Mel. Guds godhed vil vi prise
1 Drag ind ad dine porte,
Mit dyre sjælepant,
Som mig, da jeg var borte,
I dåbens vande fandt,
O, du Gud Faders Ånd,
Som er Guds Søns tillige,
Og har det samme rige
Med dem i magt og hånd!
2 Drag ind, lad sjælen finde
Din Guddom, Trøstermand,
Som syndens kræfter binde
Og overvinde kan!
Gør sjælen syndefri,
Gør mine tanker rene,
At søge dig alene
På livets rette sti!
3 Jeg er som vilde grene
Forvendt og visnet hen,
Din Guddoms kraft alene
Mig giver liv igen;
Du har i dåbens flod
Min død til grunde sænket,
Mig renset og bestænket
Med Jesu røde blod.
4 Du er en Ånd, som fører
Os ret i bønnen frem,
Dit suk Guds hjerte rører,
Din bøn i løndom hjem
Til Gud i himlen går,
Den virker i det høje,
Og lader sig ej nøje,
Før hjælpen rede står.
5 Du er en Ånd, som giver
Det bange hjerte trøst,
Det læsker og opliver
Med Himlens lys og lyst;
O lad det nådig ske,
Min vånde bort du tage,
Og ånden sødt hen drage
I himlen ind at se!

6 Lad øvrigheden smykkes
Med himlens lys og ret,
Lad regimentet lykkes,
Gør alt det tunge let;
Gør alderdommen vis,
De unge tugt at lære,
At begge frugt må bære
Til Herrens lov og pris!
7 Lad hver en sjæl sig fryde
I Jesu sande tro;
Lad alle huse nyde
Velsignelse og ro;
Fordriv den onde ånd,
Som mod din virkning strider,
At nåden alle tider
Kan have overhånd!
8 Giv tapperhed at kæmpe
Mod Satans grumme magt,
Og al hans vold at dæmpe
På troens stærke vagt,
Og stride mandelig,
Som det den kristne sømmer,
Der en i verden drømmer,
Men vældig værger sig!
9 Lad al vor vandring være
Dig kær og angenem*,
At nar man os skal bære
Engang i døden hjem,
Når her er sagt godnat,
Da lad os salig drage
Fra denne verdens plage
Til himlens frydeskat!
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