Mel. Egen eller Fra himlen højt

1 Fra Adams tid og indtil nu
Vort kød var gået helt itu.
Til døden syg var ånd og sjæl.
I vor natur var intet vel.

7 Til Abraham han svor en ed,
Til Davids hus i evighed:
Han loved’ dem en søn en dag,
Som ville tage verdens sag

2 Os havde ramt så stor en nød;
Thi os behersked’ synd og død.
Vi sank i helveds dybder ned.
Ej fandtes nogen hjælp dermed.

8 Det ord profeterne blev sendt;
Ved deres mund, det blev gjort kendt,
Så fromme folks og kongers lid
Til ham var sat i løftets tid.

3 På alle mennesker Gud så;
Om én hans vilje agted’ på.
En mand han søgte, som var god,
Men alt han fandt, var kød og blod

9 Skønt de ham, deres sinds attrå,
I deres legeme ej så,
Dog havde de ved tro den trøst,
At de ville blive forløst.

4 Retskaffenhed og hellighed,
Værdighed og retfærdighed
Vi alle tabt i Adam har,
Af hvem vi alle fødte var.

10 Til sidst den rette tid dog kom,
Som Jakob profetered’ om:
En jomfru lod sig gifte med
En mand af Davids hus og sæd.

5 Da Gud vor dybe flænge så,
Og læges hjælp ej var at få,
Han tænkte på sin kærlighed
Og på sit løftes trofasthed.

11 I jomfrulivet ved sin magt
Han virked’, at der blev frembragt
Et barn, velsignet, rent og skær
Af nåde fuld og sandhed, dér.

6 Han sagde: Lad min nåde ske;
Min Søn, jeg gi’r for verdens ve,
Så læge Han og hjælper bli’r,
Velsignelse og sundhed gi’r.

12 O Kristus, du velsigned' frugt,
Undfanget ren og med al tugt:
Gør du os fri, og os velsign,
Vor frelse, trøst og medicin.
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