
Mel. Vor Gud er idel kærlighed 

1 Af Adams fald er klart fordærv'd 

Al vor natur og sinde, 

Den syndens gift er på os arv't, 

At vi må helt forsvinde 

Uden den trøst, 

Som os forløst 

Har fra den store Skade, 

Der i Adam  

På alle kom, 

Guds vrede på os lagde. 

 

2 Thi slangen Eva har forrådt, 

At hun er helt frafalden 

Fra Guds ord og har det forsmå't 

Og dermed på os alle 

Kom evig død, 

Så stor en Nød, 

At Gud os ville give 

Sin kære Søn 

Den Nådens tron’;, 

At vi i ham må leve. 

 

3 Som os har den gamle Adam 

Med alle synd fordærvet, 

Så har Kristus, vor frelsemand, 

Guds venskab os erhvervet, 

Og som alle af Adams fald 

Den evig’ død har arvet 

Så har vor Gud  

Med Kristi Død 

Det alt gjort nyt og færdet. 

 

4 Thi os nu Gud sin Søn har skænk’t, 

Da vi hans fjender vare, 

Han blev for os på korset hængt, 

Og så til himmels fare, 

Dermed han fried'  

Fra dødens kvid' 

Os alle, hvis tro stedes 

På ham alen', 

Guds ord det ren', 

Hvem vil for døden ræddes? 

 

5 Han er rette vej, lys og port, 

Han er sandhed og livet, 

Gud faders råd og evig Ord, 

Som han os haver givet, 

Derpå vi os altid med trods 

Må visselig forlade, 

At ingen kan 

Os af hans hånd 

Med vold og magt udtage. 

 

6 Fra Gud langt det menneske er, 

Fra salighed og glæde, 

Der søger trøst hos mennesker 

Og ej hos Gud vor Herre: 

Hvem anden trøst end Jesus Krist 

Vil i sit hjerte sætte, 

Han er på stand 

I Djævelens hånd 

Og lader sig forskrække. 

 

7 Den, som på Gud håber og tror, 

Han bliver ej til skamme; 

Den, som bygger på klippen stor, 

Selvom ham måtte ramme 

Modgang og nød, 

Dog er ej set 

Det menneske at falde, 

der har sin trøst  

I Jesus Krist, 

Han hjælper jo dem alle. 

 

8 Så beder jeg nu af hjertens grund, 

Du ej fra mig borttager 

Dit hellig’ ord udaf min Mund, 

At mig min synd ej skader, 

Der i mig bor; 

Jeg dig vel tror, 

Du har så godt et rygte, 

At hvem til dig 

Kan give sig, 

Han skal ej døden frygte. 

 

9 Dit hellig’ ord os viser ret, 

Så vi ej vild skal fare, 

Hvor det kan få i hjertet sted, 

Det skinner åbenbare. 

Med al godhed  

Beviser sig 

Den ædleste Guds gave, 

Den Helligånd 

Regerer dem, 

Som håb til Gud kun have. 
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