
Mel. O Herre Krist, dig til os vend (Gesius 1603) 

1 Gud Fader os de ti buds ord 
Ved Moses sendte ned til jord; 
Det er den lov, som Gud os bød 
At holde tro indtil vor død. 
 
2 Elsk over alle ting din Gud, 
det er det første store bud, 
Frygt ham i tro og kærlighed, 
Men andre guder ej tilbed! 
 
3 Lov Herrens navn af hjertens grund, 
Misbrug det ej med syndig mund 
Til spot og had på tåbers vis, 
Til bøn det brug og tak og pris! 
 
4 Kom vel ihu din Herres dag, 
Og hvile fra dit arbejd’ tag, 
Men lad din sjæl i Herrens ord 
Få hvile for sin strid på jord! 
 
5 Hav fader og din moder kær, 
I lydighed hver husbond ær, 
I nød og fare hos dem stå! 
Så skal dig vel i verden gå. 
 
6 Du skal ej tage næstens liv, 
Yp ej med ord og gerning kiv, 
Dæmp had og hævn i hjertets rod, 
Og vær selv mod din fjende god! 
 
7 Med troskab hold din ægtepagt 
Og stå mod kødets lyst på vagt! 
Dit brudesmykkes ædelsten 
Er hjertet kysk og tungen ren. 
 
8 Din næstes ting med vold ej tag, 
Ham ej med svig og list bedrag, 
Men hjælp ham som en ven i nød, 
Og del med fattige dit brød! 
 
9 Lad løgn ej på din tunge bo, 
I tale vær din broder tro, 
Og se dig selv i lovens spejl, 
Og undskyld kærligt næstens feil! 
 
10 Af syndig lyst ej optændt vær, 
Ej næstens hus og viv begær, 
Beskyt dem som en helligdom! 
Så fremmer du hans ejendom. 

11 Thi Herren er en nidkær Gud, 
Som straffer strengt hvert krænket bud; 
Men gør dem godt i tusind led, 
Som lyder ham i kærlighed. 
 
12 Af denne lov du lære kan, 
At syndig er hver jordens mand; 
Og vend dig så med bod og bøn 
Til Himlens Fader og hans Søn! 
 
13 O, hjælp os, Herre Jesu Krist, 
Som er Gud Faders Søn for vist, 
Stå hver en ærlig stridsmand bi, 
Fra synd og død os alle fri! 
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