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B o n .
du LivetS og Dodens Herre! di
ne Veie ere i Helligdommen, og en forDodeliges Hyne uigiennemtroengelig radselfuld Dunkelhed omgiver dem. Hvor ofte bortrykker du ikke
den, som synteö ar vcere eu nedvendig Stytte for
en efterladt ralrig Familie? Hvor ofte bortrykker du ikke, i dereckckeste Manddoms Alder, saadanne Moend, som synteS ar vorre af dig selv udvalgte Redffaber til din '^LreS Udbredelse, og til
MenneffelighedenS Nytte?
G iv naadigste Fader! at vi, endog i saadanneTilfcrlde, med ydmyg Erkiendelse af vor indffrankede ForstandS svage Evne, og vores Uformuenhed til at bedomme dir Forsyns Fsrelser,
maatte künde prise din Viisdom og Godhed, gien«
nemrrangte af den Overbeviiüning, ar dine Veie
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ere stedse de viseste og beste, endog da, naar de
for os synes idel Dunkels.d! G iv , at de Betragtninger, vi i Dag ved denne din troe Tieneres
G ra v , hviS jordifke Levninger vi nu have gelei
Let til Hvile, ville anstille, maatte tiene os alle
til foelles Opbyggelse og Opmumring! Amen.

Jndgang.
A .^or salige Ven,

som vi i Dag have fulgt til
sit Sove-Kammer, var en Mand, som
vel fortiener, at vi staae stille ved Hans G rav, vcede
den med folsomme Taarer, og anstille, over Hans
Liv og dodelige Afgang, saadanne Betragtninger,
som endog i Eftertiden kunde^vcere os selv til Nytte. Men hvilken Betragming ffulle vel ved saadan en Mands Grav künde vcere mere naturlig og
passende, end den, som noermest siyder af de Iesn
Ord, vi lcrse Math. 25, 21 ?

Text.
Math. 25. 21.

Vel du gode og troe Dienere! D u haver vcrret
troe over det Lider, jeg vil satte dig over
meget. Gak ind til din Herreö Glade!
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I Anledning af disse Ord ville vi derfore vcd
noervctzrende sorgelige Begivenhed rette vor Opmerksomhed paa folgende

Hovedscetning:
Guds troe Lienercs saligeLon.
Og ville vi da eftertoenke:

I. Hvilke de ere, som künde fortiene at b«re Navn af Guds ttoe Tienere? og
H. Den salige Lon, som disse Guds ttoe
Tienere künde v«re forviffede om.
I. Gud er alles vores Herre, og vi ere alle
Hans Tienere. Den Stand og Forfatning, Gud
haver sat 06 udi her i Verden, tilligemed de besynderlige Pligter, samme paalegger, udgiore for enhver iscrr den Ham anbctroedeTienesie. Vel sandt,
ar Tienesterne ere i Vorrdighed og Indflydelfe paa det
Hele saare forffielltge! DenHsyesie uddeler^ efter sin
urandsageligeViisdom, til den ene afos enTiencsie af
hoyere og storre, til den anden igien, en Tieneste
af lavere og mindre 'Vcerdighed og Vigtighed;
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men dog ere vi alle, fra den Ringeste indtil den
Hoyeste, Tienere af en og den samme Gud og
Herre, for hvilken vi paa hiin Dag sknlde afloegge
Regnllab for vor Tienestes Forvalming. S a a
forffiellige som Tienesterne jelv ere, saa forffiellige ere og de Pund rilTienestenö Forvaltning, som
den störe Overhcrre haver skienket enhver istrr af
stne Tienere. En haver bekomme! fem Pund, en
anden to, en anden ikkuns ect. Men paa hin störe
Regnff'abö D a g , vil der, ved >ar domme om og
hvorvidt vi have vceret troe Tienere, ikke saa meget blive seet paa, af hvad Voerdighed og Vigtighed den oS anbetroede Tieneste haver vceret, ei Heller
saa meget, hvor stört et Pund enhver is-rr til Tienestens Forvaltning haver voeret betroed, som meget
mcre, HvorledeS enhver isar haver forestaaet sin
Tieneste, v«re sig stör cller ringe, og HvorledeS vi
have aagret med de os ff'icukede Pund. Bilde v i,
fordi den os §nbetroede Tieneste synes ringe, eller
der os givne Pund lidet, forsemme Tienesten eller
nedgravePundcri Iorden, da paadrage vi os selv
det allerstorste Ansvar paa Dommens Dag. Math.
-4 , 25 til 28.
Bilde vi paa den anden Sid e , hovmode os
af, og stole paa, vor Tienestes Viglighed, eller
vor Punds Siorhed, da handle vi tigesaa daarlig
og
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og lige saa ilde imod oö selv; thi af den', hvilken
meget erbleven givet, M l og meget blive krcevet.
Den Heyeste fordrer af ingen meer end det
Ham er given, men derpaa kommer alting an, al
vi troligen forvalte den Tieneste og redelig anvende der Pnnd, som öS af vores Herre blev betroer.
Skulle vi paa hin Dag kunue vente, at vor Overherre M l kalde oö gode og troe Tienere, saa maa
vi nodvendigen, hver i sin Tieneste, og hver efter
fit Pund, med den redeligste M d , ssge at opsyld'e den oö forlenede TienesteS Hensigt, og med
den ivrigste Bestrcrbelse akbeide paa , at voreö
Overherres M re , vor egen og vore MedMbningers Lyksalighed, ved vor Tienesteö Forvaltning
og Pundö Anvendclse, i mueligste hoye Grad kan
befordres.
Mange have fra Verdens Begyndelse Guds
troe Tienere vceret, og ikke lidet Antallet af dem,
der paa en besynderligere Maade have viist sig som
Guds troe Tienere i Hans Huuö, i Haus Kirke;
men vi beheve ikke at heute Exempler^ langt horte;
vi finde ncrr ved, i vor salige Ven, hvis Tab vi i
Dag beklage, eu Mand, der med Rette kan anprises som et Exempel paa en troe Guds Tienere,
hvad euren vi betragte Ham i Almindelighed som
A 4
Men-
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Menneske, som Christen, eller i Sierdeleöhed som
Leerere udi Guds Kirke.
V or Salige Nannestad besad ei allene et
stört naturligt Pund, men folede og, allerede i
sin tidligste Ungdom, den varmeste Iver for at
anvendi samme paa den nyttigste Maade. I sie
14.de A a r, en Alder, da andre Unge endnu,
uden Skam for dem selv, ikkuns ere at ansee
som B s r n , havde vor salig Nannestad allerede
med saa redelig og virksom en Flid anvendt det
Ham betroedePund, at Hans Leerere befandte Ham
at vcrre moden til de hoyere Skoler, og derfore
dimirterede Ham fra TrundhiemS Skole til Univerpteret i Kiobenhavu.
Udi Aarei 1747, da vor salige Ven ei hav
de opnaaet mere end 1710« AarS Alder, en Alder,
udi hvilken den storste Deel af vore Unge kiendeligen fees at rrcenge, endogfaa Hiemme, til For«ldres, Leereres og Veivisereö, Opsyn, fandt Hans
Farbroder, salig Hr. Biffop Nannestad, Ham af
saa alvorlig, af saa sindig en Tomkemaade, og af
saa gode Indsigter, at Han med Nytte künde be
sage ogsaa fremmede hoye Skoler, hvorfore Han
paa egen Bekostning lod Ham i forncrvme Aar rei
se udenlands. Hvilket herligt Vidnesbyrd sor vor
salige
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salige Ven om Hans naturlige Gavers kedeligste
Anvendelse, afen Mand, der selv bcsad baade L«rdom og Skionjomhed! Udfaldet viiste ogsaa, at
detHaab, salig Biffoppen havdegiort sig om sin
paa den Tid saa unge Broder-Sen, ikke havde pceret ugrundet. I Aaret 1752 kom Han, ester at
have besogt iscer Halle og Rostock, hiem med
formerede Indsigter, blev strax derefter i ncestfelgende Aar 17^1 erkiendl for beqvem til ar vcere I n 
formator for Cadetterne, og z Aar derefter, nemlig i Aaret 1754, blev Han afdet Theologiffe Facultet i Kiobenhavn beffikket til at vcere Provst
paa Regentsen og Klosterer sammesteds. I en
Alder altsaa af 24 A a r, udi hvilken der findeö saa
mange, der neppe künde regiere dem selv, befandles Han af vardige og indsigrsfulde Mcend ffikket
og vccrdig til at regiere andre.
Hvor vel Han haver svaret til de störe Forvenrninger, Hans Velyndere giorde sig om Ham,
med hvilken vedholdende Flid Han stedse haver dyrket sine Natur - Gaver, og sogt at formere sine
Indsigter, med hvilken Troffab og Redelighed
endelig Han haver forestaaet alt hvad Ham blev
anbetroed, derom künde de hastige Skridt, Han i
Begyndelsen giorde paa Forfremmelses Bane, noksom vcere Vidner. Udi Aaret 1755 blev Han SogA §
neprcrst
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nepreest ved Herluföholm, i Aaret 1758 blev Han
Leerere i det Ebroeiffe Sprog og Guds-Leeren ved
GymNasium i Odense, udi Aaret 1762 erkiendte
der Theologiffe Facultet Ham verrdig og moden til
vt vcere Doetor i Guds-Leeren, ved hvilken Leilighed Han udgav og forsvarede en lcerd Afhanyling,
der blev et nyt BeviiS paa Hans Sirels Dybsindighed 0^ Hans Teenke - Evnes Kraft. Endelig blev
Han 1766 tillige residerenve Capellan ved S r . Knuds
Kirke i Odense.
Alle her tilsteedeveerende kan jeg med Frimodighed opkrerve som Vidner paa den Nedelighed,
den tro^absfttlde Flid og den Nidkierhed, med
hvilken Han haver forestaaet begge sine Leere-Embcder, saavel ved Gymnasier som ved Kirken.
Gymnasium savner i Ham en Leerere af ugemeNe
Indsigter, og Menigheden en Sicrlesorgere, der
ivrigen antog sig de Ham anberroede Sierles Vel.
S a a stör var Hans Virkfomhed, og saa troff'absfuld den F lid , som Han anvendre paa at aagre med
der Ham anbetroede Pund, at Han langt fra ikke
trocde at have giort nok, naar Han opfyldte de
fcedvanlige TmbedS-Pligter; men, da Gud havde
forlenet Ham en grundig DommÄraft, en ffarp teenkcnde og dybtforskende Sicel, saa holdt Han' det for
sin Pligt ar anvende de Ham givne Evner, paa at
grand-

n
grandffe i Religionen, at forffe i den hellige Skrift,
og ved lcrrerige Skrifter at meddele andre fine erhvervede Indfigter.
Han lod sig derfor ikke noye med, paa Troe
og Love at antage de af andre l«rre Scetninger;
Han vandrede ikke uden Eftertanke frem paa den
siagne V c i; Han erkiendte i Religionssager inlei
Menneffe, men alene Guds Örd, for sinhoyeste
Dommeoe, og derfore undersogte Han ftedse stim
me , uden Hensigt til menneffelige Scetninger,
med redelig Lyst til at finde Sandhed.
Skulle
Han end maaffee, og hvor let kan bette ikke hcrndeSdenredeligsteSelvtankere, undertiden have feylet , saa vide v i, at Gud, som kiender den menneffelige Forstands snevre Grcendfer, seer i saadanne
Tllfalde allene paa HienetS Rcdelighed, og dommer langt anderledes end Menneffene. E t varigt
Minde for Eftertiden stifte uncrgtelig Hans mange
efterladte Skrifter Ham, som alle vidne om Hans
Selvtoenken, om Hans ffarpt og dybtffuende SiceleEvner, og tillige b«re Vidnesbyrd om vor salige
Vens Virksomhed, utrettelige Flid, og de Ham
ffienkede Natur-Gavers troeffabsfuldesic Anvendelfe. Skukde da vel en saadan Tcoffab, en stiadan Redelighed, en saa virksom F lid , ingen Belonning finde? Skulle en saa vel anvendt Tid
ingen
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ingen Jndflydelse have paa vor Saliges Skiebne
i Evigheden? J o ! stör er
II. D e n salige §on, som G u d s troe Tienere künde vcrre forvissede om.
S a a alvorligen som Gud af enhver sin Tienere fordrer Trosikab og Redelighed i Tienestens Forvaltning og der betroede Punds Anvendelse, saa
vist som Han straffer dem, der i deres Tieneste ere
forsommelige, og nedgrave deres Pund i Jorden,
lige saa vist ere og alle Hans Forjettelser trofaste,
alle J a og Amen i Christo Jesu, lige saa vist belenner Han og, langt over Forrieneste, alle sine
redelige og troffabssulde TienereS Flid.
Vel sandt,. at der ofte i denne Verden synes,
som, om den trossaböfuldeste Flid udrettede mindst
til at befordreher i Verden dcns Lykke, som ndviser
samme; vel sandt, at ofte her, den mindre Beerdige,
den mindre Redelige, den mindre Troskabsfulde,
sees at giere langt stärkere Skrit paa verdstig LykkeS
og Forftemmelses Bane, end de af modsatte Egenstkaber! men denne Verden er jo ikke Heller det Sted ,
som Gud haver bestemr til fuldkommen Belonning
sor sine redelige TienereS Trosikab.
Hvor ofte
bliver ikke Han, den Alvidende, med sit, langt ud
over

over TidenS Grcendser ind i alle Evigheder stkuende
-Aye, vaer, at Lidelser her ere der beqvemmefte
Middel til at modne Sicelen for Evigheden, og
til at bringe den mennestelige Band til en desto
hsyere Grad i Fuldkommenhed og Lyksalighed.
Paa hin Side Graven er det ferst, at vi faae
den Eviges fuldkomne Viödom, Godhed og Retfcerdighed, at skue i sin fulde Glands. Der er
Straffernes, der er Belonningerneö Skueplads.
D a er det ferst, at alle de, som her have vcrret GudS
troe Tienere, skulle indgaae til dereü Herres fuld
komne Glcrve. Der skulde de nyde en Salighed,
som vore ved Sandserne nedtrykte Sicrle-Evner
ikke formaae at satte; cn Lyksalighed, som eftcr
Apostelen Pauli Vidnesbyrd i Cor. 2. 9., intet
Aye haver seet, intet Are Hort, og som ei er opsteget i noget Mennesikes Hierte; paa et Sted ,
hvor der efter samme Apostels Udsigende, 2 Cor.
12. 4. horeS uudsigelige Ord, som Mennesiker
ei formaae at udrale; en Lyksalighed, som er
af den Beffaffenhed , at samme, i Lidelser saa
vel evede og om GudS Borns tilkommende Herlighed saa vel underrettede, Apostel forsikrer os,
at denne ncervcrrende Tids Lidelser ei ere vcrrd at
regne imod den Herlighed, sSmdaffal aabenbares
paa o«. Nom. 8. 18.
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Ikke desto mindre, flienkes GudS troe Tienere ikke sielden ogsaa her allerede en Deel af Belsnningerne og en Forsmag paa den fuldkomnere
Glcrde, de have i Vente; ikke sielden erfare de
allerede her nogle, skionr mindre, Prover paa, at
Gud kiender og belonner sine.
Vende vi nu vor Opmcerksomhed paa vor sali
ge Ven, dcnne GudS troe Tienere, og anvende vi
disse Betragtninger paa den Skiebne, som Ham i
Venne nerrvcerende Verden er vederfaret, da synes
der vel ved forste Hyekast, at alt er Dunkclhed
omkring os, og at vi künde have Aarsag til at
jperge: hvor er GudS Trofasthed, hvor ere Hans
Forjettelser? Hvor ofte er ikke vor salige VenS
fände V«rd bleven miökiendt, hvor ofte ere ikke
«billige Domme f«ldede over Ham! Hvor mange
og svare vare ikke de Lidelser, hvor trykkende de
Bekymringer, som forbittrede vor salige Vens Liv,
fom maask^e tildeels medvirkede til at forkorte Hans
Lcve-Alder! Men, naar vi med Alvorlighed og
koldece Opmerksomhed vilde beffue Hans Levnets
Lob, da sikulde vi endogsaa her finde nyt Beviis paa,
ar Gud ofte, endog i denne ncrrvarende Verden,
kiender og tildeels belsnner sine troffabssulde Tieneres redelige Tieneste.
De

De hastige S krit, Han i en Tid af 12 til iz
Aar giorde paa Mrens og ForfremmelsensBane,
monne Visse ikke bcere VidueSbyrd om, at Gud kiendte Ham, sonr en troe Tienete og som et dueligt Redffab til sine viseste og veldcedigste Hensigterü Befordring? See vi til Hans Dod, og Dods Maade, da ffulde vi endog her, naar vi ved Gudü
Aanvü Veiledning trcrnge ind i Helligdommen,
faae at ffue den viseste Godhedü tydeligstc Prover.
Saydt nok, at Hans Levedage varekunöfaa, og
strcekkede sig.ikkuns fra den izde Oktober 17ZO, da
Hans Fader, Hr. Oberst-Lieutenant Lauridö Nannestad, og Moderen, Frue Elisabeth Engelhardt, udi
Nordmserö Provstie i Trondhiems S tift nede den
Glcede forste Gang at omfavne dereS unge Son, indtil den i4de April 1782, da Gud bortkaldede Ham
fra 06! Sandr nok altsaa, at Han blev bortrykkej i
sin feyreste Manddoms - Alder, og paa en for
Hans esterladte Familie og Venner hoyst rorende Maade! men, hvilke vare vel med alt dette den
hoieste VisdomS fuldkomneste Hensigter? Torde
jeg, som er kunö Stov og Affe, med min svage
Aands Evner vove at udspeide dit Forsyns Veie,
alvisc G ud; torde jeg vove at sige hvad jeg tcenker,
saa vilde jeg sige, at du bortkaldede Ham saa tidlig,
fordi du vilde hastigere befrie Ham fra denne Ver
dens Besvarrligheder, og fordi du saae, at Han
allere-
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alkrede i sin kortere Levetid havde udrettet langt
mere til din Mre og Menneftelighedens Nytte ,
end mange anvr^ i en graahardet Alder;' fordi
du saae, at Han allerede var moden til Evigheden,
og vcerdig til at bare LivsenS Krone, derfore, vilde jeg da tanke og sige, haver du o Gud saa tidligen aflost Ham fta Hans Arbeide og givet Ham sin
Lon. I Hans Dods Maade tilbeder jeg o Gud
ikke mindre din vise Godhed.
Sandt nok, at
Hans Dod var pludselig, at den foraarsagede Forskrakkelse! men for hvem? ikke for Ham; thi Han
havde lange forud seet sin Dod, var vcl bered til
samme, og künde medFrimodighcd see den i Mode,
ja haver endog for nogle Aar siden, i en ossenrlig
GudSti^nesteS Forsamling fta det hellige Talested,
anpriset en saadan pludselig Dodsmaade, som den
onfteligste for fände Christne, og onffet sig selv
famme som en Velsignelse fta den Hoyeste. N e i!
blot for Hans efterladte Familie, og for 06 Hans efterladte Venner var Hans Dodsmaade overraften
de.
Men, have vi dog ikke alle, saa mange
som have elffet Ham, Aarlag til at takke Gud for
Hans hastige DodS Maade, der betog Ham Fornemmelsen afde fmertelige Folelser, derellers nodvendigviis maatte have giennemboret Hans S ia l?
Hvilket krankende S y n for Ham, som den kierligste
ÄEgrefalle og ommeste Fader, maatte der ikke have
varet,

v«ret, i LivetS sidste Stund, ai sie sin Seng omringet af sintrosteSloseÄTgtefcrlle, Mette Elisabeth
Delgast, med hvilken Han udi saa mange Aar
havde levet i saa kiarligt et Mgteffab, og af sine
nie i Taare svommende uforsorgede B orn , hvilke
Han saa inderligey elffede, og for hvilke Udsiglerne i det Tilkommende, efter menneffelig An
seende , vare saa morke! Vel sandt, at Han var
Christen, men endog den redeligste Christen er
et Menneffe, og folcr som Menneffe; hvor meget maatte da ikke saadanne Folelser have formeret
Dodens Bitterhed for Ham, dersom Guds Rost:
V e ld ig du gode og troe Tre u ere, du Hä
ver vceret troe over ltdet, jeg v il scctte
Drg over m eget, gak ind r diu H e rr e s G lcev e ; ikke ved saadan en Dods Maade havde bortkaldet Ham fra dette Liv, for at nyde sin Troeffabs Belonning.
'
N u er det, at Han nyder samme i sin ganffe
Fuldkommenhed, nu er der, at Hans forklarede
Aand stiger, og i alle Evigheder ffal stige, fra
Fuldkommenhed til Fuldkommenhed, fra Lyksalighed til Lyksalighed. N u ffal Hans dybt forffende
Aand alt mere og mereglcedes ved, at künde trcrnge
ind i de Guds ViiödomS Hemmeligheder, som her
for Ham vare urandsagelige; nu ffal Han med glaB
deste
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deste L«rvillighed imovtage stedse bedre og rigtigere
Jndsigter; nu ^al Han erkiende alle de Feil, som
menneffelig Forstands Indffrcenkning, og deraf
fiydende Svaghed, maalte have foraarfaget; nu
sikal Han, da Han lilforn, saa redelig Han end forfkede, dog tun saae G ud , som i et Speil og i en
morkTale, og erkiendte Hans Viisdom kun stykkeviis, i Evigheden ffue Ham Ansigt til Ansigt,
og erkiende Ham, saaledes som Han ogsaa selv erkiendes. Hvor ublandet er da ikke nu Hans Gl««
de, hvor fuldkommen Hans Lyksalighed! S a a
meget desto fuldkomnere maa den nodvendigen blive, da Gud selv haver Dan. 12, Z. lovet sine
troe Tienere, som have undcrviist andre, at de
sikulde sikinne som den udstrakte Bef«stningS-Skin,
og dem, som have rctfterdiggiort mange, at deffulde lyse som Stiernerne evindelig og altid.
V i ville derfor ikke längere beklage vor afdode
V e n , der nu som en troe Tienere er indgangen til
sin Herreö Glade, til den evige Lyksalighed; V i
ville meget mere rette vor Opmcrrksomhed paa de
-Anffer og Fordringer, Hans forklarede Aand vist
gior over og til 06 , dersom det er asdode Aandcr
tilladt, at beffue de EfterladteS Skiebne. Bist
vilde da, salige Ven, DitHnffeover, DittFordring og Formaning til alle dem iblant os, som have
Hort
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Hort Dine UnderviSninger, og seet D in Vandel,
vcere denne, at,vi ffulde dybt indprcrnte Dine Undervisninger i vore Hierter, strcebe at trcede i Dine
Fodspoer, og iscer söge at efterligne D ig ved det
oö anbetroede Punds redeligste, virksomste og ivrigste, Anvendelse, udi den, enhveriblant os an
betroede Tieneste. Bist vilde D u da opmunire
oq vederqvcege D in efterladte 6ybtsorgende Families Hierter med den -Trost, at D u var kuns et
Redskab i Guds Haand til deres Velfcerdö B efordring, og at, uagtet D u er dod, denGud, som
er alle Enkers Forsvar og FaderleseS Fader, endnu stedse lever, og vift vil vaage ovcr dereö Vel
med det omhyggeligste Fa d er-H ye, naar de
giere sig Hans besynderlige Forsyn voerdige. Bist
vilde da og D in Formaning til Dine efterladte
Born blive denne , at de, ved Gudsfrygt, ved
^virksom og troffabsfuld F lid , ffulde troede i
Dine Fodspoer, at de stedse ffulde bruge Erindringen af Dine Fortienester, som en Opmuntring
til aldrtg nogensinde at tcenke, tale eller giore,
noget som maatte v«re D ig uvardigt.
Vor Pligt er og bliver det stedse, Dyrebareste
Venner, saaledeS at bevare i vor Ihukommelse
denne i Sandhed störe og vrerdige Mands, denne
vor salige Vens, stedsevarendeMinde, atvistrce«
B 2
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be'at esterligne Hans Dytz, og ssge entzog efter
Hans Dod, paa alle ymelige Maadcr at vife, imotz
hans Efterlatzte, den Agtelse, tzenKierlighetz, den
Taknemmelighetz, vi skyltze Ham. Dette voere da
nok talt om vor saligc V en ! vi forlatze Hans Hvilestetz; men evig ffal Hans «refultze Mintze vcere
tzybt indprenret i vort S in d ; vi forlatze Hans Grav
med det brcentzentze Hnj^ke over os selv, som Erintzringeu af vor falige Vens Vandel nodvendigen
maa frembringe hos os: Min Sicel doe den

RetfcrrdigcsDod, og mit Endeligt blivesom
Hans! Amen.

