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LouiseLrederikke Hempels
J o r d e f o e r d .

( M anuskript.)

Tevkt i det Hempelske Offirin > Odense.
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ÜErede Sorgeforsam lingdet er en tuiig og sorgelig P lig t for mig, at tale vcd denne elftede P iges Jordefard, og naar jeg ftuer den af S org
sonderknuste Moder og dybt nedboiede Fader, saa
svigter mig ogsaa ncrsten al K ra ft dertil. Selv
har jeg mistet hvad der var mig der Kjcrreste paa
Jorden; jeg veed, hvad det er at tabe der, man
inderlig elfter, og derfor er mit Hjerte i dette Die
blik fuldt af Sorg og vecmodig Medfolelse i mine
Venners störe og uoprcttelige Tab, og derfor frygrer jeg for, at jeg ikke kan tale fom jeg burde, og
ingenlunde fom jeg onftcde. Modtager derfor,
kjcrre Venner! mine O rd mcd Overbcrrenhed, og
dommer i Kjcrrlighcd! mir Drifte er alene, at rale
et P a r O rd til Trost for vore ftrlleds dybt sor
gende Venner, den Hort bcdrovede Fader og Moder.
Skrinlagt ligger der deres eneste elftedc B arn,
der nylig prangede fom en blomstrende Rose i
Skjonhed og Aride, og fom var deres HiertcS
Glcrde! Lnkket er det klare Die, der vidnede om
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en lys Forstand og herlige Sjeleevner. Matte
hvile nu de Hander, der for saa gjerne syösclsatte
sig med qvindeligt Arbeide!
Taus er nu den
Munds som saa oste gladede os med sit S m iil og
ved sin venlige Tale!
Forkrankeligheden har
rort den adle Skikkelse, som var os alle saa saare
kjar, Doden har krcrvet sit B y tte , og — borte
er hun, som stulde have varet sine Foraldres Trost
i deres Alderdom, som hun altid var dereö Haab
og Glcede!
Underfuld er Herrens Vci,
Vi — ak vi — forstaae den ci.

Nei, for kunne vi tcrlle Sandkornene ved Havets Strand, ja Draaberne i Havet selv, end vi
kunne udgranffe Herrens ffjulte R aad; men altid
maae vi lroe, som Christne, at de ere de bedste,
selv da, naar vore Hjerler saares paa dethaardeste; og altid maae vi troe, som Christne, at Gud
er vor gode og kjarlige Fader, endogsaa da,
naar Sorg og Moie
Presser Taarer af vort Oie,

og derfor maae vi ogsaa, Fader og Moder, som
her staae dybt nedboicde ved deres eneste elstede
B arns Lüg, derfor maae vi Alle, som inderligt
have elstet den vakkre, hulde, hedengangne Pige,
midt i Sorgen tanke: „G u ds Vcie ere ikke vore
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Veie, og Hans Tanker ikke vore Tanker; men alle
Herrens Veie ere idel Viisdom, Miffundhed og
Naade, derfor ftee ikke hvad vi ville, men hvad
Gud v il!"
Men — Hjertet harogsaa sineRettigheder, og
derfor maa det vare os tilladt at sorge og grade
ved vore Elftedes Bortgang.
Standser derfor
ikke Deres Graad, men öfter den Hedengangne
en venlig ErindringsTaare, Alle de, som have el
fter den crdle unge Pige, saalange hun vandrede
iblandt os! Og idet vi sidste Gang ftue de kjare
kevnknger, og give hende det sidfte Farvel med til
Graden, sige vi med inderlig Vcemod: „ D u v a r
os Alle saare kjccr! Fred med dit S to v !"
V i fee her stadfastet, kjare Venner! hvad
Herrens O rd siger: „S e e , D u haver fat Mine
Dage som en Haandbred, og mir Livstid er som
Jnret for D ig ; visselig, hvert Mennefte er idel
Forgjangelighed, hvor fast Han end staaer;" thi
nylig vandrede hun iblandt os, munter og ftift,
og nu ligger hun affjelet i fortcn Kiste l —
V i fee her stadfastet, hvad Herrens O rd siger,
„a t Menneftet, fodt af eu Qvinde, lever en stakket
L id ; gaaer op, som en Blomst, og afftjarcs, og
flyver som en Skygge, og bestaaer ikke;" thi hun,
som nu er Dodens R ov, var nylig i Besiddelse af
alle Livets Glader. Men vi bor vende vore Tan
ker dort fra det Forkrankelige, og dort S ind fra
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det Iordiffe , og tcruke paa, at der er et bedre Liv
efter bette, hvorril vi alle indgaae ved Dodcn,
og dcrril er vor ungeVem'nde nu ogsaa indgangen.
V el sandt! hun har tabt IordensG lader, men
hun har vunden Himlens Salighcd.
Hun har
mistet jordiffe Venner, men hun har vunden bedre
Venner hisset; hun har forladt Fader og Moder
her, men er indgaaet til langt storre Fryd hos den
himmelffe Fader. A lt, hvad hun har tabt paa
Jorden, har hun vunden langt herligere igjen i
Himlen, og der er hun rillige befriet fra al den
S org og al den Trceugscl og M oic, sommaaffee
forestod hende her »Verden, dersom hun ffulde
have levet larrgere.
D e t er ei Heller de, som gaae borr, der ere at
beklage, men de, som have elsset dem, og som staae
rilbage ved deres Liig »ned S org og Bedrovelse,
og medSavn ogLangsel i det sonderknusteHjerte.
D erfor maae Fader og Moder ogsaa sorge og
grcrde ved Datterens Baare; men De maa holde
Maade med Deres Sorg, kjccre Venner! og ta»»ke
paa, at Deres L o uise nunyder en Lykke, som er
mangefold storre end den, som De med al Deres
Kjcrrlighed var istand til at berede hende her paa
Jorden! Glemmer ikke, at Sorgen ei maa boe
saaledes i vore Hjerter, at vi glemme de Levende
sor de Dodes S k y ld , og at De derfor vel maae
grade og sorge med hinanden, men ogsaa tröste og
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gloede Hinanden, for at Sorgen ei ffal nedbryde
DeresHelbred, egDoden maaffee kroeve flere O fferel Troer paa Gud og forsager ikke! S n a rt
ere Livets körte Vandringsdage forbi, og da ffulle
De hisset igjen samles med hende, som De har elffet saa hoit, der, hvor der ikke er D od og Skilsmisse, da ffal Deres Glcede vorde fuldkommen og
ingen ffal tage Dercs Gloede fra D em ! V e l veed
jeg, at Hjertet blöder og Taarer flyde, og at S o r
gen nevtrykker Dem; og endnu loenge ville Deres
Taarer flyde, naar De ffue den Grav, somgjemmer
Deres elffede L o u is e s jordiffe Levninger; men
jeg veed ogsaa en Trostekilde, som flyder evig og
aldrig udtommes, og det er Guds hellige O rd ;
og jeg veed en Ven, som aldrig svigter i Lykke og
Ulykke, i Liv og D od, og det er vor Frelser Jesus
Christus ; herhen viljeg vise Dem og alle de, som
sorge ved dette Liig, eller ved Tabet af dem, som
vare deres Hjerter dyrebare! Uden Guds V illie
falder ikke en S p u rv tii Jorden, og Han styrer vor
Skjcrbnes Gang, os til Fred og Frelse, selv da,
naar Sorgens sorte N a t omgiver os, og naar vi
vandre under idel Nod og Provclse og M oie!
Kaster derfsr al Dercs S org paaHerren, og Han
ffal vcrre Dem naadig, og ffjoenke Deres sorgende
Hjerter den Trost, hvortil De nu saa heilig trcrnger
og som Menneffer ei formaae at give D e m ! Hcrver med Tro og T illid det taareblerndte Die til
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Himlen og til Gud, og boier Dem ydmygelig og
hengivne under Guds Haand, saa ssal Han igjen i
sin T id Herligen ophoie og tröste D em ! Doden
kunne vi ikke fravriste sitBytte, men med Christentro i blsdende Hjerter maae vi sige:
Herren gav, Herren tog,
Hans Navn vcere lovet evindelig!

A m e n !

I

Ki r k e « .

Sorgende Venner! vi have ikke her noget bil
dende S ted, men dort Borgerffab er i Himlen,
vi ere Fremmede her paa Jorden, Gjcester som
alle vore Fccdre, og vore Dage ere som Grcesset
paa Marken og somBlomsten udiEnge, der staaer
idag i fulde Herlighed og P rägt, men afmeies
imorgen og visner, og hvisSted ikke kjendes mere.
Id a g leve vi og frydes ved Livet; inden feie T id
maaffee vi ere Dodens R ov og Gravens B ytte.
D is ft Religionens Sandheder og Erfaringens
Loerdomme see vi dagligen stadfcrstede, og derom
overbeviser os ncervarende Dodöfald. T h i hvo
er det vel, som hviler i denne Kiste ? D e t er ikke en
udlevet Mand eller Qvinde, som troet a f Livets
M oie og mcrt afD age er indgangen til Hvile; det
er eiheller en Lazarus, hvem Sygdom og legemlige Lidelser i mange Aar har hjemsogt; nei, det
er kjcrrlige Foroeldres eneste B arn, der nylig vandrede iblandt os med Liv i D iet og med Glcrde i
det unge Hjerte.
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Hvo er det, som hviler i denne Kiste? D et
er ikke en Mand eller Qvinde, som ubegreedt og
usavnet gaaer tll H vile; nei, det er en ffjon og eedel
Pige, der med en reen S je l i et smukt Legeme gl«,
dede sine Foreeldres Hjerter ved sin Gudsftygt, ved
sin Hengivenhed og ved sin Ande. Ved hendes
D od siyde Faders og Moders Taarer; ved denne
Kiste sorge den Hedengangnes Ungdoms Veninder, som altid bcrre hende i deres Hjerter og som
lecnge vil savne hende; ved denne Kiste sorge vi
Alle, som veemodig beklage den Saliges alt for
tidlige Bortgang.
Ved denne Kiste rores ethvert folende Hjerte
til Veemod, og vi stcmmes Alle til alvorlige Betragtninger, naar vi overveie, at den Afdode for
kort siden vandrcde iblandt os i sin Ungdoms
V a a r, med Roser paa sin Kind og med Munterhed
i det unge Hjerte, som et Billede paa Sundhed
og Gleede, og nu ligger hun som Forraadnelsens
O jfer i den sncrvre Kiste.
Denne Kiste leerer os tydeligt og kräftigt, at
Menneffet er kun S to v og Affe, og at
„vor' Lage foer som Skib, der
seilend' ere paa Havels Bolgcglar."

Den leerer os, hvor asmergtig Menneffet er i al sin
K ra ft og Styrke, naar G ud tager hvad Guds er,
og at vort Liv er kort og flygtigt, og at det er hoist
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usikkcrt at bygge paa et langt Liv, om vi end ere
unge, stcrrke og kraftfulde.
Mange staae vi her om denne Kiste» og ikke
Een afoö ahner, hvo der forst stal folge vor afdode
unge Veninde paa Dodens morke Vei. Maastee
har denne vor sidste Fiende allerede igjen kaaret sig
er Offer, og udrakt sin haarde kolde Haand for at
saare og adstille elstcnde Hjerrer.
Lader os dog, kjcrre Christne! ikke vandre
kolde og tankelofe gjennem Livet, som de, der fee
og höre, og dog hverken fee eller höre; men lader
os leere at reelle voreDage, at vi maae bekomme
Viisdom i vore Hjerter! Lader os beteenke, hvor
snarr ogsaa vi kunne doe, og derfor iride berede os
ril en salig Bortggng fra denne Verden, ved at
lergge V ind paa D yd og Herrcns rette F rygt!
Der Jordiste maa blive til Jord igjen, og det
Forkrernkelige maa underkaste sig Forkrernkelighedens Lov, men det Aandelige og Evige i Mennester doer aldrig, men bliver altid ved; derfor hviler
ogfaa Stovet alene af vor erdle unge Veninde der
i Kisten.
Hendes bedre Deel, den udodelige
Aand, er i Guds Rige. Ustyldig og recn, ubesmilkel af Verdens Laster, er hendes S je l indgangen i Lysets Rige, i Aandernes Hjem, til Guds
Sam fund, og nyder nu en Salighed, som intet
Oie har scct og intet Ore har Hort, og hvorom intet
Begreb kan opstaae i noget Mennestes S ind.
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S a a Dille Di da ledsage det kjccre StoD til
Graden, og onsse, at det maa hdile i Fred; og til
Gud Dille di bede, at Han Dil ffjccnke den dybt be«
drodede Fader og Moder Trost og Fred, og os
Alle efter Delfort Lid en salig D o d !
Naar mit Hoved sig skal boi'e,
Naar sig losner Stovets Baand,
Fader! Fader! i det Hoie,
O annam du da min Aand!
Som min Frelser, vil jeg mig
Overgive, Gud! til dig.
Du vil mig i Naade höre
Og til evigt Liv mig forc!

A m e n !

Dybt sorgende Medchrisine!
D a jeg sidst stod i dette venlige gjcrstfrie Huus, i
denne Familiekreds, saae jeg lykkelige Forcrldre,
en D atter vandre ved deres S ide, som lüg en
Kjcerlighedens Engel forsodede de omme Forcrldre
Livets Alvor, som ved sit venlige Vcesen strcebte at
gjengjelde dem den Omhu og Flid, de havde anvendt paa hendes Opdragelse. — O ! hvor have
ei Livets Scener nu forandret sig! Herren har i
sin Viisdom forvandlet Lykkens Soelffin til
morke N a t; sorgbetyngte og dybt nedboiede staae
nu de fordum glade og lykkelige Forceldre; thi Alherren har taget den bedste S kat fra dem, den elffede Datter, deres Livs hoieste Lykke. B o r vi
ei dristes til at gaae irette med Alstyreren, naar
Han tilffikker os en Lod, som vi saa inderlig onskede
at afvende; i vor dybe Sorg, fulde afUdmyghedog
Hengivenhed, udbryde vi dog ofte: „H erre! hvorsor har D u beredt os dette?" Held os, Erfaring
ogG udsO rd ffal stedse give dette trosterigeSvar:
i den viseste Hensigt er os alt beredt.
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Omme Foraldre! ogsaa Ebers dybe Sorg
har sin Hensigt: denne spcrde Plante, som I have
opeljket med faderlig og moderlig Omhu, bette
elffelige Versen, hvis a f Naturen herlige Evner I
saa fortrinlig have uddannet, ssue I ei meer herneben; Herren havde hende kjoer, derfor hastede
Han med at tage hende til sig; Han har kun omfiyttet Planten fra Iordlivets Skyggedal til Lysets herlige Egne; bet clffedeBarn til sithimmelffe
Rige, at ders herlige Evner, som her kun spirede,
hisset kunne fuldkommen udvikle sig. J a didhen,
til hine milde Egne, hvor kun Fred og Kjcvrlighed
boer, hvor ei Sorg, ei Lidelser meer rorer Stovets
B a rn , er du henvandret, du unge Pige i Livets
V a a r, du, din Faders Haab, bin Moders Glade,
du Alles Pndling, du livlige, kjoerlighedösulde V a 
sen ! Evig Fred og Salighed er den Vinding, du
efter dit körte ffyldfrie Liv her paa Jorden hisset
har erhvervet dig.
S org og Veemod opfylde
Alles Hjerter, som have kjendt dig, men ifter de
omme, dig inderlig hengivne Forcrldres.
H vor gjerne onffede vi ikke at husvale deres
dybtsorgende Hjerter, men ei formaae vi det i diese
bittre Oieblikke; men det vide vi, at Gud er god
og miffundelig. at Han ei lagger storre Byrder paa
sine B orn, end Han giver K ra ft til at bare; det
haabe v i, at attcr komme stal den D ag, da det
Sandheds Ord, som larer, at alle Ting stulle tjene
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dem tilgode, som frygte Herren, som leerer, at vore
forklarede Venner ved Doden ere indgangne til
himmelst Fred, at Doden tun adstiller, for atter
at forene, at Baandet knn brister, for atter at
knyttes og der for evigt; det haabe vi med fuld
Fortrostning, at Religionenö blide trostefulde Lcrr«
domme stal vife sin mildnende K ra ft paa deres saarede Hjerter; det haabe vi til big, o bedste Fader!
og du opfylde kjoerlig vor B o n ! Fulde a f christelig T illid og Hengivenhed udbryde vi med Dig«
teren ved den Forklaredes B aare:
D it Liv var kort, en venlig Morgenrode,
Din Dod var haard, du vandt idet du dode
En evig, herlig, navnlos Salighed.
Grcrd da ei Fader her ved hendes Baare,
Fceld ikke, Moder! Veemods bittre Taare,
Som Engel lever hun hos Gud i Evighed.

A in e n!

