
Mel.: O Herre Krist! dig til os vend 

1 Den nat, da Jesus blev forrådt, 

Af vold og uret undertrådt 

Da stifted' han sin nadver ind, 

Oplod sit Guddoms hjert' og sind. 

2 Da tog han brødet i sin hånd, 

Velsignede det ved sin Ånd, 

Brød det og sagde: tager det 

Og æder nu en himmelret! 

3 Det Brød mig sande legem er, 

Som bliver ofret for enhver, 

I derved mindes skal min død, 

Så tit I spiser dette brød. 

4 Han tog og kalken ligeså, 

velsignede den og derpå 

Han sagde: drik nu her mit blod, 

Den nye pagtes nådeflod! 

5 O drikker alle, læskes nu, 

Og kommer mig derved ihu, 

At jeg drak dødens bitre skål 

For eder ud i fulde mål! 

6 O Jesus, når jeg tænker på 

Den nat, der randt af Helvedvrå, 

Den nat, da du blev hen forrådt, 

Og stukket grumt af slangens brod; 

7 Da undres jeg så hjertelig, 

At nådens sol randt op i dig, 

Og at ej verden blev forladt 

Udi en evig dødsens nat. 

8 O det, som nogen plaget mand 

Udi al verden lide kan, 

Er kun et gran at ligne mod 

Alt det, du denne nat udstod. 

9 Dog ville du, om end du så 

Guds grumme vrede på dig lå, 

Os te en sol af kærlighed, 

Ret som at verdens sol gik ned. 

10 Dit testament du, Jesus, skrev, 

Af nåde fuldt, som hentet blev 

Ret fra din Guddoms Hjerterod, 

Beseglet med din død og blod. 

11 Jeg takker derfor inderlig, 

O hjertesøde Jesus, dig, 

Og med et ydmygt hjerte vil 

Dit nådebord fremtræde til. 

12 Jeg tror dit ord, som du har sagt, 

Hvori din Sandhed ind er lagt; 

At jeg med brødet får dit kød, 

I vin dit blod, som af din flød. 

13 Fornuften hjemme blive må, 

Når jeg til Herrens bord vil gå; 

Jeg tror og æder denne ret, 

Og bliver af min Jesus mæt. 

14 O Jesu, gør det ved din Ånd, 

At dog Guds egen kraft og hånd 

Berede kan mit hjerte så, 

Jeg altid værdig did kan gå! 

15 Bestyrk du selv min svage tro, 

Ryd vantro af mit hjertes bo, 

Så jeg, til evig salighed, 

Slet intet uden Jesus ved! 

16 Du med dig selv mig så foren, 

At synd og nød og dødsens mén 

Os aldrig mere skiller ad, 

så dør jeg i dig fro og glad! 
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