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Malein
OT c I. SJor ®ub fjan cr faa fafr cn ©arg.

50it Ørb, o @ub, fra til 'Pd 
©in ^elligaanb beftytte!

©et opranbt unter Slaabené Sol
ftor Ørten, SSorg og pytter

$ ©ft bet fæfteb 5Kot> 
Q3cb ^efu t^brifti 33lob;
Øm Ä'orfet i Ijané ©øb
5lf (fugletunger løb:

Qhibt, ®øn, ben (flftelige!

©et toneb fmuft i Herren» 91avn,
s2(t 33ørn ftal SKiget eie,

5(t' øpimlen er vor ftøbeftavn, 
'2lt bib gaae ftrommeé æeie.

ftorjettelfen er Ijørt, 
©a vi til ©aab blev ført, 
Og paa vor Stolegang 
©et Vivfenö Ør.b gjenflang:

ftorfoneren bar feiret!



35i vanbreb frem i Jibené s8og, 
øg børte SØltnbeté Sale;

2lt £pfet (vanbt, b$or Sfper brog, 
'?(t Sanbbeb (aae i ©vale.

£Oleb gavens Erlagt i 9<om
©en falfte Seere fom;
©a blev ei Silben brugt,
Dg 23ogen var tilluft, 

^ilbfarelfen fif Wie.

©aa mørf, vt faae, er ingen 9lat, 
21t ©agen jo oprinber;

g-ot Overtro blev ©franfer fat, 
(fi kamfer ©anbljeb binber.

9)ien før ©it £pé frembrøb, 
©et volbte ©.val og ©øb;
3 Porten Sutler fanbt
©it Orb en øpelt, fom vanbt: 

$an$ ©vcvrb og ©fjolb var ©friften.

Jrebunbreb 2(ar gjenløb ©it Ørb 
®teb kraften, ©anbljeb eier, 

Janbt let en 93ei til bøie 9lorb, 
Øg vanbt en Ejellig Seler.

3 Siveté SOiorgenftunb, 
SJieb Jaf af Sßarnemunb, 
(Jrfjenbtligt loveö ber 
^jemgangne ^^breé 5«rb: 

33cb ©folen feireb ^irfen.



Calcit.
VJi e L gørpe æcré af ^(>aarupö Janine.

O @ub, Du bører 33arnet6 Dieft, 
Du er jo felv Uføbteé Xrøft, 
$ra Dig, vort OpOavz Silt ubrinber, 
$oö Dig vor Janfe ^jemftavn ßnber; 
Dit Orb er Spfet pan vor £8ei, 
Srpgt fan vi gaae: Du fvigter ei!

D ®ub! naar 23arnbontö £ib er enbt, 
£)g Sabenö Jrugt ftal vorbe fjenbt, 
£ab 5Kt, vi Oer af Dig niobtage, 
gutbbprbe ^øft for fene Dage! 
Det være SOiaalet for vor æet: 
@ub var vort ®fjolb, vi fvigteb ci!


