Mel. Af Højheden oprunden er
1 O Helligånd, kom til os ned,
Din bolig du i os bered
ved ordets lys og stjerne!
Du himmellys, som mørknes ej,
Giv, at vi Sandheds Himmelvei
Ved dig må følge gerne!
Dit skin
Hvert trin
Os ledsage,
Og forjage
Mørkheds tanker,
Som i vore hjerter vanker!
2 Giv kraft og virkning ved dit ord,
Som Gud os sendte ned til jord,
Lad det som lyset brænde,
At vi Gud Fader og Guds Søn
Og Ånden, vores del så skøn,
Treenig Gud må kende!
Giv tro,
Giv ro!,
Lær at håbe,
Hjælp at råbe,
Og påkalde
Gud, som det ham kan befalde!
3 Du visdoms rige kildevæld,
Som fylder hver oprigtig sjæl,
Lær os det her i live,
At vi ved troens enighed
Med sand indbyrdes kærlighed
Må godt eksempel give!
Bøj du
Vor hu
Til din lære,
Dig til ære
Hjælp at prise
Gud, og hver mand godt bevise!
4 Stå du os i vor vandring bi,
Før os selv på den rette sti,
Lad foden ikke glide!
Giv i vort løb bestandighed,
Lær os dit kors med tålighed
I troens kraft at lide!
Trøst selv
Vor sjæl,
I al sorrig
Vær en borgrig,

Som vi trygge
Kan i nødens tid på bygge!
5 O dyre balsam, ædle saft,
Du os al overflødig kraft
Og hjertestyrkning give,
Når vore fjenders pileskud
Vil os i striden fordre ud,
At vi må stærke blive!
Vor sjæl
Fyld vel,
At de plager,
Som den nager,
Kan forsvinde,
Og vi lægedom må finde!
6 Du yndig dug, fald til os ned,
Velsign vor tro med frugtbarhed,
Lad kærlighed tiltage,
At hver en sjæl forbunden må
I pagten med sin næste stå
I alle livets dage!
Men strid
Og splid,
Som bedrøver
Og berøver
Dig din ære,
Lade fjern du fra os være!
7 Lad os i troens hellighed
Opnå vort levneds mål og med,
Og giv os denne nåde,
At vi herefter kende må,
Hvor vi umuligt kan bestå,
Om kødet selv må råde.
Drag du
Vor Hu,
Lad mig syndig
Lyst foragte
Og kun tragte
Til det høje,
Du til dig vort hjerte føje!
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