Ther näst wänder han sig til folcket / och giör til them thenna förmaning:
Kjäre wänner. Efter här begås Christi Nattward / och sanfärdeligen vtspises och anammes vnder bröd och win / hans sanna Lekamen och Blod / vti öfwernaturlig och ovtransakelig måtto / efter Gudz egen wishet / sanning och alzmächtighet / som thet sielf stichtat och insatt hafwer: Är rådeligit / som S. Paulus oss lärer / at wi hwar i sin stad bepröfwe oss sielfwa / och så äte af thetta bröd / och dricke af thenna kalck. Och pröfwe wi oss tå rätzliga / när wi befinne wår brott och synder: hungre och törste efter rättfärdigheten och syndernas förlåtelse / then oss i thetta Sacrament tilbudin warder: och achte här efter bättra oss / wända igen af syndene / och lefwa vti ett godt och rättfärdigt lefwerne. Ty hafwer ock wår Herre enkannerliga befalt / at bruka thetta Sacrament sig til åminnelse / thet är / at man här med ihogkommer hans wärdiga död och blods vtgiutelse; at thet til wåra synders förlåtelse skiedt är. Therföre om wi nu äte af thetta bröd / och dricke af thenna kalck / med en sådana fast tro til the ord / som wi här höre / at Christus är död / och hans blod vtguten för wåra synder: få wi ock förwisso syndernas förlåtelse / och vndwike ther med döden / som syndenes lön är / och fåm ewinnerligit lif med Christo. Men then som owärdeliga / thet är / med ett obotfärdigt hierta / och vtan tron på Gudz löfte / äter af thetta bröd / och dricker af Herrans kalck / han blifwer saker på Herrans lekamen och blod / och äter och dricker sig sielfwom domen / icke åtskiliande Herrans Lekamen. Therföre oss allom / Gud Fader / och Son / och then Helga Ande nådeligen beware / A.
Sedan säger Presten til folcket.
Herrans frid ware med eder.
F. S.
Gå ock med tinom Anda
Ther efter berättar han folcket med Brödet / vprepande för hwar och en i synnerhet thessa orden:
Wårs Herras Jesu Christi Lekamen beware tin kropp och siäl til ewinnerligit lif / Amen.
Sedan med kalcken / säijande:
Wårs Herras Jesu Christi Blod beware tin kropp och siäl til ewinnerligit lif / Amen.
J medlertid siunger Choren med Församlingene thessa efterfölianda Psalmer.
O Gudz Lamb / som borttager werldenes synder / förbarma tig öfwer oss. O Gudz Lamb som borttager werldenes synder / förbarma tig öfwer oss. O Gudz Lamb som borttager werldenes synder / gif oss tin frid och wälsignelse.
O Rena Gudz Lamb oskyldigt på korset för oss slachtat: altid befunnen tolig / ehuru tu wast förachtat. Wåra synder hafwer tu dragit: döden och helwitit nederslagit. Förbarma tig öfwer oss o Jesu! Gif oss tin ewiga frid o Jesu.
Jesus Christus är wår hälsa.
Gud ware lofwat och högeliga prisat.
Min högsta skatt o Jesu kiär.
Wälsignat ware Jesu namn.
Jesus är mitt lif och hälsa.
Tig ware lof och pris o Christ.
Hwad kan mig stå til trång:
Allena til tig Herre Jesu Christ.
Herre Jesu Christ / min
O Gud hwem skal jag klaga.
Jag wet ett blomster.
Sedan wänder han sig til folcket och säger:
Herren ware med eder.
F. S.
Gå ock med tinom Anda.
Läter oss bedia.
O Herre alzmächtige Gud / som hafwer låtit oss tin Sacrament delachtige warda: wi bedie tig / at tu låter oss också med tig och alla tina utkorade helgon vti tina ewiga ähro och härlighet dalachtige warda. GEnom wår Herra Jesum Christum tin Son / som lefwer och regnerar med tig och then Helga Anda vti en Gudom af ewighet til ewighet Amen.
En annor.
Wj tacke tig alzmächtige ewige Fader / som thenna helga och hälsosamma Nattwarden / genom tin Son Jesum Christum / för wåra skull stichtat hafwer. Och bedie tig / at tu wille förläna oss tin helga nåd / til at så begå här med tin åminnelse / at wi måge lära besinna / hwad tu för wåra skull giordt hafwer / genom samma tin Son Jesum Christum wår Herra / Amen.
En annor.
O Alzmächtige ewige Gud / wår kiäre himmelske Fader / tu som altid hafwer bewist oss tina godhet och barmhertighet: gif oss tine fattige barn nådena / til at så begå och bruka tin helga Sacrament / at wi måge vndfå thet andeliga goda / som the med sig hafwa / och aldrig af tino lof och pris återwända / genom tin Son Jesum Christum wår Herra / Amen.
En annor.
O Tu ädla Jesu Christe / som oss til thenna Nattwarden kallat hafwer: wi tacke tig af alt hierta / at tu oss ther til förstånd och wilia gifwit hafwer. Wi tacke tina barmhertighet / at tu oss med tro och kiärlek vplyst hafwer; oss med tin lekamen och blod spisat / med tin godhet vpfyllt och kringwärfdt hafwer. O älskelige Jesu / blif när oss / ty wi gifwe oss i tina händer / och förlåte oss på tig / at wi måge blifwa ewinnerligea med tig / Amen.
En annor.
Wj tacke tig Alzmächtige Gud / at tu oss genom thenna hälsosamma gåfwo wederqweckt hafwer. Och bedie tina barmhertighet / at tu låter oss thet komma til godo / och wåra tros förökelse och at wi ibland oss inbördes måge hafwa en brinnande kiärlek / genom Jesum Christum wår Herra / Amen.
Åter wänder han sig til folcket och säger.
Herren ware med eder.
F. S.
Gå ock med tinom Anda.
Tackom och lofwom Herran.
F. S.
Gudi ware tack och lof.
Böijer idor hiertan til Gud / och anammer wälsignelse.
Herren wälsigne eder / och beware eder: Herren vplyse sitt ansichte öfwer eder / och ware eder nådelig: Herren wände sitt ansichte til eder / och gifwa eder en ewig frid. I namn Faders / och Sons / och then Helge Andes Amen.
Pro exitu siunges förste wersen af / Förläne oss Gud så nådelig: och sedan efterföliande bönepsalm / eller ock någon annan.
Gud gifwe wårom Konung och Öfwerhet / frid och godt Regement: at wi vnder honom ett roligit och stilla lefwerne föra måge / i all Gudachtighet och ährlighet / Amen.
Hwar ock så hände / at ingen wore förhanden / som begiärer komma til Herrans Nattward / tå skal mässan intet warda hållen; vtan förr Predikan skal allena warda siungit en morgon eller annan tienlig psalm: ther efter bönen / Epistelen och Tron: och sedan / Nu bedie wi then Helga And &c. eller en annan wers om then Helge Andes bistånd. Men efter predikan skal siungas then psalm / som på then dagen är satt tilförene: och sedan beslutas med wälsignelsen.
Aftonsången begynnes med en psalm / som til then dagen och texten lyder: sedan siunges en wers om then Helga Andas bistånd til Gudz ords betrachtande. Til predikan brukas Sön- eller Högtids-Dagsens Epistel / eller ock / tå Högtidsdagen faller på en Söndag / Söndags Evangelium: men i Fastan Christi pinos historia; hwilken på landet predikas tå om Fredagarna. Barmhertige Gud: &c. samt den kortare böneformen och aftonbönerne / item Fader wår &c. Efter predikan siunges och slutet skier med bön och wälsignelse för altaret för Altaret.

Texter til predikan / tå HoffRätt / Lagmans- Rådstugu- och Tingz- Rätterne sättias skola:

Exod. 23. v. 8. Lev. 19. v. 15/17. Deut. 1. v. 16/17. Cap. 17. v. 19. Cap. 27. v. 19. 2. Chron. 19. v. 6/7. Psalm. 82. v. 2/3/4. Psalm. 106. v. 3. Esa. 1. v. 17. Jer. 22. v. 3. Zach. 8. v. 16/17. Syr. 16. v. 14. Cap. 20. v. 3/4/5. Cap. 21. 21 v. 5. Cap. 31. v. 18. Math. 5. v. 20. Cap. 7. v. 2/12. Och flere af slikt innehåll.

CAP. V.

Ett sätt huru handlas skal med them som wilia gifwa sig i Ächtenskap.
Först skal efter som altid sedwanligit hafwer warit tre Söndagar hwar efter annan förkunnas af Predikostolen at sådana Personer achta i thet helga Trefaldighets namn byggia Ächtenskap tilhopa; och när thet är skiedt och the komma i Kyrckian in för Guds Församling är nyttigt at Presten giör en förmaning til them wid thetta efterföliande sätt.
Kjäre wänner N. N. samt M. N. J skolen granneligen besinna at Gud sielf hafwer stichtat ächtenskapet och satt mannen til qwinnones hufwud at han skal wara hennes förman regera henne i Guds fruchtan til thet bästa; ther til älska henne såsom Christus älskade församlingen och gaf sig sielf i döden för henne. Och skal mannen thet besinna och weta at än tå han är satt qwinnone til förman är honom likwäl icke medgifwit tractera henne illa efter sitt egit onda sinne som (tyvärr) man ofta ser och hörer: vtan at han henne älska och ähra skal; och ofta undraga med henne hennes swaghet och gifwa som S. Petrus säger thet qwinliga kärilet såsom thet ther swagast är sina ähro. Och såsom mannen är begåfwat med större förnuft och starckare natur än qwinnan; så skal han ock bruka sådana Guds gåfwo henne til bistånd och icke til förtryckelse. Han skal skicka sig emot henne såsom emot then ther lika arfwedel skal hafwa med honom i Guds rike. Ty Christus hafwer så dyrt kiöpt qwinnona som mannen: och är hon så wäl Christi ledamot som han. Såsom mannen är qwinnones hufwud så är Christus mansens hufwud: therföre skal han lefwa med henne i Gudsfruchtan.
Thesslikes skal ock qwinnan wara mannenom lydig älska honom hålla honom för sitt hufwud och förman; tänckiande på at hon är skapad mannenom til hielp. Jcke skal hon biuda til at råda öfwer honom. Ty qwinnan är skapad för mansens skull; ock icke mannen för qwinnones skull. Hon skal taga exempel och efterdöme af heliga qwinnor som woro i thet gamla testamentet såsom Sara som sin man Abraham kallade Herra. Hon skal ju så skicka sig at hon må täckias sin manhwilkom hon gifwen är til hielp. Qwinnan är mansens ähra säger Paulus: Ty skal hon ock skicka sig ther efter; och altid komma ihog at hon är satt under mansens lydno. Summa: Man och qwinna skola älska hwar annan och yttermehra än fader och moder. Ty Ckriften säger at man skal öfwergifwa fader och moder och blifwa när sina hustru. Skola the ock thet wäl besinna at the gifwa sig i then stadga ther Gud man och qwinno så hafwer sammanfogat at ingen menniska them åtskilia kan. Jcke skal mannen heller twista at såsom Gud gaf Adam Eva til hustru så gifwer han ock hwariom och enom sina hustru och hwario qwinno sin man. Therföre ligger them macht vppå at the på både sidor bedia Gud om en sådana maka som the kunna lefwa i sämja och kärlek och i Guds fruchtan med. Så at theras ächtenskap må begynnas i Gudi och efter Guds sinne och icke efter någor lösachtighet eller menniskios sinne: så skier them lycka och salighet med sitt giftermål. Thet wi ock alle samtlig öfwer thessa förestälta personer af hiertat önske Amen.
Sedan skal Presten bespöria begges theras wilia så säijande först til mannen.
Jag spör tig N. til i thet Helga Trefaldighets namn och vti Guds församlings närwaro om tu wilt hafwa thenna person N. N. til tin ächta hustru; och älska henne i nöd och lust?
Swar Ja.
Ther näst spör Presten henne sammanledes.
Jag spör tig N. til i thet Helga Trefaldighets namn och vti Guds församlings närwaro om tu wilt hafwa thenna person N. N. til tin ächta man; och älska honom i nöd och lust?
Svar Ja.
När thet är giordt säger Presten.
O Alzmächtige Fader ewige Gud som man och qwinna ther til skapat hafwer at the skola wara ett kiött och blod; wäxa til efter tin wälsignelse föröka sig och vppfylla jordena. Gif thessa tina tienare nådena at the så måge efter tin helga wilia och skickelse samman komma at thet må wara tig til pris och ähro och them til nytto och gagn och ewiga salighet genom tin älskeliga Son Jesum Christum wår Herra Amen.
Sedan tager Presten ringen och säger: Läter oss bedia.
O Gud Fader Alzmächtige som af tin obegripeliga godhet hafwer all ting skapat at the skola tiena menniskione til godo: wi bedie tig at tu wille wärdas sända thessa tina tienarinno som thenna ring til sins ächtenskaps wårtekn bära skal tin helga wälsignelse; at hon må ostraffeliga lefwa i then helga stadga som tu henne tilkallat hafwer genom tin Son Jesum Christum wår Herra. Amen.
Ther efter tager Brudgummen ringen och säger til Brudena.
Jag N. tager tig N. nut til mina ächta hustru til at älska tig i nöd och lust: och til ett wårtekn gifwer jag tig thenna ring.
Bruden swarar.
Jag N. tager tig N. nu til min ächta man til at älska tig i nöd och lust: och til ett wårtekn tager jag af dig thenna ring.
Sedan sätter brudgummen ringen på hennes wänstra hand först på thet främsta fingret så på thet längsta och sedan på thet ther näst och ther blifwer ringen: och wid han så sätter ringen säger Presten:
J namn Faders och Sons och thens Helge Andes. Amen
Sedan säger Presten.
Efter nu thesse förestälte personer hwar annan till ächta begiära: och sådant här vppenbarliga för Gud och then Christeliga församling såsom witnen på then yttersta dagen bekiänna och ther vppå är gifwet wårtekn och fästningering. Therföre fogar jag såsom en Christi tienare här vppå them i ächtenskaps stadga och förbund tilsamman i namn Faders och Sons och thens Helge Andes. Amen.
Ther efter läses:
Fader wår som äst i himlom. Helgat warde titt namn. Tilkomme titt rike. Skie tin wilie såsom i himmelen så ock på jordene. Wårt dagliga bröd gif oss i dag. Och förlåt oss wåra skulder såsom ock wi förlåte them oss skyldige äro. Och inled oss icke i frestelse. Vtan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är titt och machten och härligheten i ewighet. Amen.
Åter säger Presten.
Eder alla goda Christna menniskor som här tilstädes ären tager jag til witne hwad skiedt är förmanande eder at i welen thet ihugkomma.
Presten säger ytterligare.
Läter oss höra thet helga Evangelium som S. Mattheus vti thet 19. Cap. beskriwer.
J Then tiden kommo the Phariseer til Jesum och sade til honom: Är thet ock rätt at man skil sig wid sina hustru för allahanda saker skull? Tå swarade han och sade til them: hafwen i icke läsit at then som giorde menniskiorna af begynnelsen man och qwinno giorde han them och sade: Förthenskul skal man öfwergifwa fader och moder och blifwa när sina hustru: och the tu warda ett kiött. Så äro the nu icke tu vtan ett kiött. Thet nu Gud hafwer sammanfogat skal menniskian icke åtskilia. Tå sade the til honom: hwi böd tå Moses gifwa skilobref och öfwergifwa henne? Sade han til them: För idart hiertas hårdhet skul tilstadde Moses at i måtten öfwergifwa idra hustrur: men af begynnelsen war thet icke så. Men jag säger eder: Hwilken skil sina hustru ifrån sig vtan för hor skull och tager ena andra han gör hor. Och then som tager then öfwergifna han giör hor.
Och så säger Presten til them.
Tror thessa Herrans Christi ord. Och warer ther fullwisse vppå at Gud wår kiäre himmelske Fader hafwer eder tilsamman fogat vti thetta helga ächtenskaps ståndet. Och vptager förthenskull med tolamod och tacksägelse alt hwad eder i thetta helga ståndet kan wederfaras lika som af Guds hand hwilken eder hafwer tilsammanfogat.

Ther efter säger Presten.
Herren ware med eder: och beware idor ingång och vtgång nu och til ewig tid. Amen.
När the komma för altaret och sedan predikan och communion är förrättad säger Presten:
O Abrahams Gud Jsaacs Gud och Jacobs Gud ingiut tin Helga Anda i thessa tina tienares hiertan: och vpfyll them med all andelig wälsignelse at the så måge lefwa i sitt ächtenskap som the nu hafwa gifwit sig til at the icke med några orenlighet förtörna tig som ächtenskapet stichtat hafwer. Vtan hällre såsom ächtenskapet är allom ährligit och godt; at the också måge ther vti ährliga och wäl lefwa tig til ähro och pris och sig sielfwom til en ewig salighet genom Jesum Christum wår Herra. Amen.
När the stå under pellet säger Presten.
Låt oss bedia.
O Herre Gud se barmherteliga til wåra böner och war ächtenskapena biståndig. Och efter tu hafwer thet skickat til menniskiones förökelse så bewara nu thet som tu sielf sammanfogat hafwer genom wår Herra Jesum Christum hwilken lefwer och regnerar med tig och then Helga Anda til ewig tid. Amen.
Ther efter siunger Presten föliande ord med the noter och tohn som til brudawälsignelsen brukas pläga.
Herren ware med eder!
Församlingen swarar:
Så ock med tinom Anda!
Uplyfter idor hiertan til Gud.
Förs. swarar:
Wi vplyfte wår hierta.
Låt oss tacka Gudi wårom Herra.
Förs. swarar:
Thet är rätt och tilbörligit.
Sannerliga är thet tilbörligit rätt och saligt at wi altid och allestädes tacke tig helige Herre alzmächtige Gud som i tine kraft all ting af intet skapat hafwer. Tu som ock när all ting skapade woro skapte menniskiorna som ther öfwer skulle wara en herre. Och sade at mannenom icke war godt wara allena: ty giorde tu honom qwinnona til hielp af ett refben som tu tog af hans sido. Och gaf ther med tilkiänna at såsom qwinnan hade sitt ursprung af mannenom; Så skulle the ock altid blifwa tilsamman. O Gud som wille med ächtenskapet beteckna then stora hemlighet; at såsom man och qwinna warda ett kiött så är ock Christus ett med sine helga församling. O Gud som man och qwinna hafwer fogat tilsamman; och hafwer gifwit them en sådana wälsignelse at hwarken Adams synd eller Noe stod kunde henne förtaga: så se nu mildeliga til thessa personer som hafwa gifwit sig i ächtenskasstånd och begiära wara af tig beskiär- made. Gif nådena o Gud at the måge vpfyllas med kiärlek och frid; och wara trogne och kyske; och gifwa sig i ächtenskap efter Christi sinne: och at the måge i sitt lefwerne efterfölia tin helga wilia. Lät Diefwulen intet hafwa med them beställa: vtan at the måge blifwa fast ståndande i tin helga budord. Gif nåd at the vti sitt ächtenskap måge Christeliga lefwa tilsamman: och undfly all oloflig beblandelse; och at the måge skyla sin swaghet med tuckt och sinne. Lät them wara fruchtsamma i barn och blomma. Och at the måge komma til en begiärlig ålder. At the måge se sina barnabarn til tridie och fierde slächte. Och sedan efterthetta lifwet komma til en ewig glädie.
Thetta läs Presten.
Genom wår Herra Jesum Christum tin Son som lefwer och regnerar med tig och then Helga Anda til ewig tid. Amen.
Öfwer Enkiebrudar och them som äro vtom förhoppning om lifsfrucht siunges ingen brudemessa vtan läses thenne föliande bön.
Läter oss bedia.
O Alzmächtige ewige Gud som sade om mannen när tu honom först skapat hade at honom icke war godt wara allena: ty skapte tu ock honom qwinnona til hjelp; och fogade them så tilsamman at the tu skulle wara ett kiött. Wi bedie tig kiäre himmelske Fader at tu med tin Helga Anda vpfyller thessa tina tienare som tu i ächtenskaps stadga sammanfogat hafwer at the måge honom rätzliga och ostraffeliga hålla. Och gif tin wälsignelse öfwer them och bewara them o barmhertige Fader ifrån Diefwulens äggelse såsom tu genom tin ängel bewarade tin tienare Tobiam at the icke warda bedragne med orenlig lusta och okyskhet. Vtan måge i en sanskyllig tro och endrächtig kiärlek lefwa tilsamman til en god ålder tig til pris och ähro: genom tin enfödda Son Jesum Christum wår Herra hwilken lefwer och regnerar med tig och then Helga Anda til ewig tid. Amen.
Sedan wänder Presten sig åter til altaret och fullföljier Gudstiensten.
När Brudgumme och Brud komma i brudahuset siunger man en af thesse Psalmer.
Kom Helge Ande Herre god:
Besök wår hierta och gif oss mod.
Lät oss få tina helga nåd:
Och war med oss i råd och dåd.

För en sann tröst tu kiänder är.
Säll är then man som tu äst när.
The hårda hiertan giör tu wek;
Och gifwer them en rätt kiärlek.

Titt lius tänd i wårt mörka sinn:
Gif kiärleks dygd i hiertat in.
Hwad oss fela och brista må
Lät oss af tina nåder få.

J tin gåfwo äst tu margfald
Guds högra hands finger vtwald.
Tu lärer Christi lärjungar
Prisa Gud med marga tungor.

Wår fiende ifrån oss drif:
Och tu med friden när oss blif.
Ledsaga oss i alla stund
At wi må undfly Diefwulens fund.

Gud Fader tu oss kiänna lär;
Och Sonen som Frälsaren är;
Lät oss ock lära thet ther näst
At tu af them vtgången äst.

Gud Fader och hans enda Son
Ware prisat i himmels thron:
Then Helge Ande skie ock så:
Han låte oss sina nåder få.

Psalm CXXVIII.

Säll är then man som fruchtar Gud
Och giärna wandrar i hans bud:
Tin egen hand tig föda skal
Så lefwer tu wäl och vtan qwal.

Tig blifwer hustrun i huset huld
Såsom en qwist af winbär full:
Tin barn omkring titt bord också
Som friska olioplantor stå.

Se rätt så wälsignas then man
Som i Guds fruchtan lefwa kan.
Han warder ock then olycko fri
Som wi alle födoms vti.

Af Sion signar Gud tig så
Then hugnad låter han tig få
Med glädie skalt tu altid se
Jerusalem god lycka skie.

Skalt tu ock skoda thertill med
Til ett stort tahl förökas tin säd:
Ja frid öfwer Guds Jsrael
Skal tu ock se at alt går wäl.
När Brudgumme och Brud hafwa fallit på knä och sången ändat ärläser Presten efterföliande böner.
O Alzmächtige ewige Gud gif tin wälsignelse vtöfwer thetta brudehus: at alle the som här tilstädes äro måge blifwa i frid; och fölia tin wilia efter; och lefwa i tinom kiärlek; genom Jesum Christum wår Herra. Amen.
Ytterligare säger Presten.
Gud alzmächtig wälsigne idor lekamen och idra siälar: och låte sin wälsignelse komma öfwer eder såsom han wälsignade Abraham Jsaac och Jacob. Guds hand beskiärme eder och sände sin helga ängel som eder bewarar alla idra lifsdagar. Gud Fader och Son och then Helge Ande låte sin wälsignelse komma öfwer eder. Amen.
Sedan siunges.
Gud som all ting skapade
Sig til lof och pris
Skop han man och qwinno
Och satte i Paradis:
Böd them blifwa samman
Såsom ett kiött och blod;
Hafwa Gud för ögon
Och lefwa i kiärlek god
Gudi ware lof.

Gud som sade mannenom
Ei godt wara allen
Han giorde honom ena hielp
Utaf hans sidoben.
Och gaf them wälsignelse
Med thenna orden:
Wäxer til och föröker eder
Och vpfyller jorden.
Gudi ware lof.

Ty skal mannen öfwergifwa
Fader och moder
Och när sin hustru blifwa
Then Gud honom tilfogar
Både i nöd och gamman
Efter Guds wilia:
Thet Gud fogar tilsamman
Skal ingen åtskilia.
Gudi ware lof.

Bediom nu så innerlig
För thetta hionelag
At Gud är theras beskiärmare
Både natt och dag
At the måge undfly
Diefwulens falska list
Och få en ewig glädie
Med Herranom Jesu Christ.
Gudi ware lof.
Sedan besluter Presten.

Herren wälsigne eder
och beware eder:
Herren vplyse sitt ansichte öfwer eder
och ware eder nådelig:
Herren wände sitt ansichte til eder
och gifwe eder en ewig frid.
J namn Faders
och Sons
och thens Helge Andes
Amen.

CAP. VI.

Om Barnaqwinnors Kyrkiogång.
Thetta skal läsas när ächta hustru kyrckio-
tages efter barn.
O Alzmächtige ewige Gud / som gaf then wälsignelse öfwer menniskiorna / när tu henne skapat hade / at hon skulle wäxa til och föröka sig; tu som ock efter samma wälsigneelse / hafwer giordt thessa tina tienarinno fruchtsamma; wärdigas nu se mildeliga til henne. Och såsom tu hafwer giordt henne fruchtsamma efter then lekamliga wälsignelsen / så låt henne ock fruchtsamma blifwa i then andeliga wälsignelsen / at hon må altid wäxa i tin kunskap och lefwa efter tin helga budord / genom Jesum Christum wår Herra / Amen.
Sedan tager Presten henne i handena /säijande:
Herren beware tin ingång och vtgång / nu och til ewig tid / Amen.
Huru en qwinna / som i sin trolofning förr wigslen hafwer aflat barn / skal intagas i kyrkan.
O Alzmächtige ewige Gud som är ächtenskapsens Herre / och hafwer sielf thet instichtat / och wil at thet ährligen och tuchteligen skal hållas ibland alla menniskior: se mildeliga til thenna qwinnos person / som sig med otidig beblandelse försedt hafwer / och tig / som är kyskhetenes Herre ther med förtörnat / och tin församling förargat; Förlåt henne thenna synden / och gif henne nåd / at hon må altid wäxa i tin kunskap och lefwa efter tin H. budord / genom Jesum Christum wår Herra / Amen.
Herren beware tin ingång och vtgång nu och til ewig tid / Amen.
Huru en moder / som sitt barn hafwer för-qwaft / skal intagas.
O Alzmächtige Gud kiäre himmelske Fader / efter thenna fattige qwinnan är then stora sorgen / ängslan och bedröfwelsen påkommen / at hon genom sin oachtsamhet / doch oförmodeligen / förqwäfdt sitt ägit barn / och nu ther öfwer hafwer en hiertans sorg/ at hennes barn skal på sådant sätt wara omkommit; Ty bedie wi tig / kiäre himmelske Fader / at tu af tin grundlösa nåde och barmhertighet / wille henne / then sorgbundne qwinnan / samma synd icke tilräkna / vtan förlåta och nådeligen tilgifwa / efter hon sitt förseende af hiertat ångrar och begråter / och vtlofwar at hon här efteråt wil genom Guds nåd achtsammare wara. Bewisa förthenskull tin långmodighet och barmhertighet på henne / at hon tig vti helighet och sanskyllig botfärdighet tiena må i alla sina lifsdagar / genom tin Son wår Herra och Frälsare Jesum Christum / Amen.
På thetta sättet skal handlas med them som förse sig med lönskeläger och hor / så man som qwinna: såsom ock andre the ther grofwa synder begångit och til kyrckioplicht dömde äro / mutaris mutandis, tå theintagas til Guds Församlings gemenskap.
Först / när man förnimmer at han [hon] ställas / efter Kyrckioord-ningens innehåll / på plichterummet / och sedan wid slutet af Guds-tiensten i högmässan om en Söndag / kallas fram mitt på Kyrckiogolfwet / och vti Församlingens närwaro med honom [henne] handlas på thetta efterföliande sättet:
Frome Christne / eder är witterligit at thenne förestälte person hafwer igenom Diefwulens tilskyndan och äggelse / och sin onda fördärfwade naturs wahna / emot the förmaningar / som honom [henne] och oss allom bör achta vtaf Guds ord / fallit vti boleri och okyskhet / och genom oloflig beblandelse afladt och födt barn / och således förtörnat Gud och förargat hans H. Församling / och wore han [hon] förthenskull wärd vtaf Gud och hans Församling förskiutas och förkastas.
Men efter han [hon] hafwer låtit sig förnimma / at han [hon] här efter sitt lefwerne wil bättra / och sig för sådana synder taga til wahra / wil man honom [henne] ther med försökia / med thet hopp / at han [hon]  skal sig besinna. Men om han [hon]  åter sig här efter med sådana synd besmittar / nödgas man med tiden bruka emot honom [henne] then macht / som Christus (Matth. 18.) sine Församling / emot obotfärdiga syndare / gifwit hafwer. Men honom [henne] til åminnelse / warnagel och förmaning / tager man eder allesamman til witnes om thet / som han [hon] här nu vtlofwar och bekiänner.
Thernäst spör Skriftefadren honom [henne].
Bekiänner tu / at tu med tin okyskhet och boleris synd hafwer Gud swårliga förtörnat?
Swar:  Ja.
Ångrar tu thet af hiertat?
Swar:  Ja.
Tror tu / at Gud then barmhärtige tig thet för Christi skull förlåta wil?
Swar:  Ja.
Beder tu / at Guds Församling / then tu förtörnat och förargat hafwer / wille thet för Christi skull tig tilgifwa?
Swar:  Ja.
Lofwar tu här efter med allo flit wilia taga tig til wahra för sådana synder / bättra ditt lefwerne / älska Gud / giärna höra Guds ord / bedia Gud om then Helge Andes bistånd och regering emot Diefwulens / werldenes och ditt onda kiöts anfächtning och frestelse?
Swar:  Ja.
Ther til hielpe tig Gud Alsmächtig / Amen.
Låter oss bedia.
O alzmächtige ewige Gud / efter thet at Diefwulen hafwer så fått råda med thenna menniskio / at han [hon] är fallen vti en så grof synd / och nu ther til kommen är genom tina nåd / at han [hon] sin synd bekiänner / ångrar och för Christi skull förlåtelse begiärer. Så bedie wi tig o Herre / at tu honom [henne] icke förkastar / efter som han [hon] förtient hafwer / vtan til nåde vptager / för samma tin kiäre Sons Jesu Christi skull / genom tin stora och omäteliga barmhärtighet: och gif honom [henne] then Helga Anda / som wärckar i hans [hennes] hierta och lefwerne en rättsinnig bättring / vplyser och regerar honom [henne] at han [hon] här efter må taga sig til wahra för alla synder / wachta sig för säkerhet och tilfälle til synd / kiämpa emot Diefwulen / sitt onda kiött och thenna werldenes äggelse och onda exempel / och them öfwerwinna / och lefwa så i helighet för tig i alla sina lifsdagar / och sedan samt med oss allom i ewighet blifwa titt barn och arfwinge / genom samma tin Son Jesum Christum /Amen.
Sedan tilsäger Skriftefadren honom [henne]aflösning med thenna orden.
Efter tu här inför Gud och hans helga Församling hafwer vppenbarligen bekiännt tina synd / och vtlofwat en sannfärdig bot och bättring. Therföre ock jag på Guds och wårs Herres Jesu Christi befalning / som sagt hafwer: Hwilkom i förlåten synderna them förlåtas the / tilsäger tig syndernas förlåtelse / Guds nåde och wänskap / i namn Faders / och Sons / och thens Helge Andes / Amen.
Gak i frid / och synda icke här efter / ther til förläne tig Gud sin Helge Andes nåde / Amen.
Ther efter warnar Presten folket påföliande sätt:
Emedan thenne person hafwer sin synd bekiännt och ångrat / och är nu worden offentligen aflöst; Altså måste ingen wara så obetänkt / at han förwiter then botfärdige syndaren / thet han [hon] kyrckioplicht vtstått och sig således för Gud ödmiukat hafwer: giör thet någor / han skal wederbörligen näpst och straffat warda.
Ett sätt at lysa til bättring.
THenne Guds Församling är nogsamt kunnigt / hwilken stor synd och förargelse / en obotfärdig syndare (synderska) igenom sitt ochristeliga förhållande en lång tid här begångit hafwer. Och emedan han (hon) all förmaning / som Predikoämbetet många resor hemligen och vppenbarligen af Guds helga ord / til honom (henne) giordt / har förachtat och slagit vti wädret; alttherföre förorsakas jag nu förste (andre/tredie) gången / på Guds och mitt Ämbetes wägnar honom (henne) alfwarligen förmana / at han (hon) änn medan tid är / sig omvänder / ångrar af hiertat then grofwa synden / bewisande Guds helge ord och Predikoämbetet then lydno och wördnat / som han (hon) skyldig är. Wi wiliom önska och innerligen bedia / at Gud honom (henne) en sann omwändelses nåd förläna wille / för Jesu Christi skull / Amen!


