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Gr. fremhæver, at katolikkerne klagede over salmesangen hos prote-

stanterne, og hævder, at den var stærkest hos lutheranernes

"Med Luther begyndte altsaa Historien klarlig at trodse Naturen og op-

vække Døde, og saavidt som de historiske Psalmer gik, og stod sig med den

evangeliske Kirke, saavidt seiredo, ogsaa fra denne Side betragtet, den hi-

storiske Aand, da derimod Zwinglianer og Calvinister /„../ underordnede Hi-

storien (under) deres Natur, som da heller ikke oplivedes til /Sang/ histo-

risk Psalme-Sang, men nøiodes med Efter-Nynnen af Davids Psalmer." -

luther vilde kun "reformere", de andre derimod "transreformere Alt ef-

ter deres egne naturlige Drømme om Ordet og den ældste Menighed."

At ånden imidlertid også var svag i den lutherske kirke, indrømmer Gr.,

nåt han siger, "at Luthers historiske Psalme-Sang tabde sig i Povel Ger-

hard s Suk, og at hans store kirkehistoriske Anskuelse af Bibel, Kirkefædre,

Kiættere og Paver ja egenlig af hele Historien, langt fra at udvides, fat-
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tos og forklares, kun eftersnakkedos, og tildeels dræbdes i alle-

haando symboliske Bøger."

Udskudt blad af renskrift til VK 1817.

Altså vel foråret 1817.


