Mel. Egen eller Fra himlen højt

1 Lov være den almægtig’ Gud,
Som for os alle sendte ud
Sin Søn, af sin barmhjertighed,
Den enbårne af evighed.

8 O menneske, som ej forstår
Og kongen ej i møde går;
Han ydmygt kommer jo til dig
Og trofast dig antager sig.

2 Så Han vor frelser måtte bli’
Og sætte os fra synden fri
Og ved sin nåde og sandhed
Os føre til stadig klarhed.

9 Derfor med glæde ham modtag;
Dit hjerte ham bered i dag,
At ind han drager i din sjæl
Og med sit gode gør dig vel.

3 O nåde stor og miskundhed
O dybe milde kærlighed;
Gud gør et værk, for hvilket mand
Og engle ej nok takke kan

10 Giv ham din tanke og forstand
I dette nådens nye land;
Befal du til hans hellighed
Din gerning og retfærdighed.

4 Gud tager selv naturen vor,
Vor skaber som i Himlen bor.
Han ej foragted’ fattig viv
At blive mand i jomfruliv

11 Hvis du det gør, så er han din;
Bevarer dig fra Helveds pin’;
Men om du ikke dette gør,
Han for dig lukker Himlens dør.

5 Gud Faders Ord fra evighed
Han bliver kød med syndfrihed.
Den første, sidste, A og Å,
Han vores jammer tager på.

12 Hans første komme til os ned
I form var med sagtmodighed;
Det andet bliver skrækkeligt
Til straf for hver ugudelig.

6 O menneske, har du fortjent
At Gud sin Søn for dig har sendt.
Hvad ret har de til denne skat,
som lå i syndens mørke nat.

13 De som endnu i Kristus står
Til evig glæde ind de går
Og synge skal i englekor,
Hvor ondskab ikke læng’re bor.

7 O ve dem, som foragter dig
Og del i nåden ønsker ej,
Ej Sønnens røst vil lytte til;
På dem Guds vrede blive vil.

14 Til Faderen på høj’ste sted
Og Sønnen den enbårne med;
Den Helligånd på samme vis
I evighed ske tak og pris.
Lob sei dem allmächtigen Gott
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