
Nu hviler mark og enge 
 
1 I alle mine Sager 
Til Gud jeg tilflugt tager, 
Som mægtig råde kan; 
Til alt, hvad jeg skal gøre, 
Skal Herren mig tilføre 
Råd, lykke og sin hjælperhånd. 
 
2 Hvad kan jeg mig tilføje 
Med al min flid og møje? 
Min sorg forgæves er; 
Det, som mig bør at gøre, 
Skal Herren selv udføre, 
Det star alt til min Fader kær. 
 
3 Alt det mig sikkert bliver, 
Som mig Guds forsyn giver, 
Og hvad mig gavnligt er, 
Af Guds hånd jeg modtager: 
Alt, hvad ham vel behager, 
Kun det jeg ønsker og begær'. 
 
4 Jeg tror på Herrens nåde, 
Som mig fra alskens våde 
Og nød beskærme vil; 
Og når jeg ham adlyder, 
Alt ondt han vige byder, 
Og hvad mig fattes, sender til. 
 
5 Han ville mig af nåde 
Al syndens skyld forlade 
Og ej mig være vred, 
Og over synder alle, 
Sin strenge dom ej tale, 
Men haver god tålmodighed. 
 
6 Når dagens lys forsvinder, 
Når morgenstund oprinder. 
Når mig på denne jord 
Angst, svaghed, nød tilsendes, 
Og hvad der mig kan hændes, 
Da trøster mig hans hellig' ord. 
 
7 Vil Gud det så beskikke, 
Min kalk vil jeg da drikke, 
Og villig dertil gå; 
Ej denne tids ulykke 
Mig ganske skal nedtrykke, 
Jeg vil det alt med Gud udstå. 
 

8 Gud har jeg mig hengivet 
I døden og i livet; 
Så snart han kalder mig, 
Nu eller om i morgen, 
Han selv må bære sorgen,– 
Og han den bærer visselig. 
 
9 O sjæl, din Gud du tjene, 
Og trøste dig alene 
Ved ham, som skabte dig! 
Det går, som det vil føje 
Din Fader i det høje, 
Og så går det vist lykkelig. 
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