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En kort sammtndragm

Beretning/

Soavel om be» forske
Sen 24. D ec. 1717,

Øøm bensidsteenbmt forfoerbeligerr

i

Dm 2 frø r.i7 S

Rctfcerdigl-kd mangeLccnder / Gtceder/ Kyer oc
Sogne hiemft-gte/oc soMMe af dempltit belagt;
Saassm icte tittene i Landet Hadelen zoy Mennister/ i;6yHefte/ 6r;LStyrkerHorn-Qvceg/LtzLL
Saot oc 3865Svmrere mWmmLvE 79
GaarderafFloden borttagen;
Wen ocübt M a rfl«Lcenderne over io©öf$entn»
stet/ jobo Stvckcr tillesiags Qdceg oc rbooo Ten
der Rug oc Korn gicnnemTtöden erebortdreven/ oc vedsoo Gaarder «belädt;

der faabel ved denfotftefom sidsteFlod er
i paakvmmen»
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At (lunge under den bekstndre Melodie :

Laag øp/øc siaa paa ditte G tre tM

Trykt i Uensborg/ Aar
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'.LHristenSioel/betoenkGub
Vrede!
^ ^ S o m Handty altid fliule v
Ach! laddigafhans Godhedlerd
Naar dighansOrd saataler til:
Voer i dinVandel fromformig
Saa flal minGodhed folge dig

Vedll-byb maasigStraffen fint
Det fslger forn paa NattenDa
MedDydmaaNaadesigforbind
Dü er
mmobMig
»
Sag;
ThiDydkan eyvedu dydstaae
Og U dyd eygodLonningfaae.

GUd overfeer tit nokdenSynde
Som hand at straffeAarsag ha' >
Og tanker/ at figBoob stal find
Kor hand rncd Ret tilRifettar:
Thi hand faa gierne gifvertil/
Som vi ey Straffen lide vil.
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Dog / ttaar Han blir til Vreb optcndet/
Saaerhanogforfcerdelig/
Hans godeHierte blir omvender/
Alligevel det angrer fig
Naar hansRetfcrrbighedpaaflggr
At ton stnfuldeNøjefaar.
s-

Naar da hand Vredens Skaak
udgyder/
Saa stiller hand stgfiendligand/
Da følger Plag paa alle Sider/
Armand demet)undsMkatw; '
V i mødeStraffen/ hvor vt gaa/
Skiønt vi os stinke vil i Vraa»
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Hvor stuldeAdam velhenstyfve/
Da Vand medEva ssgforkrøb?
Hvor stuldeførsteMenn'ster blive/
Da Sonde-Floden tomtern greb?
Hvor stuldeSodows Folk henfly/
DaSvofvkl-Ild føll paa dends

Achlbvorsklild'Folketstghmvenk
Hvis LandGUd af m heftig Flod
For kort en Tid lob overrende/
D a Vans til Vred omvendte M ot
Enkaadan S traf paa Folket ført/
Som mand for lang en Tiid ey
hørt.
Thi mob de hellge Iule-Tkde/
D a hver en Christ sig glade vred,
SaaeS Vester - Siøn faa heftig
sinde/
Som m anM n aldrig før har sect.,
3 det en strcklig Storm sig fandt
Hom giord' at Siøen overrandi
Km Jule-Aften kom Guds Vrede
P a a det Ditmarfle Land med
Hast/
Kg lob af Vand de Bierg indstøde
M an ved denSiø Sid had opkast
Za bød/at Kloden maatte gaae
Hen/ hvor mand hende før eyfaa:.
'X cB .
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De Bygninger hun mderkagde/
Som fast u rørlig saae ud;
DeMenniflerhunogsaa plagbe/
0c følgb' hos mange LcfnetsSlut;
S aa og blef meget Qvceg bort
ført/
Sam t Mattens Grød og Vext
forstørt.
11.
Det Eyderstadtste Land tillige
HarHTRREN flikenStrafpaalaat:
Ockand mand om bevfame
At Siørns u sædvanlig Magt
DendsEgn saa ilde tilredt har/
At ingen opkomst fast mer qvar.
12 ,
3 Oldenburg er' mange Bver
Af samme Flodens M agt besøgt;
Lc udaf samme Vredis Skyer
3 Bremen Klagens Røst forøgt:
Thl Siøen/ey meb minder M agt/
Her megen Skad tilvej har bragt.

3 Hamborg horer wand oc klage/
A t Vandet der stor Skade giert;
Sc at ved denne haarde Piage
G U D mangt et Lhristligt Hierte
faart:
Thi Floden tog der meget Rof/
Og mangen i fit Skiod dcgrof.
14 .
P a a mange andre stisnneSteder/
S om mand ey alle nefae veed/
Seer mand/hvorledis Folket grceder
Om Skaden/ det ved Kloden leed;
Fordi mand intet før har hørt/
GUd faadanHefn paa Folket ført.
D et Land/som dejlig Grød fund’
give/
Sees endnu under Vandet staa/
A t Mennifler der ey kand blive/
k Mens maa forandre deris Boe/
Og ved ftor Far' oc Nøgenhed
Hos andre søge dens Brød.

GUb

gynde
Med os/ som samme S traf forskyldt;
Thi/da vi daglig verre synde/
Og derved blive fra ham ffilt/
S a a maa jo Straffen folge paa/
Skisnt vi i Sickerhcd hen gaa.
17 .
At Gud sig ey fra Vreden vendet/
Det seer mand ved den sidste Flod
Som atter sig bisverre! hendet/
D a den endnu en fiorre Graad
P a a Lander oc paa Byer bragt/
0c nogle af plat odelagt.
18.
Det var om fem og kyfvend' D a
gen
Sidstleden February/
D a horde mand en ynklig Klagen
0m Flodens nye Tyrannj;
3 det betEyberstadtske Land
0c andre/overffsd med Vand.

_ M I

19-

Den Flob/ved sidsteAarctsTnde/
Har eyfaa megen Skade staft
End man kand ved den sidstekicnde/
Som med en mbestriflig Kraft
Hvad ved ben fsrste overblef/
D l største Skade neberref.
20 .

Paa somme Steder kund' mand
merke
A t Bandet 4 Food W er var/
Derfor det oc med større Starke
End første Floden/om sig star.
K ort: over sidste Flodens NØd
Mand sig ey nok at jamre veed.
Ach! laber osM IEsum stynde
h M tb ret oprigtig BØn oc Bod/
A t vi maa Naade hos ham finde/
ordi hand er jo mild oc god/
>ghar eyLyst til voris S tra f/
vm vi at synde lave af.
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