1 Her’ Jesus Krist, al verdens trøst,
Som er min Gud og Herre
Og har mig med dit blod forløst,
At din jeg skulle være,
Giv mig, at jeg min korte tid
Betænke må og med al flid
Til himmerig kun tragte!
2 Hjælp, at jeg kan fra verden dø,
Mit kød og blod korsfæste
Og kvæle syndens giftig' frø
Og drage til det bedste,
Indtil jeg kommer til mit mål
Og drikke skal til sidst den skål,
Som du for mig vil skænke!
3 Når synden volder angest stor,
Samvittigheden minder
Om alt det onde, jeg har gjort,
Og ingen ro jeg finder,
Da trøst mig med dig salig' ord
Og læsk mig ved dit nådebord,
Lad din Ånds kraft mig styrke!
4 Når sot og sygdom slår mig ned
Og sind og sands betager,
Og for min synds elendighed
Mig Satan ilde plager,
At jeg skal falde af fra dig;
O Herre, stå dog fast hos mig,
At jeg dig ej forsager!
5 Nå døden klemmer hjertet hart,
Vil mig fra verden skille,
Da lad dit navn mig trøste snart,
At alt til dig jeg stiller,
Befaler dig min Sjæl i hånd,
Som løser alle hårde bånd
Og gi'r al sorg god ende!
6 Giv stadig tro og trøstigt mod,
En nådig Gud at finde,
Giv helsot blid og afsked god,
Mig himmerig lad vinde!
Så bliver alting klart og godt,
Om end jeg lider angst og spot
Med sorg i al min tide.
7 O Herre Gud, ved din almagt
Mit liv og sjæl er vorden,
Så tag dem begge i din agt,
Til du igen af Jorden
Oprejser her og samler der
Guds børn fra både fjern og nær
Til himmeriges glæde!

8 Lad mig og høre da den røst:
I Guds udvalgte, kommer
Og nyder evig glædes trøst
Med mig og alle fromme!
Så skal i helligt englekor
Dit navn i gerning og i ord
Evindelig jeg prise.
9 Med saligheds og livets krans
Du ville da mig pryde,
At i din himmeltrones glans
Jeg evig fryd kan nyde,
Dit ansigts lys og klare skin
Lad lyse mig i himlen ind
Og mig til livet føre!
10 Det er mit hjertes suk og bøn,
Som frem jeg ville føre,
Det du Gud Fader og Guds Søn
Og Helligånd bønhøre!
Det er min tro og faste håb,
Min attrå og mit hjertes råb;
Kom, Herre Jesus! Amen.
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