
Mel. Fra Himlen højt 

 

1 Dig takker vi, o Herre Krist, 

Som nu til himmels faren est, 

O stærke Gud, Immanuel, 

Styrk du os vel til liv og sjæl! 

 

2 Al kristenhed nu fryder sig, 

Synger og springer glædelig, 

Gud Være Lov i høj’ste tron: 

Vor broder er Guds egen søn. 

 

3 Han nu til Himmels faren er, 

Men er dog altid hos os nær 

Med kraft og nåde rigelig, 

Sand Gud og mand evindelig. 

 

4 Han over alle himle fór, 

En Herre over englekor, 

Han alle mennesker reger' 

Og skabningernes Herre er, 

 

5 Hos Guds, sin Faders, højre hånd 

Han sidder nu vor frelser sand, 

Og over alle ting er magt 

Guds og Marias Søn tillagt. 

 

6 Synd, verden, djævle, helved', død 

Han overvandt med alskens Nød, 

Trods alle fjender vi bestå, 

Den sejer skal til alle nå. 

 

7 Derpå vi os forlader nu 

Og er i modgang glad i hu 

Bort, verden hvo vil agte dig? 

Til Kristus altid længes mig. 

 

8 Han er vor Herre, al for trøst, 

Der ved sit blod har os forløst, 

Han fængslet har ført fanget bort, 

Han døden har tilintetgjort. 

 

9 Vi fryder os af hjertens grund 

Og synger lystigt med vor mund, 

At Krist optog vort kød og blod, 

Og blevet er for frelser god. 

 

 

10 Ved ham hør' os nu himlen til, 

Hjælp, Jesus Kristus, broder mild, 

Vi stadelig kan tro på dig, 

Og bo hos dig evindelig! 

 

11 Amen, Amen, o Jesu Christ! 

Du, som til Himmels faren est, 

Behold os ved dit rene Ord, 

Med Naade vær hos os paa Jord! 

 

12 Kom, Herre kær, kom, det er Tid, 

Kom snart til dom med herlighed, 

Før os fra denne jammerdal, 

Tag os til dig i Himlens sal! 

 

13 Amen vi sjunge atter nu, 

Til Himmelen slaar al vor Hu, 

Hvor vi med Guds Udvalgtes Tal 

Et evigt Amen sjung skal. 
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