
Mel. Om Himmerigs rige

1 Jeg løfter sjæl og øje op
Imod det hellig' bjerges top,
Hvor Jesus han opstiger,
Jeg følger med i sjæl og sind,
At kigge i den glæde ind;
I verdens lyster, viger,
Bort alt hvad mig besviger!

2 I ånd og troen ser jeg på
Alt, hvad de tre disciple så,
Og trøstes ved den glæde,
At Jesus han iførte sig
Udi en del af himmerig,
Og lysets rene klæde
Fra herlighedens sæde.

3 Hans ansigt solens klarhed fik,
Hans klæder, med en himmelskik,
Som lys og sne blev hvide,
Da Moses og Elias kom,
Guds dybe ting de taled' om,
Hvad død han skulle lide
Med kummer, kors og kvide.

4 Al verden glemte Peter nu,
Henrykt og glad i sind og hu
Han dristed' at begære:
O Herre, lad os gøre her
Dig, Moses og Elias, hver
Sit hus i denne ære,
Her er så godt at være!

5 Men før han endnu ud har talt,
Så klar en sky fra himlen faldt,
Som Herrens røst mon føre:
Det er min elskelige søn,
Som Adams syndig' æt og øøn
Behageligt skal gøre,
Ham skal I tro og høre!

6 Den himmelrøst og herlighed
Dem bøjede til jorden ned,
Forskrækked' udi sinde;
Men Jesus dennem rører så,
At de behjertede opstå,
De Jesum se og finde
Og frygten overvinde.

7 O Jesus, o jeg ser heraf
At Gud dig himlens ære gav,
Før sorgens sky dig mødte,
Og førend i Gethsemane
Udi min synde-perses ve
Med angestsved du blødte
Og for min ondskab bødte!

8 Du hermed vil erindre mig,
At når mit kors, min kummer sig
Med dødens mørk' udbreder,
At da min sjæl skal tænke på
Den glæde mig skal forestå,
Når du min sorg adspreder,
Og i din himmel leder!

9 Jeg ser og, du Guds evig' Ord,
Af himmelen som og af jord
Dit vidnesbyrd du haver,
At du Guds Søn i himlen est
Prophete, Konge og den Præst,
Som Åndens rige Gaver
I Guddoms fylde haver.

10 Du ta'er dog engang skyen bort,
Du gør min længsel let og kort;
Kom snart, o kom at tage
Min sjæl fra synd, fra skam og nød,
Fra sorrig og fra evig død,
At jeg må se og smage
Din sødhed alle Dage! 

Kingo, Fra Norske Synodes Psalmebog.


