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JF & r tø a I e tu

Almagt bob: ba jtabteö Sorbett, 
Stjerneijær i evig Orbctt 
vanbreb’ tro fin SBane tjen.

SWenttcflct, fin ©faberö 2@rc, 
fEnlbe ^errettö æilleb bære: 
UfTylbö Silje, reen og fljon, 
fntpffeb’ Sorbenö forfte ©ott.

jrøcn ©anbfcrö af! faa fal|le Spfi 
beit qvalte Siljen i fjatté ærpft: 
£ait breb 9?atttreitö Crbe«.
©fam#9tobme farveb nu ^anå Æinb: 
Ijaji fajteb’ 55Iif i eget ©inb, 
og fxttfeb’ bet niob Sorbett.



©3 gpnben gjennem (Slægter brob, 
og Snmbené Solb var evig £)eb: 
o atebfel nbcn Sige!
Za faae mcbpnffom ©obbebö ®ub, 
Ijvor Slngcrbtaarcn Rrommeb ub: 
Jpan trøfieb’ Sorberige.
•^an fenbte (Sennen, Sefnm ©^rift: 
„£vo treer paa barn, |Tal leve fjift, 
naar Siben er ubrunben.“ 
Og Sefuö font og flifteb’ greb 
imellem Sib og ©vigljcb, 
faa ber blev greife funben.

O, prité ba ®ub, al Sorberig! 
Sig SefuS brager op til jig: 
for big f>an leb og bebe.
O, ^æv bit Slif fra mørfe @rav! 
Sig vinfer Iji(t bag Stjernefav 
en evig SDlorgenrebe.

æelfignet §ver, font Sefnm troer, 
og folger fro banö Ipfe (Spor! 
Jpan bange @raab aftore!
©ngang al Sorbenö golf forvift 
flat fnæle for ben Jperre ©^rift, 
fom bem vil faliggjere!



«Efter ® air ti.

iTZef- 2lf $øiljcben opntnbcn et ic.

^aa troff big, bit fortabte ^jorb! 

Sin £prbe meb fit milbe ©rb 
Sig til fit @bcn falber.

O, folg bam ttllibéfulb og tro!
Jpan leber big til ^rebenö So: 

fee til, bu iffe falber!
Sort ^rpgt! 9?u trygt 

fan bu flige 
mob bei Slige, 
fyvor ban t^roner, 

fom velfigner SUillioner.



3nz Rem i Subei, frelfic Slægt!

S i Sefu Varetægt 
bn ci for Søbe« fljælver.

9?u SibctS Sræ puu Serben groer, 
og tauben i ®ubö himmel boer, 

ber bulbt fig om big fjvælver.
Sefuö SfjrifiuS —

Ijver en Sunge 
fjant loöfjungc, 
fom bereber

Sine Stcb i Simiens ©læber!

SOJen Vierte vcelbeb’ ub — og 9£at 
omfjtilleb’ S^immeU^et habt, 

og vilbfom vanfeb £jorben>
Da fremflob lutter, .Sperrens Wlanb, 
og tcenbte SpS veb ©Ibens SKanb: 

bet faflcb’ ©lanbS mob korben.
Jpclbig, öcvlbig

fyfet (liger;
SOlulmet viger: 
ei bet taaler

Sanb^ebö Ijimmelfenbte Straaler.



Sa gueb’ trebje Cbrtßian, 
en ^aber før fit el^tc ?anb, 

tjünt 89Ö nteb fjclltg Sængfel. 
^>an fpfet til jln æorg inbbcb: 
faa fltger (Søel af Jpanetø ©fjøb, 

og fprættger let |<t ^ættgfel.
2@re være 

ifttifij'anø Wlinbc! 
(Seller fvinbe; 
enb l)an leve!

@nb fjanö Slanb børt Sanb omfbrevc I


