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1. Sfynbo till Sefus.

Mel. : Come to the Saviour, make no delay. —
Gospel Hymns — N:o 62.

"Ofröjbenä @ubi, alia lanb." $j. 66: 1.

1. ©fnnba titt gefuå, grätfaren far ; ©e, i

fitt orb t)an magen o§ (är; ga, mibt iblanb of*

ftår t)an jn t)är, SRopanbe roäntigt: "®om!" £jnf=

ligt, tjuffigt bliftuer bet förroifjt, -ftär roi, rene från

nil fmtb ocr) brift, 2Itte tiflfamman§ mötaå till fift

gemma t)o3 §erranom.
2. "öåten fmå barnen . .

!" £>, må r)an§

röft ^t)(Ia rntmr fjä( meb gtäbje od) tröft, 9ftå t)an

frtt tempel få i roårt bröft ; "Styvna, o fjäl, odt)

fom \" Sjnfligt ic.

3. $nmt i bag är r)an blanb of$ qioar, än*
mt en fär(ef§6jnbning t)an t)ar, ,*pör tjurn milbt

t)an ropar en fyuar: "Styfjna, o fjäl, oä) fom!"

Sjnfligt 2C.

2. $en öppna porten.

Mel. : There is a gate that stands ajar. — G. R. 15.

"25t& portar jluta§ ide titt om bagen, tt) ber luarbcr ingen natt."
Vipp. 21 : 25.

1. J?ag wei en port, font öppen ftår, $)er

från be giittnc fålar @n ftartjet, fom från förfet

nar, Cm ftrifti färlef talar. D, bjnp af nåb, min
©ub, f)oé big, TO ben ftår öppen ocf för mig,

gör mig, för mig, (Står öppen ocf för mig!

2. 2)cn öppen ftår för fjmarje fjäl, ©om
nåben§ orb anammar ; %öx rif ocr) fattig, !nng oct)

triil, gör alla foff od) [rammar. O, bjnp af nåb :c.



3. ©å ffrjnba fram trots oroätté rjor, gorr'n
porten fluten blifmer, Cd) for» o rf)

i fröna tag emot,

©ont grö Ifaren big gifmer. C, bjup af nåb it.

4. $>å ttri på aiibra ftvanben ftå, 2ägg§ for-

fet af, bet tmtga, Cd) lifmetS fröna lui bå få Cd)
Qefu färlef fjunga. O, bjup af nåb jc,

3. 3cjul är min, äfroen min.

Mel. : I am so glad, that ourfather in heaven. — G. E. 23.

" ©ub är färlefen." 1 ftol). 4: 8.

1. 3ag är få glob, att mig Qbnb fjoller fär,

SBofen f)an gaf mig, mitt bjerta bet lär; förliga

ting uti bibeln jag fer, ©törft är bocf bd, ott fin

nåb Iwtt mig ger. Qag är få glob att gefitå är

min, Qejué är min, 3efu§ är min. 3a 9 är få

glab att 3efu§ är min, gefuS är äfmeit min.

2. gaft jag i glömffa fjaité färlef förfmår,

3)otf f)an mig älfrar, ber ttrilfe jag går; Då) när

jag mumeå t)an§ färlef få inarm, ©trär. miff jag

fit) till tjauå äljfaube barm. gag är få glab 2c.

3. ®an jag blott fjunga en enbafte fång,
sJJär jag får honungen ffåba en gång, 2)etta för

ettrigt mitt ämne ffatt bli: "sgrtémare ^onom, fom
älffabe mig!" 3ag är få glab it.

4. ©fulle ej jag fjottom älffa ocffå, .gan fom

i böbeu för mig ttriffe gå? C, när på for fet min

3efu§ jag fer, guMar mitt Ijjerta ocr) tttriflar ej

mer. 3a 9 är få glab it.

5. grågar man, tjur jag är mig uppå bet?

$rté more 3efu», jag fäfert bet met: Xt) meb min

anbe ()an§ onbe ju bär SBittne beröm, att f)an Ijfrh

ler mig fär. Qag är få glab it.

6. pernio förmaning mig fuller meb fröjb,
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gag i min 3efn§ är falig odj nöjb; $)jefmnlen

loiter, jörffräcft i fitt finn', -Dear tjan far tjöra att

Sefuå dr min. gag är få Qiab zc. ^p. p. buss.)

4. $rtygg i min gcfn ormar.

Mel. : Safe in the arms of Jesus.—G. H. 4.

"$är nere ciro be eiuiga arm it." 5 -)Jlof. 3i: 27.

1. Xrögg t min gefn armar, Stöbb mot
fyan§ milba bröft, (55ömb af fjané tärlefé ffugga,

gjuter jag fn'mmelff tröft. £ör, från be fälla t)öj~

ber XMinganbe fånger» ljub, 93uret af t)e(ga eng*

lar, £>eljar min fjol från ®nb. Xrngg i min ge-

fu armar, ©több mot t>an§ milba broft, ©ömb af

fjanå färlefé ffngga, 9cjnter jag Ijimmelff tröft.

%, Xrngg i min gefn armar, £rt)gg för att

ängflan froår, Xrtjgg för en luerlb fom freftar,

Stmben mig ber ej nar. Xmifmet ocf) forg för*

"minna, Slttt fjmab mig frnttan ger; Snnn blott

några ftriber, SSlott några tårar mer! £rt)gg ic.

3. gefnå, min fjäté brnbgnmme, gejité for

mig är böb: $)et är min fafta fitppa, i)et är min
tröft i uöb. £)är mitt jag tåligt biba, SBiba titte

natten fttjr ; Xittå pä ben gnllne ftranben ätforgo*

nen fjärligt gror. Xrögg *c. (Fanny j. a-osby.)

5. 23cgraf bitt bcftjmmer.

Mel. : Go bury thy sorrow. — G. II. 61.

'Sfröjb od) aläbje tfola be få, forg od) fiirfon frola flij. ©f. 35: 10.

1. ©räf ner bet beftnmner, ©om ttinger bin

fjäf, ©räf ner bet i bjnoet, görborga bet mät...

i)å natt big unl)öljer, Xänf ftitta berpå, £ägg
fram bet för gefité, ©an fyjelper big bå.

2. ®å, fäg bet för gcjii», <pan met fymab
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big tär; ©å, fög bet för SefuS, Dcfj tydp f)an be-

ffär . ©å, famla bet fotffen, @om ©erren big ger,

§an forgen mill lätta, "pirat) mttt bu bå mer!

3. £är futfa få många 3tteb fargabe 'bröft

3 fraårare mörler — ©å, ffaffa bem tröft! 9fteb

fotffen od) färlef 2t)Z upp beraS mäg, Otf) aflt fytoab

big ängslar, gör $efn§ blott fäg! (Anon.)

6. §åtlen fäftet.

Jfe/. .• Ho! my comrades, see the signal. — O. H. 14.

"£>tt>ab 3 fyafitien, fallen, till befe jag fommer." Upp. 2: 25.

1. Upp ! lamrater, fe baneret glabbranbe

framgår ! 9c t)a trupper man of$ fficfar, ©egren

Jnart är mår! "fållen fäftet, tills jag fommer/'

SefuS manar än: "£>erre, meb bin nå\> mi mitja,"

©tuarom grälfaren.

2. @e, ber rticfer fatan mot o§ 9fteb en mät*

big t)är ;
Starta fjjeltar fring of; fatta, Sttobet fjun=

fet är. fållen fäftet :c.

3. ©ärligt majar fegerfauan, §ör trumpe=

ten§ ffaH; 3 töar ©erreS namn mi bringa gienben
,

på fall. fållen fäftet te.

4. SBilbt oct) länge ftriben rofar, SCften mår
f)je(p är när; 3ftob, famrater, fegerförften, £>jel=

.
ten är nu f)är. ©alien fäftet zc.

(p. p. buss.)

7. Om en liten tib.

Jfé/. There's a land that is fairer than day.—G. H. II.—80.

"Set intet öga fett tjaftoer, odj intet öro ^ört, odj uti ingen men=
niifo» bierta ftiqet är, bet fjafmer ®uD fcerebt bem, font ijonom

ätffa." 1 Stot. 2: 9.

1. £i(I bet ^ärliga lanb ofroan fftin 2öt i

tro ffåba upp reban Ijär, Xti ett t)em, faft förbolbt

för mår ftm, §ar mår 3efuS berebt åt o£ ber
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Ont en fort liten tib 38 1 få mötaå på Ijtmmeletrå

ftranb. Om en fort liten tib 2Bt få möterå på §im*
melené ftranb.

2. &ftoen toi på ben tjuftiga ftranb (Sfola

fjuuga be fatigaå fång, 9eär förlöfta från böbliga

banb 28i loar grälfare ffåba en gång. Om en

fort 2C

3. Sill mår älffanbe gaber odt) ®ub 2Bi toårt

offer od) tacf lägga ner gör hen färlef t)au ffänfer

fin brub Ocfj ben nåb, fom (jan bagligen ger. Ont
en fort tC. (S. F. Bennett.)

8. dlum iblawb engfarne.

9JW. efter 12 ffaéjen i £>em(anb§ Sanger, om förett utefluteå.

gör någon tib feban r)örbe författaren ett uppbyggligt förebrag
af en prebiraur, tjmaraf benne otntalabe följanbe röranDe ttUöragel-

ie: — Un mober font töar ftjäfeliatt art göra i orbning mjöl titt bröb-
balniitg, gicf berifratt ett par ögoublitf, ba Ulla Wart) i barnslig ntt=

fifenbet att te btuab Det mar, grep tag i mjältaret, fa att bet föll till

golftoet orf) innehållet föilbeS ut. Wobren gaf barnet ett Ijårbt flag

od) utbraft i turebe£mob, att flicfan aHtib tuar fjennet magen. 5jor=
ton bågar berefter fjutnabe lilla Warn ocf) blef böb. sjTå fin böb£=
bäbb fragaDe i)on fm mober i nrfeln om bet ftutie mara rum för fjens

ne blano engfarne. "Cfag mar allrib i magen för Dig, mamma — bu
fjabe icfe något rum för lilla Warn ! @fo0 jag mara t magen för eng=

larna ocfia?" 3)eu förfroéjabe moDren fänbe nu, att ingen uppoff=
ring ifulle marit tjenne för ftor, blott b>n tunnat räbba fttt barn.

1. 2)å i mefter fölen brebbe Ut fttt gulb, en

rjtoiffning ttjft föörbeS Ijuba från ett blefnabt $arn
fom böben rebmt fnftt: "9Jeober, i bet gtyttne. lem-

bet, 2>cr l)ioar port en pärla är, Uppe blanb be

fälla änglar, gin§ bet mm för SJJarrj ber?" ®om,
ber är rum, ^a, ber är rum, 9tat på ben ljuftiga

timtenä ftranb. 3a, ber är runt, ga, ber är rum,

9tum i be faliga euglaré lanb.

2. "äJeober, blif ej (ebfen på mig, Stjft mig

upp ett ögonblicf ! $)u loar onb, bå bu mig fabe,



5Itt jag jemt i magen girf. &tban btef bu ge*cift

forgfen, s$å bin panna jag bet fåg. 9ften nu får

bu albrig tänfa Stter berpå, font Det ifjåg!" ®om,
ber är rum ic.

3. "$å mig titta fnfter ropar, SD^cn jag fma=

rar ej font förr, £)å btanb ro forna bon tefer 2Bib

mår lida förftubörr, Sanna fyenne ej i rorebe, 2a*
(a milbt orf) fom en män, 2ltt 3 håha mån få mö-
ta SCRart) uti t)immefen." ®ont, ber är rnm ic

4. ©ebatt me! t)on fina fjmita SBingar fafte-

(ig titt ro, Då) mib Ijnb af jubelfånger ®icf fyon

att f)03 ge{u§ bo. 3 Det fföna gt) (ne taubet, $)er

fjroar port en perta är, £on btanb ängtarne nu
fjunger: "3)et fin* rum för 9ttaru t)är." ®om,
ber är rum ic.

9. $aniel§ Ijär.

J/éZ. : Standing by a purpose. — O. H. II. — 88.

"9Jien Daniel iatte [ig före i fttt Ijjerta, att nan ide tvxtte orena
fig meb fonungens läcfra fpté ocp meb bet rain font fjan brad."
Daniel 1 : 8.

"Ccf) fantet roarbt uppbragen ur gropen, od) man fann platt in-

gen ffaba gjorbioara på ^onom: rp fjan tjabe förtröftat påfin@ub."
Daniel 6: 23.

1. £mtt big faft mib orbeté grunb, Xåtigt

forfet bär, Erogen uti ®ub3 förbunb (gom SDani-

cl§ titta fyxx ! gatta mob fom Daniel, Sftob att em
fam fta, äftob att tja ett faft beftut, gölja bet ocffå.

2. fången ftarf, font fäder mob, 2>å tjan

enfant är, Sfutte !ämpa intitt btob 3fteb Eaniefé

titta t)är. gåtta mob :c.

3. fången jätte, ljög odj grof, Stolt fitt

fjufmub bär, 9Jcen §an btefme fnart ett rof gör
Daniela titta t)är. %atta mob :c.
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4. 9tycf tid ftora fegrar fram, §ögt baneret,

bär, (Satan otf) ljairå pr tid flarn, ©om 3)aniefé

lilla l)är. gatta mob :c. (P . P. bhbs.)

10. 3ag fommer fram.
Mel. : I hear thy welcome voice. — Q, H. 63.

"bommen tia mig, ^ alle, jom arbeten oå) aren betungabe, oä)

jag toifl toeberqrotcfa eoer." SDJattt). 11 : 28.

1. §ur Ijuft bit fållar mig, O gefu, till big

fram 2ltt rena§ i bitt bijra blob, ©om flöt på for*

fet» ftam ! ga, jag tömmer nn, §erre, till big

fram ! Ztvå mig ren nti bet blob, ©om flöt på for-

fets ftam !

2. gag fommer arm otf) fmag, 9Jcin fraft

är bit alien' ; 2)u från all jtjnb otf) fläcf mig troår,.

5ttt jag blir tjiutt otf) ren. ga,
J
a Ö tömmer etc.

3. 3>et gefuS ör fom tmlb 9)cig bjnber fa*

ligget, ©om ffänfer tro otf) fnb otf) fyopp gör tib

otfj emtgfyet. ga, jag fommer ic.

4. §an är bet font i mig ©itt nåberoerf för

nt, ©om giftoer nåb för nåb otf) gör $å ftmbenå

mälbc flut
6

3a, jag fommer ic,

5. St fyuarje Ujbtg fjäl §an mittne§börbet

ger, 9(tt ber man tror tan§ löftet orb, 5Wt fjtoab

ijan l ofma t, ffer. ga, jag fommer 2c.

G. Sofjjnngom t)ögt ljattå nåb ©om göt för

oft fitt blob, ©om gaf ofe lifmet, bå för ofs £>an

uti botiten ftob! ga jag fantmer ic.

(Rev. L. Hartsough.)

11. §mor od) en.

Mel. : Free from the law, ) happy condition. — Q. II. 16.

"SB i marba rättfärbige utan förftnöau af fjanä nåb genom ben
förlovning, fom i itrifto fteiu ftebb är." 9tom. 3: 24.

1. ©fulben or gälbab, fegren är munnen,

®riftu§ bar bott : forfeiting är funnen ;
Sägen ffe



bömer, ftutben gör men
; förtftuå oft frälfar, fjroar

ocf) en. fetoax ocf) en, o ftmbare, tro bet! £>roar

ocf) en, o brober, tag mot bet! ©mt)g big titt for-

fet, bet gör big ren. ®riftu§ f)ar fopt oft tjroar

oct) en !

2. grie rot äro, bom fan ej nå oft; ©nb för

roar ftjnb rotli ej förebrå oft; "bommen titt mig,"

få bjuber roar roän; ®om— fjan roill frälfa fjroar

ocr) en. §roar odj en :c.

3. £), fjuru ftort ©nb§ barn att få roara !

SSiftt ffatf f)an§ fraft från fatt oft betoara; gins

någon nåb få rif fåfom ben: gräféning af nåb för

fyroar ocf) en ! £>roar od) en 2c.

12. Så ut bin farlefé fäbe.

i/éJ. Lei us gather up the sunbeams — G. H. II. — 44.

"®ub är ide orättttriS, att ban förgäter eber gerning od) arbete

t tariffen." ©br. 6: 10.

1. Såt oft famla upp bet fofffeu, Qbub roar

ftig förnnnat tjar; ®ömma blommorna ocf) förnen,

$gn ocf) törne feiuua qroar; sJJöjbe, gfabe, ®ub lof-

f

:nnga gör ben nab i bag fwn ger, Xåligt bära,

tåligt frjefpa, Dm oft något tebfamt ffer. Så ut

bin färlefé fäbe, &å ut bin färfefé äbe, (Så ut bin

färiefé fäbe, %i) en fförb big föreftår.

v. %d, roi prifa albrig fången, görr än fo--

gefn flugit bort! 9Icf, att ftppan roi förfumma,

gaftäu roåren är få fort! 5Idf, att fommatu§ fot

ocf) fjimmef 2Ubrig oft förtjufa få, <Som när rointev*

ftormenå t)ra $å roar foja flappar på ! (Så ut k.

3. SBiftte roi, be fpäba tjänber, (Som nu fefa

mot roar f inb, Uti morgon ffofa fallna, 3fabe af

böben§ roinb ; ©fulle bå ben ii(Ia§ ögon WötaZ af



en tore ft g blicf ? Sfutfe be find rofenftugrar ^fctga

0(3 ett ögonblkf ? <3å ut :c.

4. s#cf, ben lilla btefa tjanbeit, §ur bett mäcfer

upp meb maft SDituttet nf bet mtttfua fyårba. Som
U)i tänft o;t) gjort o ef) fagt ! £ur bet lilla fingret

(är 06, SBäbbabt på fin fjmita bar, s2ltt ej törnen

jå_ men rojor— %t) en fförb bet föreftår ! Sä
Ut 2C. (Mrs. Albert Smith.)

13. $eu förlorabe fuiten.

J/W. : Come home! come home! — G. H. 38.

"3ag mill fta upp ocf) ga tia min faber." fcjuf. 15: 18,

1.
' ®om fjjent, font fyem! 2)u förtroiflabe bröft,

$ör bin frälfareS raft, Dd) anamma tyané tröit.

§örlorabe fon ! @ont tjem, o font Ijem ! $om fjem !

$om, o font fjem !

2. ®om t)ettt, font fjem ! Se t)itr tuörfret gar

på; Säg fntr länge nri fa Sfola mäittanbe fta gör^

loraDc fon! ®om fjent! o font t)em! ®om r)ettt ! it»

3. ®om fyem, font tjeitt ! Som bn är, fom
nu fram 9fteb bin forg odj bin ffam Xitl bet nt&
ba éubå lam ! prlorabe fon ! ®om fyent, o font

Ijem ! &om t)em ! jc.

4. ®om b,em, font t)em ! ®å ej längre i nöb.

§är fin* manner ocf) bröb
; O, fyiut mill bu bli böb ?

§örlorabe fon ! ®om t)ettt, o font fjem ! ®om l)ent ! 2c.

(Mts. Elisabeth Gates.)

14. Öifriibbning0bätcu.

Mel.: Light in the darkness, sailor, day is at hand.—G. Et. Si.

"Web liflig dugeft betraftabe mi bet reDföfa fartrjg t. 9tdbö=
ningabdten tjabe roarit ute naata timmar, men fuitbc ufe tömma
fram tid itewet genom be lualbiga iidar join rafatje ocf) ffuinmabe
på ianbbanten. iödteii ji)tite3 temna maiiffapet att fbrgå-3. sJJieit

inom iidgra ögonbficf blefmo fabteuen ocf) ,ejton man bérgabe, ocf)

fattöget fjönt.

"3)a räbbningébäten fom tid er, roäntabe ni ba, att fjan tagit meb
fig några ttjerftijg för att reparera bet gamla ffeppet?" fragabe'jag.
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'"ild nej; bet roar totaft roraf. %må af makterna Ijabe gått, oå)

fabe ni bara ftannat oroar ett par minuter för att laga öet, fä tjabe

\vi oroilforttgen gott neb i biupet."
"Nå, nar ni mal fomtnit frän öet gamta rorafet od) bergaté i

räbbning-båten, liroab fjibe ni bå att göra?"
"ingenting annat än att ro emot ftranb."

"SDerföre om någon är i Äriftu§, fa är fan en nt) ffapelje; bet
gamfa fir förgånget; fe, all ting är rooroet mitt." 2$or. 5: 17.

"Serföre, mine atffabe, flaffen meb fruttan ocf) bäfroan, att $f

fafige nurben." 3fil. i: 12.

1. @e §ur bet (tifer, fjöman ! SDagen är när
;

33ort öfmer magen minfar famnen big ber; ©mår
mar mat färben, meu nu jer bu ju lanb, Oå) i ha-

ten är bu bergab : ro emot ftranb !
sJto emot ftranb,

fjöman, ro emot ftranb, $Räb£ ej för böljan, fyått

blott åran ocf) ro ; Xrtygg uti båten, på big
fjetf ej

mera tro, Öfmergif bet gamla mrafet, ro emot

ftranb !

2. SBlif uti båten, annan Ijjefy \>n ej får;

<pårbt tjuter ftormen, fyafmet ruttanbe går; SD^ob !

rjått blott i ocfj flapp ej äran ur ()anb, ©e ben

"ftara morgonftjernan," ro emot ftranb ! fRo emot

ftranb :c.

3. Uppltift bttt öga, fjärligt morgonen grrjr,

Snart f finer foten flart, odj ffnmningeu flt)r
;

©jung i bin båt, till beg bu fommer titt lanb,

"Ära, ära, rjattetuja !" 9to emot ftranb ! 9to emot

ftranb :c. (P . P . B iise.)

15. 2öt mania ttrib ftranbcii.

Mel. i We are waiting by the river. — G.'R. II — 127.

9JM. efter 17 Haefen i £emlanb§sSånger.

1. %\ mi gå orf) "ute manbra" £)är mib

3orbanftobeu§ ftranb, SSäntanbe titta mi få fara

öfmer titt bet anbra lanb.



2. dimmor öfmer flobett fyänga, SSågett re=

fer fjemfft fitt ijot, Wien från anbra ftrattben flinga

©ngtafånger of; emot.

3. sl[\ ben goflue fjimfaftaben SD?eb be fotbe^

glättfta flott £)d) be nnberffona elfroar bongen
Ijäriig [fornt mi fatt.

4. 9)cången älflab toätt rjar fattats debatt

att ifrdn 0J3 ga: §o£ mår gefuå få mi fe bem,-2)å

på anbra ftranb mi ftå.

16. §är är jag, fanb mig.
Mel.: Hark! the voice of Jesus crying. — G. H. 120.

9Mel. efter 12 fltufen i &emtanb»=(&ånger.

"Ccfj jag t)örbe £erren§ röft, od) ^an fabe: fluent ffall jag fän;
bo? $iuilteii mill \va\a mart bub? DJcen jag fabe: £>är är jag,

fanb mig." C£f. ti: 8

1. §ör fynr 3efn ftäntma tjnber: §roent mill

meb titt tuerfct gå? galten rjtoitita, fförbar mättta,

SBill bn längre fåfäng ftå? £)ögt od) häftigt Bft#

ftarn ropar, giftig lön fyan bjuber big
;
§rotm

mill fmara glabt od) föga: "$är är jag, fänb mig,

fänb mig! §är är jag, fänb mig, fanb mig!"

2. ftäu bit ej ga öfmer bafmet SBort titt fjer=

ran rjebtialaitb, ^pebniitgar nog fin§ l)är tjemma;

dläd till bem en fjjelpfani fyattb. ®att bn icfe tnfen

giima, ©nfanS (förf bu g i [ma fan, £)å) bet minfta

bn ger 3 e f11 ^/ v' Cifa tärt märbcrar tjatt. :,:

3. Stan bn ej font ettglar tala, |>at bn ej en

$anfi röft, 2)n fnn bod om 3>efit§ mittna, Som
oft alla fyofmer löft. Slån bn ej meb bomcn§ åffor

(Sfrämma fijnbaren till bot, 3)it fatt bocf be fpäba

barnen :,: Scba fram till forfetg fot. :,:

4. 21fta big att lifnöjb Haga, sMt bit ingen-

ting förmår; SDcenffofjälar bö omfring big, Önb



från Sftäftoren bu får. ©fynba gfabt att troget

göra §roab fjan förelägger big ; Sftär fyan ropar,

fmara genaft: :,: "£är är jag, fänb mig, fänb

mig !"
:,

:

17. Hfajjpanbc, ffowattbe, Ijtoem Hr ber?
Mel. : Knocking, knocking, who is there?— O.H. 17.

"Se, jag [tar föt borren cd) ftappar." Upp. 3: 20.

1. ®lappanbe, flappanbe, fjmem är ber?

SBäntanbe, roäntaube, ffön f)an är! (Såbau pil-

grim, fätlfam, funglig, §nr bu albrig ffåbat förr.

SBitt bu ej, min fjät, för fåbant Unber låta upp
bin borr?

2. ®tappanbe, ftappnnbe, än l)an fiår, 2Bän-

taube, mäntaube år från år; Stten bet är få fmårt

att öppna £en ber borren för ben mängb Utaf

tiftfnr, ogrä£, törne, (2ont få t)årbt ben fjåfler

ftängb.

3. ®(appanbe, ftappanbe, — ftåv Ijan än?
SBäntanbe, mäntaube, — rjmitfen män ! Qa, ben

genomftungna tjanben klappar än meb tåtamob;

iörnefrönt, få milb t)au mäntar, £an, fom gaf för

big fitt blob ! (Mrs. H. B. Stone.)

18. 3utjclerna.

Mel. : When he cometh, when he cometh.

"Se ffola, fåga fierren Sebaott), ioara min egenbom på ben ba=

gen, ben jag göra ifall." vJial. 3: 17.

1. Sftär fyan fommer, när rjan fommer 9(tt

famfa be fina, @in« fara, fina trogna (£n gång i

fin famn, Sifjom morgonens ftjernor $)e bå ffota

U)fn 3 rjanS fröna för ettrigt Ddj fjunga |an§ namn.
2. Xitl fitt rife ffatt ijan famla £)e pertor

Ijan munnit; 2HIa lammen ffatt fyan famla @n gång

i fin famn. Siffom k.



3. $)e fmå barnen, be fmå barnen, (Som äU
ffa fin 3efu3, fom juöeler fjan ffall famla (£n gang
i fin faran. £iffom :c (Rev. w. o. cushing.)

19. 3cfu$ af Wajaret går l)är fram.

Mel. : Whac means this eager, anxious throng. —- O. H. 8.

"$an prbe art bet mar 3efu3 af ftaaaret." 2Karf. 10: 47.

9JM. efter 78 Hafjen i §emlanbä=Scmger.

1. §rai fjaftar benna ffaran, fäg, ©å ifrigt

bråbffanbe fin mäg — §mab är fom fängflar tjo*

pen få, Sitt bagtigen raeb unbran ftå? ipör, ffa*

ran froarar atlroarfam: "gefuå af jagaret går

r)är fram."

2. §roem är bå ljan, fom toätfer opp Q t)efo

ftaben fåbant lopp? $en främlingen, fom på fin

ftig 2)rar maSforna att följa fig? £>ör åter f!a=

ran atttoarfam : "SefaS a f lagaret går r)är fram."

3. 8a
/ 3 e

f
u3, *)an f

om forbom t)är ®itf fram
blanb möbor odj befroär; Dd) läfebom, Ijroar l)elft

fyan gicf, $en fjufe, böfroe, lame fic!. 5)en blinbe

glabbc§ mib rjan§ namn: "gefité a j skojaret går

t)är fram."

4. §an fommen är! $å l)toar}e ort §anS
t)etfja fteg mi r)afma fport. §an ftannar roib mår
tröjfel,— ja, éåx in od) mitt |är boning ta. %t)

ropa mi mt glabt Ijairå namn: "3efu§ af -ftajaret

gar ()är fram."

5. ftom f)it, bu fom behmgab är, 9låb, frib

ocf) bem big bjnbe§ rjär. $>n fom från gabren
fjcrran går, SBänb om, tag mot ben nåb bn får;

Xn freftabe, f)är finne» fjamn: "3efu§ af Svaret
går bär fram."
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6. 9#en om bn än rjanå rop fö-rfmår Dcfj

aU rjan§ färlef från big flår, §an fnart från big

bebröfmab far, Ocf) troiflanä rop får intet froar.

"gör fent! för jent!" — o, forg od) flam!— "Qe*

fuå af lagaret (jar gått fram."
(Miss Eta Campbell.)

20. §errcn är när.

Mel. : In some way or other the Lord will provide. —G. H. 5.

"herren dr när." $l)il. 4: 5.

1. g nöb od) i fara är §erren 0(3 när; Om
ide font jag mill. Dm ide fom tin mill, Silmäf

font Ijan jjclf mill, §an fjjelpen beffär! (2å för*

tröfta på gerren, §an rjjelp big beffär, 3Ö for-

tröfta på |>erren, <pan rjjelp big beffär.

2. gaft tiberna merja, är gerren bod när;

Dm ide när jag mitt, Dm ide när bit mill, Sifroät

när Ijan fjclf mill, §an fyjetpen beffär! ©å
förtröfta 2c.

3. (gå bäiroa ej mera, trj gerren är när;

(Se tednet r)an gifmit, 511t allt fywab rjan ffrifmit,

guöborbabt fjar bfifroit; §an rjjelpen beffär! (2å

förtröfta 2C (Mrs. M. A. W. Cook.)

21. 3 dbcn en gång.

1. SSi fa möta£ i eben en gång, 3> be fa*

figa£ bärtiga lanb, 2111 mår möba ocrj forg är bå

fint, jftär mi ftå pä ben fjimmefffa ftranb. Uti

@ben en gång, uti ©ben en gång, §mab en böblig

ej fett eller tänft, S31ir 0J3 ber ntaf frälfaren

ffänft.

2. $)å rot möta§ i ©ben en gång, 2)å mi

bo f)o§ mår grälfare fär, 5111a trogna, font ftnttat



förut, gå mi träffa i tjimntelen ber. Uti ©ben
ert gång ic.

3. 3)er be tjelgon från urminnet tib Od)
profeter, martyrer ocffå Od) fmå barn, font fått

tibtgt gå fjem, gör ®ubå tron jubileranbe ftå.

lltt @ben en gång it,

22. §tmmc(cn§ fröjb.

J/e/. / I know not the hour. — OH. 13.

"9Mr I)an bliftner uppenbar, tm trarba tui Ijonom Itfe; ttj toi fd

je Ijouom fåfom t>an är." 1 ftof). 3: 2.

1. ^ag met ej ben ftunb när från jorbetté

gru§ äftig 3efu§ mill r)emta tid fabrerté fm§, SD^en

jag met att fjan ber blir mitt emiga lju§, Od) bet

ffafl bli fjärtigt för mig, Oct) bet ffafl bti tjärligt

för mig, ^a, bet ffafl bli f)ärfigt för mig; 9Ken
jag met att r)an ber blir mitt emiga tju§, Ocf) bet

ffali bli tjärligt för mig.

2. ^ag met ej fjmab harpor be englar flå,

Som jubtaube ber inför tfjronen ftå, 9ften jag met

att ont 3efu§ be fjunga änbå, Oct) bet blir mu*
filen för mig, Ocf) bet blir mufifen för mig, Sa,
bet blir mufifen för mig. 9ften jag met att om
3eju§ be fjunga änbå, Oct) bet blir mufilen för

mig.

3. 3 n 9 tt^t ej fmr fjolligt min arflott är,

3ag met ej fjmab namn font mig ($ub beffär,

SÖlen jag met att min 3cfu§ ffafl möta mig ber,

Ocf) bet ffall bli l)itnmel för mig, Ocf) bet ffafl bli

binnuel för mig, ^a, bet ffall bli f)immel för mtg.

Wteu jag met ntt min Jsefué ffafl möta mig ber,

Od) bet jfall bli fjimmel för mig. ( p. p. bhss.)
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23. Se ooj lef !

Mel. : There is lifefor a look. — G, H. 80.

"£mnlfen font biten är cd) fer uppå ^onoin, tian ffall leftta."
4 gjiof. 21 : 8.

"SBänben eber till tnig, fa tuarben 3 faliga." (Sf. 45: 22.

1. @n blid på ben forSfäfte liftoet big ger,

ga, juft nu ber är lif o ef för big. Så fe, fara

fjol, odtj fa btiftoer bu fräfft, (Se på l)onom font

offrabe fig ! (Se ! Se ! Se odj lef ! @n blicf på ben

foröfäfte liftoet big ger, go, juft nu ber är lif ocf

för big.

2. §toi font l)an tool l)tt för att bära toår

ftmb, Dm bin börba ej oeffå f>an tog ? £toi flöt

från Ijanå fiba bet renanbe blob, Dm bin ffulb

l)an ej gälbabe nog? Se! Se! :c.

3. @j meb bina tårar, bin ånger ocf» bön,

SBlott i Mobct förfoning bn får; 2lef, falig bu är,

om bn ftrar. meb bin ttntgb Utof ftmber tid frät*

faren går! Se! Se! ic.

4. SBar toifj bn får fomma, tt) ®ub Ijax ju

fagt $)ig att allting fullfomnabt nu är; it) en

gång i titterfta tiben t)an font Del) fin gerning full*

borbabe f)är. Se! Se! ?c.

5. Så tag bå meb fröjb utof 3efu§ meb en§,

2>å fjan etoiga liftoet big ger; ©å t)an, bin rätt-

färbigl)et, leftoer, få toet, $tt i etoigf)eten bör bu

ej mer ! Se ! Se ! ic. (Amelia m. nm.)

24. $cr 8t lju§ i balen.
J/W. : Through the valley of the shadow I must go.—G. H. 91.

"Odiomjagån tnanbranbei en mörf bal, frnftabe jng intet
onto; tt) Du är när mig; bin täpp od) bin ftaf tröfta mig." $f. 23: 4.

1. ftaft jag genom mörfa balen måfte gå
Oct) ben féfatla gorban§ flob, 3)ocf jag toet, min



§erbe§ löfte ffatt änbå ©fanfa fttirfa oå) fraft åt

mitt mob. Vleban nu, neb i balen fom het bär,

gör jog <perben§ milba röft: $ölj bit mig ! SEägen

fruftar jag ej mer, bå l)an är när! $)er är lju§

uti balen för mig. 2)er är iju§ uti balen, £>er är

Ijué uti balen, $)er är tjuö uti balen för mig.

gntet onbt jag fruftar ber, ®å min §erbe är få

när: 3)er är lju§ uti balen för mig.

2. Sfteban nu jag t)ör be milba böljor^ bru§,

$)er be Ijmätfraa fig upp mot ftranb ; Stten ben

fria nåbenS Håra fyimlafju3 gör min bräcftiga båt

mäl i lanb. ingenting neb i balen gör mig fftjgg,

%t) min 3efu§ följer meb på min ftig; $ §anZ

ftarfa farteféfamn jag Smilar trngg, £)er är tjuå

uti balen för mig, 2)er är ljus etc.

(P. P. Bliss.)

25. ©ettorn porten.

Mel. : I am now a child of God. — G. H. II: 48.

"Seg portar fåraä ide till om baa.en ; tt) ber toarber ingen natt."
Upp. 21 : 25.

1. ®ub ffe (of, mtä barn jag är, Uti bio*

bet ren odj f!är, 9ften jag män' ar o cg jag längtar

år från år Snart att fminga up\) meb fröjb Siö
mitt fjemi tjimleu* f)öjb, 2)er jag roäffomftfjefé-

ning af min gefuS får. Uti lammets blob min
fjäl Xroagen är oct) renab mäl; gri från banben,
Sälla anben ©enom fjimlaportcn går.

2. fijufenl faber, upp till big <pjertat§ fuc«

far Ijöja fig, ätten i bina armar trt)gg jag Ijmila

får, iiutanbe mig till bitt 6röft, 9cjutanbe bin

tjufroa tröft, Xilté ben bagen, bå jag genom por*
ten gar. Uti lammets :c.



3. D,t>ur jfall jag ffönba gtab ©euont porten

tia ben ftab, 2)er ben trötte arbeteman får ettug

ro, Ser jag ft)ffou t)ar fornt, Ser nug ho. an

räcfs titt flut: Xitt ben ftaben blicfar jag i fattg

tro. Uti lammets it.
.

4. @nart (fad fängffet Jfroéfabt bli, Dtf) nun

anbe f(t)ga fri Oftoan ftjeruorna tid fabrenS tju ja

foem. SroigtjetenS morgon grtir, ©ängen börjar,

forgen ftnr ! ©enom port n gar jag titt Serujatem.

Uti lammets 2C. (Rev. John Parker.)

26. Ht be mtnbre ljufen brinna.

Mel.: Brightly beams our father's mercy.— O. H. 65.

"fiåten ebert ljuä löja ." Watt. 5: 16.

1 ©nrigt ftrålar fabrenS förte! gran JqnS

fnrbaYffön od) liar, 2Ren be ntinbre ljug.
frtng

tranben £)& i »&rb l)an iemnatjar.Sat be

tninbre Ijufen brinna, St)fa upp ben tottba f)o!

SRogon tuäberbrifwen Jjömonftan bit rabba fran

attb
2. ©nnbenS natt få mört fibber, £ör

ben mreba böljans bruS; SängtanSfnttt fa nian*

get öga ©er mot ftranben efter IjuS. Sat be

titinbre 2
P

3
V

£Saft bin lampa flår, n in brober: ©eg*

tarm (om från ftormigt tjaf ©träfmar un att tjmna

feanmen, ®an i mörlret gå t qttmr. Sat be mm*

bre 2c. <p - p
-
Blise)

27. $n en bag för Seful.

Mel. : One more day's workfor Jesus. — G. B. 28.
^

1 $n en bag för min gefuS, @n baa. nun*

bre för mig! Soft ifrån banben, Sen trötta auben
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Snart 3efu§ tar tia fig. 9#eb fatigt f)opp Win
fjät fyan fötter opp. $n en bag för min 3efn§,

$n en bag för min 3efu§, 5tn en bag för min
3efu§, @n bag minbre för mig.

2. &n en bag för mto3 efu§; §«* fjärtig

är min fung! O, fälla gåfroa §an§ nåb få lofttm!

9ftin fjäf, roa! uppodfj fjuitg §åu§ pri§, fom tog

SDin ftjnb pcf) för big bog ! $n en bag 2c.

3. 3tn en bag för min 3efu3
;
§ur Ijuft är

bet änbh 2ttt noten fafta D$ fjätar tjafta Sill 3efu
famn att gå ! 35et är en fröjb, Som gör min fjät

förnöjb! 2in en bag it.

4. &n en bag för min SefuS — Dm ocffå

tung ben mar, 2)ocf fnart bet froalfaS, £5dj f)im=

(en nalfa» $ör tjmarje fteg jag tar; Sftitt allt fyan

är— Snart fer jag fyonom ber! än en bag zc.

5. Salig ben fom åt 3 e fu§ ©to fjälS ltyb=

nab f)ar gett! 2)en trötte bär tjan, Då) nåb beftär

fmn, Cd) börban görJan tätt. O $erre, tag SÖlin

tjenft ännu en bag ! $n en bag te.

(Miss Anna Warner.)

28. ftn ftn§ bet rum!

ifW. : Yet there is room. — G. H. 81.

1. Än fina bet rum! SWufifen fring (Stabs

lam 9tteb fjarpotoner roinfar än big fram; $um,
rnm, än rum ! font in, fom in juft nu

!

2. 9^e'n fiuufer fot, ocr) bagen är få. fort;

Se, ffuggan roäjer, ljufet ilar bort ; Stat, rum,

än rum! font in, fom in juft nu!

3. 3 bröttopSiafen utan ffnnbar in titt feft;

%å in, gå in oct) blif bin brubgumå gäft; iftum,

rum, än rum! font in, fom in juft nu!



4. 6nnrt ör ben futt, ben ftora fn'mmeten!

jfmtbn, ffrjuba
;
plate big mätttar än ; SHunt, runt,

nn runt! $otri in, font in juft nn!

5. Sin fitt§ bet rum ! ©c nåben§ borr ännu
Sig öppen ftår; acf, fjä(, rjtot bröjer bu? SRunt,

runt, än runt! Éont in, font in juft nu!

6. (Stig pa, ftig på!2£ib gäftaoubet fitt
;

@n eraig färlcf* mitt f)är ffänfeg fritt; Shun, runt,

än rum! £om in, font in juft nu!

7. 91 tt f)intfen§ fröjb big ojub§! ®å in, gå
in; Sig ettgfnr rotnfa; fftmba, fronanrt)imt!9hmt,

rum, nn rum ! &om in, font in juft nu !

8. ®ub§ färlef än få fjufltgt fattor big;

®om, bu font bröjer, lentna frjnben§ ftig; SRutn,

runt, än runt ! £om in, fom in juft nu!

9. ®anffe i qroätt ftäng§ borren titt oå) bå

Sitt fift bet Ijuber: "runt fin§ ej att få!" (£j runt,

ej runt; £ur rjemfft: ej runt att få!
(Rev. H. Bonar.)

28i. ©n morgon utan fanb jag raafna får.

1. Gn morgon utan ftmb jag rcaftta får;

(?u morgon gtab,'f)o§ grätfaren ber fjemma; går

fe förftarabe £>an§ btyra får Dcfj §öra Ijubet af

£att* fara fiämma.

2. ©roittuertiga fjtjbbor öppnad ber, Sent

fjan berebt åt fina frälftn ffaror, Ser roi fä tafa§

roib om männen fär Dcfj tacfa för be öfmerftånbtta

faror.

3. £mr fången fanfar omfring Sammets
tron! Set tar ej fint på gläbjen, faébats^friben.

Slrf, trängbe blott fjit ueb en ettba ton, 9#eb Itif^

tciOt ntob n?i bröto fram i ftriben.
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4. 2)ocf, tjan or fjelf, f)o§ fina barn, f)an

går, @n elbftob mägtig, före o§ t natten. 0^
2lnben§ fmärb, Jjan§ böra orb, beftår, Odj löftets

ar! går öfroer bjnpa matten.

5. görbiba §erren, tiben är få fort, %c
refan ftormtg, f)uru ffön är famnen! görbiba
morgonen od) ffaba bort — yit\, ffåba fjemåt —
3efu§ öppnar famnen !

29. "£mar odj en fom tmtt!"
Mel. : " FFAosoe?^r heareth" shout, — G. H. 10.

"2)en ber nritl l)an tags ttfroets roatten för intet." Upp. 22: 17.

1. "§raar od) en fom t)ör," o Ijufliga orb\

®(inge bet för bmarje menffa !ring mår jorb;

£>raar od) en nu bjubeå fram tid naben§ borb:

&mar od) en fom mitt, o fom ! §mar od) en fom
roiil, tjmar ocfy en font mill, Sjub: ö fitter berg od)

bal: en fymar fom mttt;.2SU§na barnen fabren

ropar milbt: mänbom! £mar odj en fom mitt o

fom!

2. £>roar odt) en fom fommer, ffynbe nu ftg !

ftu är borren öppen, nn är mägctt fri; Seftté (fän*

fer ttfmet; o gå ej förbi! §mar od) en fom mitt,

o font

!

3. "§mar od) en fom mitt/' bet löftet beftår
;

"&\vax od) en font mitt/' ®ub3 nåb för intet får;

"<pmar od) en fom mitt," från böb titt ttfmet går;

"örnar ocb en fom mitt," o font!
(P. P. Bliss.)

30. §cmma ljög §crreu.
Mel. : Oh, to be over yonder! — G. H. 58.

"^för big är gtäbje rittföffeft, od) tuftigt roäfenbe .på bin fyögra

Ijanb ennmterligen." %\. 16:11.

1. £), att få fyentma mara 3 *> et unberbara



$arabté, ber engtar fjunga Sammets prté meb
fjarpotjub ! 2ltt från nöb ocr) ängftan tagen Då)
från qmal för morgonbagen, 3 oförmörtab flar-

net (£migt bo f)o§ <perren ®nb!
2. O, att få tjemma mara ! 9ftorgonftjema

flara. 8!aö ej fnart bitt (fen i öfter SBringa mig
\)et glaba bub, Sitt ben gtjllne bagen bräder, ©om
ej afton mera fläder?—§mr längtar ej mitt fyjerta

Sitt få ffåba herren ®ub!

^
3. O, att få ljemma mara, gri från ftjnb

oif) fara! Xt) mitt arma fjjerta brage§ Ofta nog

från Qefit bnb. O, ^ur ffönt när bojan froSfatS,

Då) min anbe fnHt förfogats Då) fri från jorbe*

banbcn (Smingar npp tid £>erren ®nb!

4. -Jeär får jag l)emma mara, £er feraferé

ffara Wa rjimlar§ rjttmlf uppft)Uer WUb be rjelga

fångeré ljub
; Unber palmer emigt gröna, Qnroib

tifmet» elf ben fföna! Sid, om jag fnart ber l)em*

ma ginge bo 1)03 §erren ®nb !

5. -iJcär får jag bo ber tjemma Då) meb fröjb

inftämma Sfteb ben frälfta t)op, fom fjunger 2am=
met» fång i fegerffrub ? £>er feruber, Ijelgon alla

3 tillbebjan neberfalla Då), böjbe bjnpt för tro*

nen, §t)Qning ge åt £erren ©ub.

6. <Snart ffall jag rjemma mara! (Snart får

npp jag fara %\U bet faberélju», ber Sefiré 9tum

berebbe för fin bxub. Om än tnng mig fomteS

merlben, Ddj allt mörfare blir färben: £er nppe

ftrålar bagen (Smigt !lar t)o§ §erren ®ub.
(Miss Florence C. Armstrong.)



31. <Stå upp för 3efu§ !

Mel. : Stand up ! stand upfor Jesus / — G. H. 121.

"Sag nriE förtälja, tjrvab Ijan min fjäl gjort Ijafroer." $f 66 : 16.

1. ©tå upp, ftå upp för 3efu§, 2)u forfeté

fampntropp, Sat fomtngabaneret @j ffaba§, Itift

bet opp ! gran feger od) titt feger gramrtjcfa {fatt

§an§ pr, £ifl§ Ijtoarje otoän froSfatS, Od) I)an

blott £>erre är !

2. (Stå upp, ftå upp för 3efu3, trumpeten
fattar: gå! Wtt £>erren§ lof förfunna Dd) mörfreté

f)ärar flå. Dm fienbema rafa, SRäbå ej, bu trogna

fjäl ; Sftej fatta mob, bu f)ar ju 33^eb big 3m*
manuel

3. ©tå upp, ftå upp för 3efu§, Stten i fjanS

fraft ätten' ; @j föttélig arm t)är ijjelper, @j böb*

tig f)jefteå ben. £ag nåbeåorbeté ruftning, Od)
mafa, beh meb flit, Od) ber fom faran, ptigten

$ig fattar, ffmtba bit.

4. étå upp, ftå upp för 3efu§, ©j ftriben

bfifmer lång
; 3 bag bu J)ör bafunen, 3 morgon

fegerfång. Od) ben fom öfmertoinner, ©fatt ej bli

utan lön ; -ftej, ®nb ffatt f)onom prt)ba SCReb äre-

fröna ffön. <Rev - Geo - Duffield -)

32. <§å i bag i min ttringdrb.

Mel. : "Go work in my vineyard." G fl. 98.

"@å od) arbeta i bag i min ttringårb." VJlatt. 21 : 28.

1. ®å i bag i min ttringårb, ej fåfäng nu

ftå, Xt) fäbeu nr mt)den, arbetnrne få ; SDer be-

fyöfmeå att renfa od) gärba od) flå, Sitt famla in

frufter, att plöja od) få. S)er fin» räfltmr att

fånga od) ulfmnr ntt jnga, §mar ålber, fytuart



ftånb i mintjeuft jag fan taga; 5a 9 *)ar får, jag

ijar tam, fjtoem \v\U fföta om bem £)d) föfa be

ttnféna od) föra bem fjem ?

2. é)a i bag i min ttringårb : min önjlan är

Ilar; %3leb blob v)ax jag föpt big od) allt Ijmab bn
fjar, $)ina gåfmor, bin tib, bina äblafte punb,

i in marmafte lärlel, bin ljufafte ftnnb. gran
min (jimmel af lärlel titt big jag mig fänlte; 3
forfetS förnebring oct) tiiroet big ffänfte; Od) meb

i ångeft od) fniälef, meb lamp od) befraär Qag fullt

big betalte ; min rätt jag begär.

3. ($å i bag i min toingårb ; arbeta meb
fart, £e foliga timmarna ffrjga få fnart, Det) be

nattliga ffuggoma breba fig ut, Da; tiben att

roerfa för ettrigt är fint. Sfrån morgon till qroäll

ga att flitig förbtifma, gag fraft mill big jfänfa,

jag lön mill big giftoa, Del) tndfalig för ettrigt ben

tjeuareä lott, Som trogen förrättat ben ftjjjta fjan

fatt.

33- $rojb ibfanb cnglarna.

There are angels hovering round. — Sacred Songs & Solos.

1. 3'Manb englar§ rjär är fröjb, gblanb
englarg rjär är fröjb. 3 c ^auo cnglar§, engfarå

l)äx är fröjb.

2. ©e meb ~b\\b till rjimten gå, £e meb huh
till fjimlen gå, £e meb tub, meb huh till rjirn*

len gå.

3. Upp till @atem§ ntya ftab, Upp till @a=
lem» nrja ftab, Upp till ©afernå, ©alentå ut)a

ftab.

4. Dm att fjälar roänba fjem, Dm att



27

fjäfor ioänba rjem, Ont att fjätar, Jjätar män*

ba rjem.

5. Ddj af gefu^ fjelfaå be, Drf) af Sefuå
$el[a§ be, Da) af SefuS, 3efu3 fjelfaS be.

6. $)er är ettrig §är(ig^et, SDer är ettrig fjär*

ligget, £er är ettrig, ettrig fyirligrjet.

34. (Sto ringa ftrioSman.

Mel. : Only an armour bearer. — G. U. 82.

"25a ftoarabe fjonom f)an§ roapenbragare : ©or aflt bet i bitt

foertaär; gä aftab, fe, jag ät meb big jäfom bitt tyjerta it>ia."

1 Som. 14: 7.

1. gaft blott en ringa ftrib»man, troget jag

ftår, 23äntanbe titts jag bub från fungen får;

©äger fjan: ®å! jag rebo är bertiff, götjer tt)ib

§an§ fiba, gör fyvab ijelft f)an nriff. §ör fjur trnnt*

petené (jub fattar: gramåt! grant ttritf jag ffijrt^

ba på fegranbe ftråt. 333if$t ffatt min fyöfbing

minnaå mig en bag, gaft jag är ringa, odj min
fraft är froag. SBigt ffafl min f)öfbiug ntinnaé

mig en bag, gaft jag är ringa, odj) min fraft är

fttmg.

2. gaft blott en ringa ftribSman, brår jag

i farb, SRuftab meb ()je(m od) fföib oa) toälbigt

fmärb, £)d) när jag fallaå nt titt blobigt flag,

SQ3iU jag genaft fioara: §erre, rjär är jag ! §ör
tjur 2C

3. gaft btott en ringa ftrib§man, borf äfmen
mig soar jjan en fröna i formar t)o3 fig; Dm jag

i ftriben Ijaller troget ut, jftåbelön min fomtng
ffäufer mig tid [lut. £)öi Ijitr :c.

(P. P. Bliss.)
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35. 3*9 gtrf meb attt titt 3efug.
Mel. : J left it all with Jesus. — G. H. 90.

1. 3ag gicf meb allt till 3efu§ Sänge fe'n;

OT min ftmb jag bar tid grätfaren. 3)å min

blicf lid forfet SBänbe fig, Dtf) f)an mitbt mig

fabe: "Mt för big!" Strar. från fjefa börban

Söfteä jag — (gälla bag ! Strar. från §ela börban

Söfte» jag — ©alla bag!

2. 3a9 9<fr nteb allt titt 3efu§
;
©an förftår

Sitt meb ömfjet t)eta <pjertat§ får; £årft)lbt öga

gtänfer, 9£är tjait ler
; Öbemarfen åter Sif t)an

ger; :,: £åt)an fraft förlänar Ét min fjol, éut
går mal.:,:

3. 3ag går meb allt till $efn§ §marje ftimb,

£ror i alla
ft iften £an§ förbunb. §oppet§ anfar

tjmilar Sftu meb tröft 3 ben fäfra tjamnenSöib I)an§

bröft; :,: §jertat tjar fin t)immel SSib ljan§ barm,

föärlefétoarm. :,:

4. O, gå meb allt titt 3 eM/ Sorgsna

fjäl; 2Wt, ej enbaft tjätften; §an gör mäl! 3 f™
ijanb l)an faller himlar, jorb, fiif od) bö\> fyan

ffiftar 9)ceb ett orb ; :,: Socf fjan§ tjjerta älffar

©igocffå: £ro berpå! :,:

(Miss Ellen H. Willis.)

36. fjemma ljoS ©ub.
JfeJ. : Oft / think of the home over there. — G. H. 92.

"C, Dabe jag ttringat fåjom bufroor, att jag matte fttjga odj

nagonftäbeå ölijina !" %\. 55: 7.

1. M faliga fjem t)o§ mår ®ub, Serben
lefmanbe elf rinner fram, &er be frälfte i ffinanbe

ffrub $8öja !nä för \)et flagtabe lam. £o3 mår
©ub, Éutémår ®ub, 2lcf faliga fyem t)o§ mår ©ubt



2. STcf tan!, Ijttnlfeit ffara §03 (Stob Utaf

manner, font ttittat fin farb, Odj fom itu t)öja

fegranbe fjub 3 fitt Ijjem i ben tjimmefffa merfb.

§o§ mår ©ub, t)o§ mår ©ub, 2lcf tan?, fjtmlfen

ffara $o3 ©ub

!

3. 2)er tjar jag min 3efu§ ljo§ ©nb, Od)

be fara fom re'n funnit fyamu ; O, få mitt jag fom
längtaube brub ©ftinba bit titt min frätfareå

famn! £o§ mår ©ub, t)o§ mår ©ub, SDer Ijar jag

min 3cJu§V§®ub!
4. Drf) fnart är jag fyemma fjo§ ©ub, £t)

min manbring är nära fitt fint; SDcånga fara mig
mänta fjo§ ©ub, Som fitt måt fyafma funnit fornt.

§o§ mår ©nb, ijo§ mår ©ub, Wd, fnart är jag

Ijemma f)0§ ©lib ! (Rev. D. W. C. Huntingdon.)

37. Sjung om fjanS ftora nåb.
Mel. : Oh, bliss of the purified, bliss of thefree. — G. H. 46.

",3ciQ Ijaftuer forloSfat big." @f. 43: 1.

1. 0, bjup af barmtjertigtjet, §erre r)o§ big,

&tt blobet på ©otgata renar ocf mig; (Sj ftntb odj

förbömelfe mera mig når, Sttitt lif otf) min fatig-

tjet är i ljan§ får. D, fjung om fjan§ ftora nåb,

(Sjung om fyan§ ftora nåb, ©jung om i)an§ ftora

nåb, Sjung om t)an§ nåb !

2. O bjup af barmfjertigfyet! 9J^ig r)ar t)an

för! gran bomen§ förffrädfetfe friföpt jag är; bå)
töifi om min faligtjet, prifa iag lan ftané nåb fom
i öfnen mig föfte o rf) fann. £), fjung ic.

3. D bjup af barmfyertigfyet, unber af nåb
;

gör allt fyar tjan täfebom, ftäb§ met fyan råb
;

§mar Möbanbe rjjerteforg ffänfer fyan tröft, Då)
tårarne torfaö af inmib t)an§ bröft, D, fjung ic.
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4. O 8efit ;
min frälfare, fonung od) G3itb,

gör big roiö jag ftämnia upp lofjångeirå ljub, Cd)

när genom böbenå bai jag måfte ga, 3ng mil! ont

bin ftora nåb jubla änbå. D, fjung it.

(Frank Bottome, D. D.)

38. Wäfton en frificn.

Mel.: "Almost pursuadeä"\ — G. H. 75.

"göga ting fattas, att bu talar få för mig, att jog roarber en
friften." S|>g.26:28.

1. "kaftan en friften" — än £)ar jag tib;

(Snart mil! jag börja jöfa min frib ; fången i

btinbfjet få (gäger titt anben: ®å, 9cär bet

blir lägligt, bå ©er jag big buo.

2. "kaftan en friften"' — tiben är fort!

"kaftan en friften" — gå ide bort — 3efu§ big

manar på, (Snglar i mäntan ftå, SSänner i bön

odfå: -ftu uninb big om!
3. "kaftan en friften" — ftanna od) tär,

"kaftan en friften" — böben är när! "SGäftan"

båejförjtår; £rot§ fyoarje tjpiflanö tår IRt)§iig

bin bom bufår: dörren hr ftänab.
(P. P. Bliss.)

39. M cttbttft löf!

Mel.: Nothing but leaves/ — G. H. 96.

"£d) bå tian tom bit, fann fjan ber intet annat än löf."

Sfiarc. il: 18.

1. 5Tcf enbaft löf! D fjät, begråt en tappab

nåbatib! 3 mertbenS tjenft ett (if gått fram 9}ceb

brutna (often, ftmb od) ffam, £)d) fförben — qtoai

od) ftrib! m enbaft (öf! M enbaft töfl

2. %& enbaft löf! ©j någon fruft af (iftoeté



arbetåbag : 3ft att jår Jin fäb, od) ogräs blott —
2ftan talar, men man gör ej gobt — Det) (förbar

tmgg oct) flag. Slcf enbaft töf! %d enbaft töf!

3. 2lcf enbaft (of ! Det) minnets qroat ej plå*

nar ftulben ut. €å) om bu räfrtar år för år |>roar

bag fom big förlorab går, 2)u märler bå titt

ftut — W& enbaft löf! Slet enbaft töf!

4. 9tteb roifjna löf ,£roem briftar möt för

9ftäftaren fig te ? §roem tör§ förutan tärfroar gå
Det) fram för bomartronen ftå Defy (åta fjonom fe

©lott roifena (of ! »lott tvinna töf !

(Mrs. L. E. Åkerman.)

40. §urit fnm fnö.
tf. : Dear Jesus, I long to be perfectly whole- O. H. II. 39.

"Xwå mig, att jag må jnöfyrott ruarba." s
}>i. 51 : 9.

1. Sicfgefu! gag längtar att tjett btifroa

bin, ©å fom ocr) för eroigt mitt fy
jerta tag in,

2ltt intet i roertben må mer mig förftrö ;
ga, troå

mig, att fjroit jag må btifroa fom fnö ! §tt)it fåfom

fnö, ja, tjroit fåfom fnö ;
ga, troå mig, att tjroit

jag må btifroa font fnö !

2. Sett ej något ftmbigt i mig btifroa qroar,

Utplåna meb blobet fyroar ftäcf fom jag tjar; W
gläbje i roerlben ju roifjnar fom f)ö: @å troå mit,
att trroit jag må btifroa fom fnö ! <proit fåfom fnö, ic.

3. D gefu, fe ne^ frau om f)iromelffa t)öjD

Det) tjjetp mig att offra mig fyclt oct) meb fröjb;

görtäna bin fraft åt ben roacflanbe rö, ga, troå

mig, att tjroit jag må btifroa fom fnö: ,f>roit fåfom
fnö, 2c.

4. D gefu, få träber jag bebjanbe fram
Ocf) tägger mig neb inroib for*träbet3 ftam; £er
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täcfteS för mig bit ju blöba odj bö: ®å troå mig,

att fjroit jag må btifma fom fnö ! §roit fåfom
fltö, 2C

5. Od) atbrig från bebjanbe roänbe bu big

;

Så lom od) förntja mitt t)jertaimig; 9?t)d bort

fjtuarje orent uppfpiranbe frö Od) traå mig, att

Innit jag må btifroa fom fnö ! §toit fåfom fnö, ic.

(J. Nicholson.)

41. $röjb t jorgett.

Mel. : Fvefound a joy in sorrow. -- G. H. II: 18.

"©ber forg ffatl ttänba§ i gläbje. " QoB. 16 : 20.

1. 9lu fyar ben fröjb jag funnit, (Som qtoa*

len tinbring ger; Se, regnet tjar förftounnit, Od)

foten åter ter; 2Bib fyoarje bittert matten (Sn

t)etfan§ qroift fprang opp, Oct) mibt i mörfa natten

®af löftet tju§ od) tjopp.

2. %\U tjantu fom jagab bufma Qag önbt=

lig tömmen är; Od) trtjter (£§fot£ bruftoa, *)

9)<fig manna ®ub beffär; £)å fint mar öfnenå

flöben, @n flob ur flippan rann, Od) efter ftriben,

nöben, 3 (Stint ro jag fann.

3. 2öib (£(im§ fällor tlara, 2Bib töfbefran*

fab ftranb, Sag ™b» ej nattens fara, (£j mibbagg*

foten§ branb; &er öfmer åugren* bimmor (Sig

fyoälfmer nåben§ lju§, Det) uti t)oppeté ftrtnnnor

Sag ftönjer fabrené t)itå.

4. 92är, Sefu, big jag eger, $ag fröjb odj

t)etfa t>ar Oct) tif od} lju§ od) feger Oct) mapen
od) förfmar; £u tröftar mig i nöben, ®ör mig i

forgen nöjb; £)u ger mig lif i böben Od) fift en

Cmig fröjb. (Mrs. Jane Crewdson.)

*)4 9ttof. 13.



42. ytifåa be boenoe.
Mel. : Rescue the perishing. — G. H. 18.

"@å ut på tvåqat ocf) aarbar odj nöbga bem att tomma fjär in,

på Det att mitt t)U5 mätte toarba futtt." Sue 14: 23.

1. SRäbba be böenbe, §je(p be etänba, IRt)df

bem meb färtef ur ft)nb ocrj ur nöb. (Sörj be

förtiriffabe, £t)ft be förfallna, Säg bem att 3>efu§

fau frätfa frätt \)öb.

2. gaft be förfumma fig, Snnu t)an mäntar,

gträcfer emot bem fin öppnabe famn; SBarna,

förmana bem, 93eb bem att ffrutba: §an ger bem
nåb, blott be tro på rjan§ namn.

3. Omäfba af freftaren, ®ömma§ i fjälen

$änjlor, join än !unna roäcfaå af ($nb; 9törb af

ett äl fanbe §jerta meb ömtjet, Strängen font

brttftit, ffaft än giiroa Tjub.

4. Sftäbba be böenbe, pligtett big fattar;

krafter titt tocrfet af ®ub ffatt bit få. gör bem
meb tålamob Eter titt Rörben; @äg bem att

3efu* bem föpte ocfjå.

(Fauny J. Crosby.)

43. tfärlefen* Ul
Mel. : God loved the world of sinners lost— G. H. 30.

"Såälffabe ©ub luertben." 3ot). 3: 16.

1. @a f)ögt rmr ®ub mart ftägte fart, gaft
böbt i ftjttb bet mar, s

2ltt fyan en frälsning btyr

beffärt, 3om bjube» fritt en fjroar. D'fjroab

farlef, bjup odj vit, ©om ®ub oehrifte mig, S)å

foneu fjelr från bimmeirif g böben fänfte fig.

2. görfojjning i r)anå höh jag fåtit, Oct)

rening t r)an§ Mob: S^n mitt jag tjena t)oiiont

b fött, (Som upp ur grafmen ftob. O, rjtuab

färtef, 2C.



3. Sfteb alla rjetgon mig odffå ©an§ färlef

fraft beffär 3(tt bö från rjnben otf) att 90 $en
roäg fom Ijemåt bär. O, fyoab färlef, zc.

4. ®å, trogna fjäl i 3efu fpår Ocrj njut i

doppet glab Utaf ben fröjb big föreftår 3 ©afenté

nrja ftab. O, rjroab färlef, 2c.

5. Sa
> fjuuge nu i 3eju namn 35en t)cta

frälfta flägt Cd) jubte än i böbenå famn, £rj

böbené magt är bräcfr. O, fjroab färlef it.

(Mrs. M. Stockton.)

44. föittg i fjimfcné flotfor.

Mel. : Ring the bells of heaven ! — G. H. 19.

"Tet icarber ajäbje för ©ub§ enajar öftoer en jijnbare font [ig

bättrar." fiut. 15:10.

1. SRing i t)tmleu§ ftocfor! gröjb i bag M
är, iX) ett barn från fnnben roäuoer om; gabren
bet titt möte fig pa roäg beger, 9topanbe få loan*

ligt: Sfrjuba, fom ! ©ärligt fjunga englar fving

Snbå tron, ©ärligt flingar grjöne tjarpor» ton
;

Sitt ett roälbigt matten från ben frälfta rjop 23ru=

fanbe fig rjöjer jubelrop.

2. Sfting i tjimleiré flocfor! gröjb i bag bet

är, %X) en frjnbare förfoning fått; ©em titt ijjor*

ben rjerben roiléna lammet bär, ©om omfring i

öfnen fättqe gått. ©ärligt fjunga englar 2c.

3. Sting i rjimlené tiocfor! £>ura fjögtib§=

borb! ©ngtar, ftämmen in meb fröjbeljub! Såt

bet gtaba bubet rjöraå runbt fring jorb, %i) en

fjä( är morben lammets brub. ©ärligt fjunga

englar :c. (Rev. wm. o. cuBhiug.



35

45. Sag met §an ar mitt.

ilfe£. : .4 long time I wandered in darkness and sin.—G. H. 66.

SOtei. : efter 125 EI. t £>ein(anså=(5ångcr.

"Win man år min, od) jag at fyan*." §. Slö. 2: 16.

1. $ag trälabe länge i mörfer ocfj gru3,

Ddj tänfte att atbrig bet [Me Bit ljn8; Dear frift-

ne fig n;öjbabe, tänfte jag bå: ^Ccf, om 3eju§ min

frälfau more ocffå! 3a9 önffobe bå, att tjan

roore ocf min; 2tcf! öttjfabc jag, att fjatt more

oc! min!
2. 3 fl 9 fyörbe om fräl§nutgen§ tjufliga 6ub,

5Itt nåb för en fjroar roar att finna fyo§ ®ub
;

3a] fporbe min fjäl: "månne ocffå för oig?"

Dcfj bå grt)bbe ett IjoJiV, att bet gälbe ocf mig,

Xa grrjbbe ett IjojJU, att fjan ocffå mar min! Qag
börjabe Ijo^aS, att 3efu§ mar min.

3. O nåb öfroer nåb ! äfmen mig fjar fyan

!är; "35in bel," t)an lörfäfrar "för eroigt jag är."

SOSib orbet jag fyroifar meb ro i mitt finn', £)d) jag

"jjopjmg" ej mera, jag met
fy
att är mitt. 3a9 met

fyan är min, ja, jag met fyan är mm; Qag fyo^
»a§ ej mera, jag met ()an är min.

(P. P. Bliss.)

46. 9Waria9Kaa,baletta.
Mel. : To the hall of thefeast came the sinful and fair.—

G. II. 64.

9JW.: efter l :§ta EI. i -öemlanb§=@ånger.
"£an fabe till Ijenne : "©nnD-rna förlotoS big." SuE. 7: 48.

1. 3 gäfta6ub§fa(en gicf frmberffan fram;
$ltt %t\v& mar ber, rjon i ftaben förnam

;
§on

fftinbar förbi ail ben praft fjott ber fet €)d) tt)ft

roib fin $rä(fare3 fot fader ner.

2. 9&u fyörbe§ ett mummel: bet roar ju en

jfam, 9(tt en få förfallen ber torbe§ gä fram;



3)et fjöfioeå Diett Ijelgon, inan
i be meb friat, S>å

bjon meb fin |;i örjelje rörbe fyanå fit

3. £011 fyörbe blott 3efu§;meb böenbe fyopp

§ou toågobe fttappt i fyanå öga fe opp; 3 fuefar

o rf) grät fjenne» Ijjerta fig göt, £>å till fina läppar

f)an§ fötter l)on flöt,

4. Som bågen af gufb t ben regniga fft),

@om joten ont måren, bå bri morna fit), £>an feg

på ben fallna; benåeming rjou ef, Oeft jalig 3fta=

ria ifrån fjonom gief.

47. O jag, fjttmb bet Bltftucr \öx ftörb?

Mel. : Sowing the seed in the daylightfair. — G. H. ?9.

"£it>ab meniiiifan får, bet ffall tjon otf upyffära." (Sal. 6: 7.

1. Sår bu bin fäb i ben flora bag, Så. bu
bin fob nti fftimning fmag, Sår bit bin fob uti

morgiumäfr, Sår bu bin fäb, ebon fel fig fläcft:

O fäV, tyvab bet blifmer för ftörb? O fäg, t,ir>ab

bet blifmer för fförb?

2. Sår bu bin fäb efter mägcuå font, Sår
bu bin fäb uppå flippaié I rant, Sår bu bin fät»

ibtanb tiftel feg, Sår bu bin fäb på en fvuftbar

teg: O fäg, t)tt)ab ic

3. Sår bu en äb af bejroär få fjårbt, Sår
bu en fäb af befummer fmåvt, Sår bu en fäb af

ett fläefabt namn, Sår bu en fäb utof ftmb oef)

ffant: O jäg, fyvab :c.

4. Sår bu bin fäb meb bebröfroabt mob,
Vattnar bu fäben meb rårar§ flob, Sår bu ireb

l)opp, att bm fförb en gång SBerga bu far ur. ber

jubetfång : O jäg, f)ttao ic. (P . P . bhss.)



48, $e nittionio.

There were ninety and nine. — G. H. 6.

., u? meb inig, t.i jag fy.ir funnit mitt får, font fiorttappabt
tear." Suf. 15: 6.

1. 5)et roar nittios o gömba roäl g bet

trtjgja farafnt», Men en gicf bort ob btef jrmbenå

trät Sångt bort ifrån fif oct) Iju§, Sångt bort

uti marfeu roilb odj fyårb, San t bort ifrån f)erben§

milba roårb.

2. "2)u fjar nittionio fyemma rjär, 2tr ej,

§erre, bet big nog?" '%:}, b:tta," froarabe fjep

ben tax, "£dngt bort uti öfnen brog. Oct) more
än ungen brant o i) itoår, 3ag föfer i öfne upp
mitt får."

3. 9Jcen fmr bjup roar ben flob, ber £erren

gicf, Oct) tjur mörl ben n .tten roar, gorr'n ro féna

fåret fjan återficf, ©j någon förnummit fjar. £)ej?

rop uti öfnen fyorbe rjan Oct) fargabt ocr) böenbe

bet faun.

4. "£>roi är mä en få färgab röb af btob

Uppåt bergen, §erre far?" — "2)et göté af tår-

ben, font löfte gob @tt får, iom gått rot fe ber."

— "§ur fargabeS bå bin rjanb, o fäg?" — "2(f

törnena roib b.m mörfa roäg."

5. 0(f) från berg odj från bal mot fjimtenS

fpjb 9cu ett rop af jubel går: "9?u måfte t)är 6lif*

roa luft ocf) fröjb, 3ag faun ju mitt roiféna får!"

Oct) englarneé fång gaf återtjub: "O fröjbom§, tt)

(forten waun fin brub !"

(Elizabeth C. Clephane.)

49. 3 roårt ftöffc.

"§an är iargab för loåra mi^crniitflaré ffull." (Sf. 53: 5.

1. $ri? roare big, o Qefu gob, ©om tog



toår ffutb \ti big ; £>u fram uti mitt ftätle ftoö

Cd) ftraffet tar för mig. ött offerlam, bu göt bitt

blob ; Wu fin§ ej bom för mig.

2. 2Bår fal! mar full af bom odj böb, &en
tömbe§ utaf big ; 2)in färtef, 3 e fu > ^9 &et bjöb,— 9lu är ben tom för mig ; &en bittra falf af

qmat od) nöb, £en rade* nu ej mig.

3. Seljoba lt)fte upp fin ftaf, € 3efu, öfmer

bin, £)d) fjårba f.ag bin Qbub big gaf, ätten intet

b abbar mig; S)u tårar göt cd) blob beraf; ®in
pina rjelar mig.

4. 3)en itnlba fiormenå nneccéröftSig fänfte

öfmer big. £in öppna famn mg j!än!te tröft,

9ft ot mreben f!i)lbe mig, S)in törneiranS, bitt

ftungna bröft SBarbt fa ligget för mig.

5. @.tt fmäib geljooa mädte opp, D Sefu,

öfmer big; Od) i bin fjäl, bitt blob, bin fropp

2)eJ3 lågor flädte fig ; Så toaun jag frib, få mann
jag f)opp; 9cu bxahbcix bet ej mig.

6. gör mig, o gefii ftrift, bu bog, Cd) jag

marbt böb i big; Ur grafmen mig bu meb big

tog, %lu lefmer bu i mg; Od) fift, fe'n bu mig

pröfmat nog, Sag tefroa ffall b;oå big.

50. $en ftore (tiforcn.

Mel. : The great Physician now is near. — G. H. 56.

,k
2tr bå nu ingen faifroa i ©ileab ? Glier är ber ingen läfare ?"

Ser. 8:22.

1. £)en ftore läfaren är ijär, S)en förlefö*

fulle 3efu§; 3)e qmalba bröft Ijan t)jelp beffär,

O frjfma nu till 3efu§! Sju toaitt ton i euglarS

nuriif, Sjufroafte namn på jorberif, fijufroafte fång

ben ingen är Ii!, (Sången om §erren Qefité!



33

2. görtåtetfe för allt bit far, O, ttyfma bå

till $efu», Cd) gå till tjimten i Irnng fpår Dtt) fro=

nan minn t)o» 3 e
1
u§. Öjufmafte lon te.

3. £an är bet f)eliga <$ub§ tant, SDen

offuibSfulle 3efu§, @om bar mår fnnb på torfeté

ftam. — O fjung om namnet 3 efu3 ! Sjufmafte

ton 2C

4. Ddt) tmifmet, qtoat, befymmer fit) SBtott

för bet namnet 3 e
i"
ug

;
£>mar bag ben fröjbeu är

mig nt) 9ltt f)öra namnet 3efu§ ! Sjufmafte ton te.

5. g bröber, ljungen meb mig bå Då) pxU

fen namnet 3efu§
; 3 ftjftrar, ftämmen in oeffå,

berömmen namnet 3efus! Sjufmafte ton *c.

6. Det) barnen oeffå, ftora, fmå, ©om ätffa

namnet 3 e iu3, £>e funna meb- titt merfet gå Då)
tjena ©err ert 3efu§. Sjuftoafte ton jc.

7. Oct; bå titt fift fritig lammets tron SSi

famlas r)o§ mår 3 e
f
u§, 2Bi fjunga i en t)ögre ton

2) et bttra namnet gefus. Sjufroafte ton it.

[Anon.]

51. 3efu8 m Mait
Mel. : I hear the Saviour say. — G. H. 35.

"§cl\\ bar fjelf luåra ftjnber." 1 $etr. 2:24.

1. 3a 9 $ör min 3 e
f
u röft: "9ftin nåb cir

nog för big; ©å mata, fjät od) beb, 2)u t)ar bitt

allt i mig.'' 3 e
l"
u§ ^ betalt, sMt tjar t)an mig

flänlt; St)nbené fläc! tym plånat ut Det) mg meb
blob beftänft.

2. §nu§ fraft allena fan 3) en franfe göra

ren Del) göra fjjertat mjuft, gaft bet är Jjårbt fom

ftcn. 3efn§ allt :c.
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3. Sag t)ar ej minfta bt)gb %\U ©nb att

bära fram; 3a 9 bagger på bet blob, ©om flöt på
forfeit ftam. 3eiu* allt 2c.

4. 3 böben* mörfa ftnnb 51 r bet mitt mi§fa

rjopp, $tt "3efu§ allt betalt;" Xct fårer himlen

opp. 3ejit§ allt 2C

5. £>d) när meb frb'jb jag ftår gör tronen

af friftatl, Sag mina Ironor neb gör rjonom lägga

ffaH 3efn§ allt 2C. [Alvina M. Hall.]

52. Säflfjctcitg Ijamn.
J/eJ. .* / have entered the valley. — G. H. II: 72.

•"25u fröjbar tnttt ijjerta "
$f. 4: 8.

SUiel. efter lös ti. i £>emlanbs=Sånger [utan för.]

1. gag l)ar r)utt it ben rjanm ntaf fäöl)et

oer) tjn§, £er min 3 e
fu^ 1U ^9 ftänbigt är när,

£)er tjan fjelt mill mig rena från ftmb odt) från

gra§, Det) för intet jag fruftarmig ber. £), fftjnba

till frat§ningen§ fatiga t)amn, $)er 3 e fu^ fin fcö5

rjet big ger, Oct) anamma tjanå nåb oct) befann

ben, Ött alla må tro på r)an§ namn.
2. §är är tngn nti rjamnen för feglaren

trött, £)cf) roälfignelfe brtyper tjär ner, £)d) ben

jjrgtabe mingen fårfjwita fig fött, Ocrjben förjanbe

pilgrimen ter. O, fftmba 2c.

3. £)är är rarlef i fjamnen för trånanbe

bröft, gör en tjmar, fom i btobet fig tmår, Ocl)

från rjimlen tjtoar fjäf, font är rätteligen löft, 0:ii

fin arfårätt förroigningen får. O, ffrjnba jc.

4. §är är fång nti tjamnen, få Ijnflig ocrj

ffön, 3ltt ocf engtar nteb fröjb Irjfma på, 3)å be

gyllene rjarpor i fång ocrj i bön gör b;t ftagtabe

lammet mi flå. O, )ftmba k.
[Mrs. Annie YTittenniyer.]



53. 3°9 till förfc* f>"Mcr fram*

IfieZ. ; / ara coming to the cross — G. H. 59.

TOel. efter 12J fl. i ftemlanbosSånger.
"£en tia mig fommer, taftar jag icf ut." §of). 6: 37.

1. gag till forfet fmtjger fram, §e(t elänbig,

btinb od) ftoag; gag fyar fje.f blott ftjnb od) ffam,

£erre, fräls mig, upp mig tag! 93tottpå big, o

gefu far, ©ätter jag mitt fyertaS tro; SBib bitt

forS jag ligger Ijär, gräla mig, gif mig etoig ro l

2. Sänge fyav titt big jag trått, Sänge fan*

ben ijinbrat mig; 9lu jag gefu orb förftått : "gag
från attt mill rena big/' SBlo t på big iz.

3. ®ropp odj jjäl jag ger big i)ax, Zib odj

manner, gobs od) tif; %ac\ bet allt, bet bitt ju är,

Dd) mitt fyertaS brubgum blif. Solitt på big iz.

4. gag på löftets fafta grunb Srotfar
fjmarje rorebgab fjö ; Strtjgg i forfets blobSförbunb,

&ör3 jag lefma, tör§ ;ag bö. 331 ort på big *c

5. gefuS leftocr, o r)roab fröjb! gag t)ar

eroigt (if ocffå; ©närt jag får på Qxvtä tjöjb %\\L

r)an£ (of min tjarpa flå. SBtott \)å big *c.

[Rev. Wm. McDocald.]

54. Srongtte i lammets Hot).

JM. : TTÄo, u>Ao are these beside the chilly wave —
Sacred Songs and Solos.

"Sag jfrmbar in genom portarne, ttoagen i i?ammet§ blob."

1. £>roilfe äro be§fe, fom mib flobenS ftranb,

guft mib ben ttjfta grafmenS mörfa ranb $rifa

©ub meb padu i tjanb, "Stoagnei lammets blab"?

ga, igenom porten be ga meb glabligt mob, SDoag-

ne i lammets blob, Xmagne i lammets blob.

2. SDeSje äro be, fom rc'n i unga år gunno
fin gofuS od) fom i t)auS fpår ^bnte t)roab t)an&



nåb förmår, "Xmagne i lammets blob." ga,
igenom forten :c.

3. SDcSfe äro be, fom i att nöb od) ftrib

©tänbtgt t)o§ QejuS ttjöto (ugn od) frib, trogne

för fin ®ub attttb, "Xmagne i lammets blob."

ga, igenom porten 2c.

4. SDeSfe äro be, fom mibt i elben ftått

Saft för fin §crre, fött tjanS ära blott; ©ton be*

forbran be nn fatt, "Xmague i Sammets blob."

ga, igenom porten ic.

5. SBergabe för etoigt på ben fälla fuft, grie

från jorbfnS ftjnb od) forg od) puft, (Sjunga be

meb fröjb od) luft, "iroagne t lammets blob."

Qa, igenom porten :c.

55. O, (åt mig fmtttga upp i trou !

Mel. : Give me the wings of faith to rise. — G. H. II. 60.

"W\ fjafroa (jär ingen Riaraftig jraö." ©br. 13: 14.

1. O låt mig jminga upp i tron Sitt r)iim

ten§ fröjo od) fe %t ffaror, font för lammets tron

(gin (offåugS tjnätting ge! SOcånga manner ber

Steban bergabe ftå Sncflig på ben gnllne ftranb;

DJcånga röfter falla $jraen 0J3 att gå Ddj rada

bem mår fyanb; ®aM o£ odfå, £afla og odfå %\U
bet fälla Sanaan» tanb.

2. Gm gång be fjabe forg od) gråt Som roi

i ftoftet t)är £d) fämpabe på öbSlig ftråt 3)cot

troifmef, ftmb, befmär. Spånga manner zc.

3. gag fporbe, Intr be feger fått? Od) meb
förenab röft i)e fmara: ®enom lammet blott,

<proarS blob of$ återlöft. äftanga manner 2c.

[Rev. L. Watts.]
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56. $cn Ijöga fit^ipau.

Mec. . Lead me to the Rock that's higher. — S. S. & S.

"gör mig bod upp på en Jjög flippa." $f. 61 : 3.

1. gör mig till ben flippan t)öga, 2)er mig
fienben ej når; gör mig till bet ftarta fäfte, ©om
i atfa ftormar ftår! $å beit t)öga flippan bygger

3ag min frib, min faligfjet; §on ftår faft je'n

forbom timma; £on ftår faft i enrigtjet.

2. jRefa än fring flippau (jöga SBågorna fttt

initba l)ot, ingenting mig ber förfträtfer, %t) be

ttiftna ioib beft fot. *på ben I)öga jc.

3. O t)toab fröjb ben Ktppan fjöga ©fänfer

mig för fjtoar miimt! O (jloab frib od) traft ber

ftöbar gran be| fföte ijmnigt nt ! $ä ben §öga *c.

4. §toarje bag ben fltppan tjöga gtiller mig
meb faltgt t)opp; ©jerta, fjät od) anbe lifter §on
tilt tjelga rtjmber opp. $ä ben t)öga te.

5. Slott uti ben fiippan £)öga Sif od) fattg-

tjet jag fjar; gtty ocf aila jorbenS f
fatter, — §on,

min bäfta ftatt är qiuar. $a ben fyöga ic.

6. klippa, bn font (tfroeté matten ®af mig,

big jag fjunger l)är, ©tänbigt fttyrft utaf bin

ffugga, Xill» jag fegerpatmen bär. $a ben

É)öga 2C.

57. ©å ej förbi mig.
Mel. : Pass me not, o gentle Saviour. — G. H. 27.

"föroar od) en font dfaliar fiertenS namn ffaU roarba fatta."
2tpg. a': 21 ; Mom. 10: 13; 3oeI. 2: 32.

1. 3efn för, gä ej förbi mig, £åt mig bön=

fiörb bli; 5)ä ät aitbva nåb bit ffäitfe , ($å ej mig
förbi ! 3efu, %e\u, (ät mig böuljörb bli, Oct) bä
Qitbra bu uppmöefer, ($ä ej mig förbi!
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2. Såt o ef mig mib nåbatronen giuua fyim*

melfl ro; Xa jag jjmtfer neb förfreåjab, §erre,

lär mig tro ! gefu, Sefu, jc.

3. ©lott på bin förtjenft jag fotnmer Dä)
om iiåb begär; £ela mitt bellämba fyjerta, gröta

mig foin jag är! gefu, S^jit, 2C.

4. £u är all min gläbjefälla, SJcer än tif

för mig
;
§mab i fjhnlen, t)mab på jorben, §ar

jag utom big ? geju, gefu, :c.

58. Xro blott orbet
Mel. : Come, every soul by sin oppressed. — G. H. 94.

"Säger pä eber mitt of ocf) låren af mig." TOatt. 11 : 29.

1. ®ont, bu fom trticfé af frmb orf) ffulb,

§o§ §erren fine fbrffouing
;
§an ger big frib orf)

ar big lutlb: s2Iuamma f)an* förfoning. £ro blott

orbet, £ro blott orbet, £ro pä gefuå nu;

#an mill frälfa, mill big frälfa, SBill big frälfa n«.

2. £t) 3efu» göt* för big fitt blob, SBenåb*

ning tjan big gifroer: (Så baba i ben btira flcb,

Crf) rjtoit font fnö bu blifroer. %xo blott it.

3. §an magen är orf) fattningen, §an emig

ro big ffänfer; £>, mitt bu ej befriaé än gran fött-

betrå fnöba ränfer? £ro blott it.

4. (gå font orf) låt og Ijanb i tjanb gran
toerlbeng luft ojj toänba Drf) ftvjnba till bet fälla

lanb, S)er gläbjett ej ffaU änba ! £ro blott it.

[Rev. J. H. Stockton.]

59. gaber, tag tntn Ijanb !

"Sag är §erren bin ©ub, ben bin fjögra tjanb fattar." —
©j. 41 : 13.

1. SUHnmäg är mör!, o faber! öfroer mig

£e tjocfa, fyemffa molnen famla fig, £)å) åffanå



ban jag nor; af bobina banb 9Jein fjät omflingrab

är. O, faber, tag min tjanb, OTg fö§ ur bem
Odj leb mig tjem, Säfert t)em, @äfert tjem, £eb
(alert tjem bitt barn !

2. @e, bagen fjunfer, faber! Oct) fring ffim

<Sig natten breber mört. SJtiu ftnaga frjn (Ser

tjemffa fafor. Oct) t öfnen§ fanb jag met ej mäg,

o faber. gaber, tag min tjanb ! Ur ftofteté gru§

m$ teb tia tju§, upp tia tju§, u»p tia ijus/seb

upp tia Iju§ bitt barn !

3. 9Jcin ftig är (mår, o faber ! SJcånget får

Sfttn trötta fot af t)roa§fa törnen får, Oct) btobig

är min mäg. £)ocf ej ett graub Qag mitt ben

(entna, faber. gaber! tag min t)anb! SBärm upp
min tro, $cig för titt ro, gör titt ro, gör tia ro,

SW
# för titt ro bitt barn!

4. 9)cin nöb är ftor, o faber! SJlångeu gång

$(f tmifraet, fruftan ttiftaå neb min fång, Oct)

omän jagar mig. $å främlingåftranb Qag lätt

går mitfe, faber. gaber! tag min t)anb! 3 flföflf

oct) nöb SBar bu mitt ftöb, 28ar mitt ftöb, SSar

mitt ftöb, Mcf, ftöb oct) bär bitt barn!

5. 9Kitt fora är tungt, o fabed Sänge t)ar

3ag burit bet, oé) ännu är bet qmar; %å, för min
trötta fjät fnart titt M (anb, £)er Ironan jfänfeS.

gaber, faber! tag min fjanb! Ur famp oct) ftrib

9flig för titt frib, gör titt frib, gör titt frib, gör
t)em titt frib bitt barn !

60. Säg mig bet gamla fara orbet.

Mel. : Tell me the old, old story. G, H. 37.

1. ^et gamla fara orbet $cig fäg om §er-

renå rab, Om SefuS od) ii md ära, Om gefité odj



fjan» nåb. ©äg betta orb fa enfett ©ont till ett

barn t bag, %ij jag är arm od) t)jelptö§, Dd) jag

är tro t oclj jmag. ©äg mig bet fara orbet, £et
gamla fara orbet, Xet gamla lära orbet Dm Qc^

fu§ oct) f)an§ nåb.

2. ©äg betta orbet ftifla, TO jag bet fatta

fan, ®nb§ läfebom för ftmben, 2)en frälsning, font

fyan ro ann. @äg mig h^t orbet ofta, Xti f)aftia4

glömmer jag, ©ont morgonbaggené pertor görgåé

en fommarbag. ©äg mig :c.

3. SO^eb attroar jäg bet orbet, 5ltt jag må
ityftna till, 9)cin3, jag är ftntbarn arma, ©om 3e=

fn§ frälfa mill ©äg atltib betta orbet, Om bu

roill blifroa än ^ fyroarje nöb od) fmärta äftin

tröftare od) män. ©äg mig ic.

4. ©äg betta famma fara, 3)et gamla orbet

fäg, 9^är roertben§ tomma ära 3Jrig för från £er*

ren§ roäg. -iJcär etoigl)eten baga§, 9)cig betta or>

htt gif, iltt "böben är min roinning, 3)å ®riftn£

är mitt fif." ©äg mig 2C. (Mrs. Kaffe Hanky.)

61. 9Rtg od)L

Mel. Lord I hear ofshowers of blessing. H. G. 87.^

1. &ub, jag f)ör f)nr torra länber giftig

nåb från f)öjben få; gmnigt regn bitt folf bn fän*

ber, Såt mig några broppar få.
o

9Jcig odfå, 2Jhg

odfå ! 2åt mig några broppar få !

2. 3Särbe§, faber, mig ej glömma, gaft jag

fi)nbat mot big få, $tt bn fnnbe mig förböma
;

Såt od mig benåbning få, 9Jlig odfå, 9Jcig odfå !

Såt od mig benåbning få !

3. gefu fär, gå ej förbi mig, &ina armar

frtngmigflå; ®om od) tag bin boning i mig,
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®a!fa, fjemta mig odtfa ! 9Jeig ocffå, SCRig octfål

®afta, fjemta mig ocffa !

4. 9Jnbe gob, ga ej förbi mig. @tm af big

be blinbe få: £rone§ blid på ^efn» gif mig, sJftoö

att fram i ftriben gå ! 3)cig ocffå, 9Jcig ocffa ! $cob

att fram i ftriben gå.

5. Upp tid tjetig !ärtel tänb mig, Uti bio*

bet ren mig tmå, -ftåb ocf) fraft från fyöjben fänb

mig Sitt till änban faft 6eftå. 9Jcig ocffå, Sftig o:U

fa! Sitt tia änban faft beftå.

6. ®töm ej mig, mig bär till f)|orben, 5(tt

iDtb big jag fäftaå må ; 9Mr bn mattnar torra jor=

ben, ®nb, min fjä( mälfigna bå! SJlig ocffå, ^Öcig

ocffå! @ub, min fjät mä(figna bå!
(Mrs. Eliza Codner.)

62. "§ar bittitt bin fabcr nått?"

Mel. : Have you on the Lord believed? — G. H. ?A.

1. §ar bu till bin faber gått? §ar bn nab

a? t)onom fått? $abren§ nab, tmr rif ben är! gritt

(in nab f)an big beffär! Win ocf) mer, mer ocf) mer,

fö ib af nåb big bjnber. SDcer ocf) mer, mer ocf)

mer, (Stänbigt mer bet tjnber.

2. £ar bn gefu närhet fänt? fr ^)an§ (juS

inom big tänbt? gefu färfef, rif ben är! gritt

fin färfef f)an beffär ! SD^er ocf) mer, 2C.

3. fiat bn fmafat anbenS fraft %t'öba fom
en himmeljf faft? 2(nben§ fraft, fmr rif ben är!

gritt fin fraft fjan big beffär. Sftcr odj mer, :c.

(P. P. Bliss.)

03. 2tt rcmuib? Mofcci.

Mel.: There is afountain. — G. H. 91.

1. $)et flöt en gång från forjeté ftam ©n



fälla ftmt oå) rob, 9fleb blob oå) matten från ©ubå
lam, ©om bar mar fönb ocr» böb.

2. Oå) fjmarje änggtig ftmbaträt, ©om t

beB flob fig tmår, gran tjmarje fläc! blir renab mäl
Oå) lif oå) l)elfa får.

3. @e, röfmaren ben fällan fann, gaft fent,

o rf) bog förnöjb, Oå) ber far jag, faft onb fom t)an,

SBenåbning, frib oå) fröjb.

4. Öllt fe'n i tron jag ffåbat tfar Den fföna

röba flob, 3 a 9 jjnnger, tilfé jag fjäban far, Din
färlef, 3efn gob.

5. Drf) feban tia bitt lof jag ffatt ttpplfäm-

ma bättre fång, 9cär benna tunga, böb oå) fall, 3
grafmen gömé eu gång. (Wm . CowPer 1779.)

64. 2urffäa,e(fc för orbet.
Wer. efter 50 ffasfen i £emlanb§=3ånger.

1. $rté mare big o 3efu r)u(b, gör nåbeiré
bt)ra orb, after märbt än filfmer eller gulb, Då)
allt på benna jorb !

2. 3a, fjroab är äbetftenenS glan§ Oå) äfta

perlan fjelf $cot orbeté fföna löfte§fran§t 9ftot

lifmeté flarn elf?

3. Den mäg, font ntifj i mörfer låg, §ur
blef meb en£ ben flår, Slott jag i orbetå Ijiré ben

fåg, Oå) fjelf ej omföra bar!

4. Én blicf in t ben l)efgebom, $ur ben för*
manbtar allt! Den mertb, fom ntofj mar mörf odj

tom, går ber en nn geftalt.

5. Det ger ben böbe lif på nntt, ®ör glab
ben ung gid böjb, §ur mtjtfen nöb bet ren förbntt

3 outfäglig fröjb !

6. it), nog o rf) öfmernog bet rjar gör fjela



mertbenS törft, §marljetft ben gör fig uppenbar,

$er hen od är fom Jtörft.

7. D tunbe jag bå, §erre lär, 2(f Ijjertat

tacfa big gör betta bi; ra orb, fom är @tt lju§ på
att min ftig !

8. D, gif bet mingar— fänb bet ut ®rtng

tjela jorbenS runb ! görena folien få titt fint Uti

bitt fribSförbunb !

9. Sitt fnart från föber od) från norb @n
ettrig loffångS ton Sitt i)imlaffaran§ fröjb blir

fporb Snför bin ära§ tron f

65. Stötg oti) min aorba.

1. $5u mig od) min börba, o §erre, mitt

bära, Wå jag bå i otro ej fläpa på ben ! -ftej,

må jag jaftfyettre af t)jertat big ära £)ermeb att

jag ftöber mig (jdt på min män! 2)u tofmat mig
mara Ijelt forgtö§ od) fri. O, Ijjetp mig, min %e\u
att äfmen få bli ! 3)u mig od) min börba, o §erre,

mill bära, 9ftå jag bå i otro ej fläpa på ben!

2. §mab fyelft mig betungar, o, må jaq bet

lafta §elt'enfelt oct) barnsligt allena på big! Då)
äfmen i gläbjen, o lär mig att t)afta SBtott fän titt

ben friftab i)u öppnat åt mig! g fftjbbanbe nä-

ftet bin bufma är trtigg, gaftän i fig fjelf få förfagb

od) få (föga,! §mab ijelft mig :c.

3. $\vab än mig ffall möta be lommanbe
åren, O, lär mig att taga bet allt af bin fjanb !

2)u (lår, men bu gjuter ocf balfam i fåren, %t) nös

ben od) uåben bu ftäbfe förbanb. Xen tl)ugb jag

befjöfmer, ben lägger bu på, 9)Zen ide ett granb

berutöfmer änbå! §mab än mig 2C.

4. ©å tag mig, o Qefu, od) fföt mig od)
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bär mig, $ag tentnar mig fyelt åt bin tebning på

ut)tt! (kxi elbftob orf) modtftob på färben bu är

mig, Sitte tuanbrhcett fnart blir i fuoila förbt)tt.

2tcf, feban i tron bit för emigt btef min, 3uq j-elf

otfj min börbj, o gnrre, är bin! ©å tag mig it.

66. Sfafl bu fomma Hfl biit rum i (jttnlen?

"£erre, no flått bo i bin ijtjbba, bo Hatt bltfroa bå bitt beliga

berg?" %\. 15: i. ,

1. ©fatt bu tomma titt bet mm, QefuS btg

berebt? ©fatt bu fe ben i)är(igf)et, 3jntet öga fett?

©fatt bu få bin fegerpatm 0$ bin tmrpa ber?

3)rjra fjät, befinna big, SJceban tib än är!

2. 2Uit är rebo oc! för btg, SBägen är ocf

fri, SDlen betan? om bu änbå ©f titte borta t ti!

3cfu§ bott få nrifjt för btg, ©om för "tynar orf)

en", Ddj big töfer ju ännu Orbeté fauningSffen.

3. 99eett bnoab båtar big titt ftut ©a ofägtig

nåb, 3a, ett rum beftämbt åt big 3 ®ub3 förled

råb, Om bu atbrig, atbrig ifatt §inna bet en gång

Oct) få ftämma tu met) fröjb 3 be frälftaö fang?

4. Sftticfet tan bu ntifta t)är, SDta få mer

igen : ®åfmor af fyuab namn font tjelft O rf) f)ttr bl)*

ra än,— Stfcn bitt rum i Jjimicn mtft, 9löt fru

mift mcb bet, 28ä£te ibet rofor fen Uti bina fjät!

5. Snfte ibet fotffen ocf $å bin tefnabSftig,

Sog oc! tjeta mertben än ©tråtanbe mot big, $abe

bu ätt jfötet fntlt Hf att tncfa t)är, men i ijimlen

intet rum, Xänf t)itr arm bu är!

6. O, få ropa bag orf) natt: ®ub bettmra

mig! Såt ej tjjertat fntåningom $raga§ bort från

big ! Orf) tjuv f)eift bu teber mig ®ettom tjnft oa}

lebt, Sat mig fomma titt bet runt, 3efu§ mig

berebt!



67. §tn fttber.

9DM. efter 9 Uaéfen i §emlanb§=!5åitget.

1. 2)in faber, fjmem är f)onom Ii!? £toem
är få gob, fymem är fårif?§memgör,f)mabbenna
faber gjort? 3a, rjmem, fnoent älffar )å i frort?

ga, fyuem, Jroem älffar fa i ftort?

2. Éf färlef gaf rjan big fin fon, Dcfj bå bu
än ftob "långt ifrån," §ur' fjulbt marfitnnabe f)an

fig Ddj frälfte big från böbenå ftig!

3. £)é) ffåoa feban på ben mäg, §an t)ttin^

tillä big UU, ocl) fäg : §ar mät l)an§ tjjerta änbrat

fig, £)d) månne något fattats big?

4. §an leber De elänba rätt, Dm än på ett

föroorgabt fatt; Om mibt i tjafm.t ftig en bär, 3)u

går bocf torrffobb äfmen ber.

5. %Q\\) fonungary odj troners fatt §an§
töfteåorb bocf blifma ffatt; @e efter blott, f)mab

tjan big fagt, Ocfj lita på f)an§ nab oct) malt!

6. @å fröjba big, bn fuitgabaru! ®in faber

fauner åtta garn, ©om läggas? för bin fot, ocl) Ijan

SE)ig nr bem alla frälfa fan.

7. §an fänner toägen§ längb oct) brant,

§loart bjup är f)onom toäl befant, |>an fänner ocf

fit t bam ocf) met, §(tt enbaft iyxn tan räbba bet.

8. Sta berför tjar f)an ocf befallt TO allt

ffatt tjenn barnet— allt! §mab mitt burner!

O, fe mcb r)op^>
s-ölott titt bin rife faber ov>p!

9. gun älffar bii^ få arm bu är, 2)itt namn
fym pa fitt f)jerra bär, £)in meft föröolba fucf rjan

gör, Odj Ijmab (jan lofmat big, ijjan gör.

10. 9Bio åtta ftormar inom big, SSib alla

faror på bin ftig. 3>a, mib attt m örter på mår
jorb: Äom blott tijfta, din faoer§ orb!



68. ötjft mig Ijogte.

"$e ffota'^ioarten fjungra e ([er törfta, bem ffaU ingett Ijetta etter

fölen fttnga, tö beraé f?örto*iare ffatt föra Dem oa> leba Dem tia
roattenfäUor:" @f. 49: 10.

1. Sitta @mma på fin böb§6äbb groiffar än
meb falta röft: "Stift mig rjogre, (tjft mig tjögre,

3efu, bu min enba tröft!" Dd) ben gobe tjerben

fjörbe 93arnet3 bön, od) Irjfte glab Sida (Smma fri

frän plågor Upp tid tefmanbe ($ub§ ftab ; Sitta

ömma fri från ptagor Upp titt tefmanbe ®ub§
ftab.

2. Unber fjroarbag§Iiftoet§ rjmimmet flinga

ännn mången gång Sitta @mma§ orb för tjjertat.

Sift en ljuftig fjem(anb§jang. ödj när jorben mitt

mig fäfta 2Bib be ting, fom fnart förgå, §ör jag

betta: "St) ft mig Ijögre," Xitt§ jag fjetf ocf fucfar

få.

3. Stjft mig t)ögre
f

(tjft mig rjögre, Rörben
är för tåg för mig, 3ag mitt fltiga öfmer bergen,

D, min frälfare, titt big ! 3)u ijar Ijärtgt för mig på
forjet £>dj förfonat mig meb éub, D, få mitt jag

eraigt tjöja gör bin tron min (offangS (jub.

4. Stift ung rjögre, (tift mig ijögre Sttot ben

ftara, Ijitfa bag ! £är är ftjnb ocrj forg od) fmärta,

<pär är nöb af tufen flag. 9Jcen ber uppe ingen

plåga, Qngen natt ffatt mara mer, Stift mig fjogre,

ftift mig tjögre, ZilH jag big, min 3efu§, jer.

5. Stjft mig fjögre, (tift mig rjögre, Upp titt

$ion§ (jufa r)öjb
r

^5er be fjetga, engtar fjunga

§ögt bitt (of meb fa(ig fröjb. Öppna för mig
perteporten Xitt be gtittne gator ber! Stift mig

rjögre, (tift mig ()ögre, Sa, bit upp, ber (jetfbuär!



69, min dcrfcc.

2aötb§^3:e ^falm.

1. Sftin tyerbe far 3el)ooa är; G£j något fat-

ta$ mig
; $å grönjfanä äng (£n t)iDiIan§ fäng §on

reber titt åt mig. @n tröftenå ftob, £mnå bnra

blob SDZig meberqmicfer ber. gör öfnenS glob, gör
ftmbens nöb, §oé Ijonom gömb jag är, §oå 1)0-

nom gömb jag är.

2. $an ropar: font! $cm tuäuber om 9JHn

arma fjäl till fig £mn förer få 9Jcig in vppå 9tätt=

färbigf)eten§ ftig ;
§au betta gör, Sill fig mig för

Slott för fitt eget namn. §an är min far, Qag
fjar förfinar Uti Ijané fytlba famn.

3. Om jag odfå (Snart måfte gå 3 böben§

ffuggaå bal, gaQ råbeå ej Set onbq, nej, SDu frät

far mig från qraal Zt) afmen ber 21r bn mig när
;

Xin fpira od) bin ftaf 3)e tröfta mig, Od) Ijem till

big 3ag går utnr min graf.

4. Ät mig ett borb &u i bitt orb §ar lof=

\vat reba till, Od) bn be\ gör, 2)er jag inför SQlin

omän mätta§ raid. Sttitt fjujmub fmorbt 2lf big

allt fort Stteb gtäbjenS olja är, Od), fom bn böb,

2lf öfmerflöb SDcin fatf nu uppftjlb är.

5. Slott gobljer, nåb ®u i bitt råb Seljagat

mig bete. $)u brifrait mig £ermeb till big, <Så

ffall ocf atltib ffe gör Ijtnarje bag, Sill beg att jag

3 fabreu§ l)u3 i ro går fe big flart Oct) uppenbart

gör eroigt när big bo.

70. ©Sn.
1. gefué, gmmanuel, @e tid bitt 3§rael,

$)er bet ftingrabt går på jorben! Upplt)§ bem ber^

om, 51tt tio bem bn !om, Od) att bu är beraé

tuorben !
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2. Qefiré, Smmamtel, Tänt på bitt 3§raet,

(Sifter bina löften gamla ! kungör bem bitt namn,
Öppna bem bin famn, Sitt bn beri bem må famla!

3. gefuS, Immanuel, @om tia bitt 3§raet,

®n beg fräffare, ben ftörfte! ®om till fföflab f)jorb,

®om meb lijraetä orb, ®om od^ mar beg enbe

förfte!

71. Sammct§ (of.
9M. (Efter 12 tlaéfen i £emianb§=(3ånger.

1. O, nu mill jag fröjbjnllt fjunga Dm min
män, få "l;rait odj rob;" §an, fom burit bagens
tunga Del) fom för min ftinb blef böb. Sammet
roare prté ocf) ära, Sof od) tad till emig tib! Siim-

met§ blob, bet bfira, fara, 5lr odj blir min enba

frib.

2. (Se, bet är ben "nt)a fången/' @om för

eroigt ijunga3 ffafl. fåj man räfna fan fyur måns

gen' gefiré frälft från ft)nb od) fall. 2ld,
o
otalig

är ben ffara, ©om för lammets blob od) får gar
i rjimtené gtäbje mara, &er ej ft)nbeu mera rår.

3. Sammets blob! 2ld fe, bet galler gör en

ftmbare fom jag, Sammets blob !
— ad fe, M

[täHer 9Jcig f)ett ren inför ®ub$ lag; Nerför miö
jag fröjbfullt fjima,a Dm min män, få "t)roit odj

röb," §an fom burit bageuå tunga, £)å) fom för

min ftntb blef böb !

72. JKJJsberSroutflen.
"€cf) herren ^e(i aotf) ifall I'effarwa ^erufalem, fåfom fåglar

göra meb roingarna, befttjbba, tjjelpa, berimie nriftas cd) unb|ätta
ifoncm. ©i. 31: 5.

1. 9hi raiö jag fiunga om mober§mingen,

©om mig better i uöbené tib. 9tu mill jag i)\vU

ia mib moberéljjertat; 2)er blir jag frilla, ber får

jag frib.
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2. $)en mober§roingen fjar ljuftig ffugga,

^är foten bränner min arma fjät. 2)en moberå-

roiugen j^ar roarma fjäbrar, 9cär ftormen ^router

frtng mig jemtoaX

3. $)et ntober§f)jertat fyar ej fin life g tro-

faft färtef, bet fer jag nog. §mem fattar tjöjben,

fjment mäter bjupet Utaf ben färlef, font för oft

bog?
4. gag är i oro, i ftänbig fara, gag är i

mörfer, men tröftar på 35en moberämingen, bet

mober§f)jertat, <pmab nöb, få länge jag f)at be

tmä?
5. %i) mid jag glömma att tifmeté fntärta,W tibenS oro, attt jorbeng me, Orf) tt)ft mig göm=

ma blott mib iet ijjerta, §mar3 nab od) fmtbfyet

jag nu jått fe,

73. Öoffåttg.
90M. efter 116 floSfen t §emlanb§-8ånger.

1. O, bu ®ub§ tam, big mare eroigt tad,

3)u, fom för oft ben bitira falfen bracf. £)in fria

färtef bertitt orfaf mar, 9ttt bu, ®ubå lam, att

roerlben§ ft)nber bar.

2. 2Bi nro frälfte, tjtnitfet unber ftort! ®et
[fall ej ffe, nej het är rcban ajutbf; $et tir futfs

fomnabt, få l)an fagt, mår (S5ut)
; @å är bå 2tbam§

ftägte fötifti brut».

3. @n brub, font "ingen fläcf oc§ ffrtjnfa"

l)ar; Xt) få fyan fager: gag ben tmagit (jar guft
meb mitt blob, ben löfepenniug ftor. ga, falig

ben, font nu blott betta tror.

4. (Så t)ör bå, tjela 9lbam§ fallna ftägt Det)

låt nu fläba big uti ben brägt, ©ont reban nu är

bin titll)örigt)et, (Skurit bu fantjänba bet ej met.



5. £)<§ bemta ftrub, bet är mar 3efu3 lär,

S)en pagfar mät åt brubea fom [jon är; gaft uti

fig t)on är Ijeft fraart od) böb, §on ftår bod täcf i

ffruben tjlott od) röb.

6. %äut, att roar faber ffåbar ofj nu fa,

(Slljuru rot ej funna bet förftå ! §an uti lammet ofc

bett täcfa fer, SOZcit ej pa något enba ftätte mer.

7. Uti of} fjetfroa allt förtappabt är, Setafl

erfarenhet od) ffriften tär ; 9tär nteb förftarab bticf

jag lammet (er, görft bå )M fjeta : "ejförbannabt

mer."

8. @å må bu fjälla benua punften (lär, Uti

bu är föpt od) töft juft fom bu är, Dd) prifa tam=

met, fom tjar meb fitt 6tob Så [tält bin fal att

ben är bubbett gob.

9. 9Jcen alla, fom förafta benna nåb, £änf,

broitfa qroat, — mot allt ®ub§ fräféntngSråb, —
®e fig förmåtta i att eroigtjet, (Som fyär förfina

@htbå tam, mår fatigtjet!

10. O, må roi fröjbaå i mår Qefu» far Då)
ftamma på hm nt)a fången t)är

; 3 eroigfyet mi fe'n

meb tjubfutl röft gå prifa lammet, fom o£ igentöft.

74. 3§rae( braver Jjeut ttff fin ro.

1. 3 norbantaub, på ifab ftranb, 5 föbernå

gröna tuttber, 3 bngb od) ftab en loffång glab

görfunne <perran§ unber; gran öftan må ben fån-

gen gå Ddj toeftan genfjub gifmn ; %t) gionZ t)opp

nu ft)tte§ opp, Od) iguba frätft ffaa blifroa.

2. Ur atla taub meb roätbig Ijaub Sitt fot!

getiooa förer. gerufatem fom arf odj tjem Od)

lanbet bem tttlt)örer. 2)e gå meb fröjb tittgionå



fyöjb, Dd) fot! i fjerran länber ©em brjgga t)u§,

öd) ftab ur gru§ S3(tr reft af förftarS fjänber.

3. O, fälla bag! ®uté roätbel)ag M 8uba
ftmb förlåter. D, Ijuftua tib, bå £>erren§ frtb g
©dem fhuteå åter! ©e ^Siaet, dntb§ arftnebel,

är nu upprättab roorben; ©om lif från böö g
roerlbenå nöb ©et blir för fyeta jorben.

75. föäfroerttrifatt.

1. @ja ! mitt rjjerta rätt innerlig fig fröjbar

Sfteb luft o rf) gläbje få Ijjertelig i fiöjbeu, Wäx jag

betänfer, att böbené fänfer, ©e äro brutna, 0$
lifroet ffänfé af nåbe.

55. (£j fan mig böben orf) fatan§ ntagt bebröf^

roa. SJlin 3efu§ ijafmer bent att fin fraft beröf^

roat. 9cär jag infonmar, t)an mig omfamnar £)dj

för mig in i ben trygga ijamn i gläbjen.

3. Söerebber fjåtl mig, o pefu förift, att roän=

ta ©in uppenbarelfe, när bu fift roiH Ijemta %\U
fröjbefalen, ur jemmerbalen, ©in brub, font bu

ijafroer 1ofroat tröfta. 2Tmett.
(Eisa Andersdotter.)

76. "$fmen mig."

1. ©e, ©ub§ lam, fom ijafroer tagit 2Berl=

ben§ ftinber uppå fig ! 9cäpften tåligt bet förbragit,

gör att frälfa äfroen mig, äfroen mig, äfroen mig,

gör att frälfa äjroen mig.

2. @n f)ar blifroit bö\) för afla, OTag böb

ttn leb t fin. Stöa f)au titt @tob mitt falla, §an
ar fatlat äfroen mig, äfroen mig zc.

3. £>an fjar burit ftjitbanöbcn, TO fyan gjort

för mig o rf) big; <pan nar Itjbig intill böben, £>an

meb @htb förfonat mig, äfroen mig *c.

4. Qag är frälft, fa ft irfe roärbig, Qag Ijar
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funnit liftoetS ftig. gaft min fjelgetfe ej färbig

är, or gefuS oflt för mig, Slfmen mig 2c.

5. 5 e fll§ fontmer, t fitt rife $å fin tronfjan

fätter mig. sXai allt tmifmef fjäban raife, Slrfmet

ijar f)an gifrait mig, Slftnen mig, :c.

77. Set btjra bloM.
"£? aren igenlöfte meb Sxiftt btjra blob, fåfom ett mertlöft od)

obejmittabt Iam§. " l $etr. 1 : 19.

1. Sftär på bet blobbeftänfta forS Q tron jag

ffåba lon, 3ag min» meb fröjb b t btjra blob, ©om
en gång för mig rönn. D, bet btjra lammets
blob, £ur Ijnft att fe uppå &ef3 unberfföna röba

flob, ©om rnnn föt mig ocffå.

2. D fjmilfet forS, bet tunga forS, ©om ge*

fuS för mig bar, 2>å på bet bnftra (Solgata foan

pint od) fargab mar! D, bet btjro lammets blob, :c.

3. §ur lätt, fjur lätt bet btjra forS gör mig

nu morbet är! SDå jag bet bär i 3efu fpår, sD£ig

tronan minfar ber. £>, bet bljra lammets blob :c.

4. 2)en rjärligfjeteuS fröna jfön! Dd) feger*

palm i fjanb! 2)eu lifmetS fröna ben blir min
Uti gmmauuefS tanb. D, bet btjra lammets
blob 2C.

5. Då) ögat fitftaS, bå jag fer g allt mitt

tnaubringSlopp, <rmr §errenS nåb mig leber ftäbS

Dä) rigtar bliden opp. O, bet btjra lammets
blob 2C.

78. Set är futtfomnabt.

Mel. : Nothing either great or small — 8. S. & 8.

"§tt)ab \tatt jag göra, att jag må få ettnimerligt Itf ?" Sur. 18: 18.

1. gntet, fyoarfen fmått ett' ftort, ®räfS af

big, min män; igefuS a^ for ^9 r)ar gjort £änge,



länge fe'n. Slöt fullfomnabt är, ja roifjt, ©tjnba*

re f)ör på, £)et förflår för all bin brift, ©äg, är

bet ej få?
2. 9ear l)an från fin l)öga tron ®om t)it ntb

oå) bog, ©fänfte t)an big full parbon; ©jät, är bet

ej nog ? Wt fnllfomnabt är k.

3. trötta ocf) betrtjcfta fjäl, 6!aH bu träta

*\i ©om en flaf, bå allt är roäl Sänge, länge fe'n?

5lllt fullfomnabt är :c.

4. £ag fyett enfett mot Ijtoab tjan ®jort för

big ocffå ; Slllt fytoab fjelf bu göra fan, Sr blott

böbänbå! 2Wt fullfomnabt är zc.

5. Stöt bitt eget, onbt oct) gobt, Sägg för

gefit fot; €)å) i fjonom, tjonom blott, S^åb orf) tif

tag mot! s
2tllt fullfomnabt är *c.

79. Sniffing.

1. ©tige nu mot fjimlen§ ljöjb Sjubet af

mår jubetfröjb, O, min fjäl, mar gtab ocfj nöjb!

9?u t)ar ffett till menffor§ mäl, §\vab mi l)ört af

(Gabriel! (Sja, @ja! göbb är gerren af en mö!
2Bi ej föbaå till att bö! ($ub meb ofj, gmmanueU

2. Sjungen meb of$, alla fmå! 33arn i

roaggan ftammen på §mab ®ubå engtar fitappt

fötftå!9htfmr ffett 2C

3. s#rifen §erren, qminnor, män! 5lren

benne fonungen, 3>efu§, ftynbarenaå män! 9^u

l)ar ffett zc.

80. §är odj ref.

"$it>ab jfaft jag göra, ott jag måtte fa ettmtnerltgt Iif ?"
Sflarc. 10 : 17.

"Jpöreit, få far eber f;ä[ Iefiua". (£f. 55: 3.

1. £>, l)ör orf) (ef : fe, allt är gjorbt, ga, allt,
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font göraä bör! 2>m 3cftt$ gjort bet aUt—
pr ftort, 2)n forggna fjäl, blott pr!

2. 2(cf, pr odj ief odj fröjba big: ©in $es
fit* njort bet nöt! ga, attt tjroab ®ub at biq ocfi

mtg Uti fin rag befallt!

3. Dd) när bet ottt fudfomnabt är, @å fäg
tjroab aterftår? @j minfta jota fattag lär, @j en§
en fncf , en tar !

. *• ^ei> feban bet från forfet ljöb, %tt allt
fuufomnafat är, O, bort meb ångeft fora oc6 nöb,
Od) meb att "gerning" pr!

5. befinna, att för (angefe'n $in gerning
3cfu3 gjort, ©om pr för big ocb broar ocb en
SKe'n öppnat pmte.ng port!

6. %ln får bn fyoila, grotta blott 2Bib betta
böra roerf, £n allt är färbigt, allt är goöt Sae*
mimpnom, märf!

b *>H

7. 2#en lägga någonting prtid, ®et more
böben— ja, TO, ottt (att eitfam mara mitt, Sof,
prté, paetnja!

81. "8Ritt nåb är nog för big
!"

3 «cr
TO

i"-
n
9

Sb Srbifl n °9
'

tQ mi" fraft funfomna* ' fwagijet."

c „ „
}' £ur °fta .

™r m ffriat pgt: "O @ub,

Gr
l?
e
^«J?.

t9 SråH bet oc^ ba"— §m 5»iffat
blott: "U!htt näb ar nog för big!"

ft ••>

2
>

D(^ när
i
aQ frå9 at: "@farr bocf e

i SWw
jtrtb od %9<* fig ?" 3ag famma ljhriffmttg fått titt

fttxir: "min ttab är nog för big!"
3. "Sag blott M tornet, fom bn töet, O

ficrre, från min ftig," ^ag bebt, men fått tia froar
aUtjemt: "Mn nåb är ttoa fox big!"

4. (Säg tia fjtoar fftpg roåg ännn: $itt



gamla: Stilla— tig!" 9Zej, ide bet— t)an fagt

mig blott: "$iut näo ät nog för big!"

5. @å t)jelp mig, §erre, tro bitt orb Ddj
{jttrita §elt roib big, Ddj fjunga, Ijtoab mig möter

än: "2>in nåb är nog for mi$l"

82. $0 ben mäg jag fjclf ej hnfrfe.

"3)e blinba mitt jag leba på ben "toag, font be ide meta. ftag
mitt föra bem på be ftigar, font be icfe fänna; jag mitt fatta mörfret
for bem tia ett ljus, od) tet oflätt är titt iemnget. SDetta mill jag
göra bem od) tete öfroergifroa bem." (£f. 42: 16.

1. S$å ben mag jag fjelf ej toifjte, §ar bu

fcrngit mig tid big, Stjre §erre Qefu ®rifte, Sig
ffe pris eminnertig !

2. $på ben mag jag fjelf ej toifjte, Sn Bes

luttrat mig t)o§ big, Od) bn tog ej tjetter mifte,

•ftär btt ft)nte§ få för mig !

3. s$å ben tnäg jag fjelf ej roifjte, Söfte bn
min börba* troång. Su, ben förfte od) ben fifte,

Sölijroe emigt nn min fång.

4. "$a ben mag jag fjelf ej ttrifjte," Sjunger

frälft fyoar 3eiu (em, "SBar bn mig, o §erre $ri*

fte, §em tilt big— ja, änba Ijem!"

• 83. 9ty&rlfåttg.

1. (£n n^årégåftoa eger jag, Sen jag ej nog

lan prifa; Sen är min luft, min fjäfé befjag Ddj
ämnet för mm roifa. Sen gåftoan rätt min egen

är, §toab l)elft jag än ffalt mifta f)är.

2. Dd) gäfmaii är min fräljare, Sen män*
nen "rönt i nöben *' £mn bar min ft)nb§ förban-

nelfe, gör mig Ijan girf i böben. $lu är jag frälft

od) fjeft förnöjb öd) tjar i ®ub min Inft od) fröjb.

3. §loab timlig- forg jag röna far, £)toab

gläbje jag far fmafa, Set flt)t'tar bort odffno**



förgår Odj lommer ej tiOoafa. Stat rimligt gobt
lift fommar'n§ ro§ görmifmar fnart oä) flor fin

4. ©nb mare lof ! ©n ffatt jag t)ar, 9?är
allt jag måft förlora; min n&årSgåfma blir bod
qmar, £en ontfägfigt ftora; 2)cin män armin, od)
r)an3 jag är, $rté mcrte 8efu§, männen för!

84. Aonimg $atub§ 100 Jifalm.

gröjben§ ©erranom, att merlben! gröjben§
£>erranom, alt merlben! gröjbené @erranom att
merlben! gröjbenl ^erranom, all merlben! Sjener
§erranom meb fröjb! £jcner "perranom meb
fröjb! £jener §erranom meb fröjb! £jener §er=
ranom meb fröjb! kommer för t)an§ anfigte meb
gtäbje! görnimmer att ©erren är ©ub! fterreu är
©ub! görnimmer att <perren är ©ub! Jerren är
®ub ! görnimmer att ©erren är Gmb ! §erren är
©nb! görnimmer att gerren är ®ub! £erren är
©nb! §an t)ar gjort of o et) icfe mi fjelfma till fitt

folf od) fina fofterfar; &nn i)ar gjort og oä) ide
mt fjelfma titt fitt folf od) fina fofterfar; ©år in i

t)an§ portar meb tacfanbc, i t)an§ gårbar meb lof*
manbe! ©år in i t)an§ portar meb tatfanbe, i t)an§
gårbar meb lofmanbe! Sader §crren, tader £>er*
ren, tacfer herren, loffjnnger t)an§ namn ! £ader
herren, tacfer £erren, tacfer £erren, loffjnnger
t)an§ namn! £n £>erren är gob, tt) §erren är gob,
tt) £>err,n är gob, tt) §erren är gob, ocr) r)an§ nåb
toarar i emigrjet, od)~ t)au§ nåb marar i emigtjet,
i emtgl)et, i elnigtjet Det) t)an§ fanning ifrån
flägte titt flägte; od) r)an§ fanning ifrån flägte tia
flägte. £)å) t)an§ fanning, od) t)an§ fanning ifrån



ffögte titt flägte. gröjbenå §erranom, att tvexU

ben! gröjben* §etranom, att roertben. gröp
ben§ §erranont, all mertben ! gröjbeng §erranom,
att merlben !

85. Sant men orffå fant.

1. Sant, att fattet öfmermägerW fyvab

tänfa§ må; Wien oi fant, att btobet eger Wlcxa

fraft änbå.

2. Snnt, att ftjnben är förffräcflig, §jertaté

art otf fmår; öifa fant, att fjjelp titträcfiig ®if§
t 3efu får.

3. Sant ja fant, att rot förlorat Wl mår
$ärlig$et; Wien od fant, att ®ub utforat 06 titt

faligijet.

4. Smt: roi äro fjerran gångna Sfrån
®nb, mår far; Sften otf jant, att åtta fångna %e*

fu§ friföot tjar.

5. Sant, att otron gör ofc finärta, 3a, för=

troiflan od; Wien od fant, att än mart fjjerta ($ub

är ftörre bod.

9. Sant, att törnen atttjemt ft-tnga ^efu fä*

ra brnb; Wle,\ od fant, att be blott trotnga §enne
fjem titt ®no.

7. Sant, att forfet ofta plågar S^on^ wan*
bringémän, Wien orf fant, att få man tågar S3äft

mot tjtmmelen.

8. Sant, att jemnt toi få förfafa 2BerIben§

f)är(ig£)et, Wien od fant, att o& tttfbafa @tår ©nbä
rolighet.

86 $roar ftnnb jaa big be^öftncr
Mel.: I need thee every hour. — G. H. 3.

1. §roar ftunb jag big befyöfroer, D $efn
min; @j fine en röft fom tröftar Så tjnft fom bin*
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3a, £erre, jag befjöfmer £)in nåb för fjmarje

ftunb ; £), lat mig nu förnimma S)ttt frib§förbunb !

2. §mar ftunb jag big befjöfmer, SBfif mitt
förfmar! £t) frcftelfcrna toifa, 9tar big jag §ar.
3a, ^erre, :c.

3. ©mar ftunb jag big befjöfmer, 3 tuft odj

nöb, $t) går bu bort, är lifmet gör mig blott böo.
3a, §erre, :c,

4. §mar ftunb jag big bef)öfmer; OTg tär

bin ftig, Od) bina rifa löften Uppfyll på mig ! 3a,
§erre, :c.

5. £mar ftunb jag big bet)öfmer; 9#ig fttjrf

t ftrib, Odj när min afton ftymmer, ®tf anben
frib! 3^, §erre, ic

6. <pmar ftunb jag big beljöftoer; SBlif bu
mig när, O rf) låt mig emigt blifma, 2)er fjetf bu
är! 3a, §erre, ic. (MrB . Annie s. Hawks.)

87, ftröjb emtnnerlig.
"fterreti lofroar »Dälfignelje oå) lir tia euug iib." $f. 133: 3.

1. 3ag met ett lanb, ett tjärligt tanb, £)er
intet moln är mer, Od) frälfareu är fjetf beg lju§:

3)ef$ fot går albrig ner. SDeu fom forfet tåligt

bär, §an meb fronan prfibeå ber Od) får bo t)o£

3efu§ fär Uti fröjb eminnertig.

2. $ä anbra fiban lifmet* tjaf, 2)er fin§ ej

ftorm, ej natt; 2)et lanbet f)ar ett milbt flimat:

O, ttmre ber mår ffatt ! £)en fom for jet *c.

3. £)er är mårt l)em, ber är mår flägt, fjrälft

från all jorben» tmång, Od) bem mårt r)jerta älffat

f)är, Ofj uiöta ber en gång. SDen fom forfet zc.

4. gran benna jorb§ fåfängtigt?et £)it upp
mår längtan ftår, $er gionå fot! i emig fröjb
®ub§ tof på Imrpan ftår. 2>en fom forfet zc.



88. ©obe fjerbe, leb od) Mr oft.

Mel. : Saviour like a shepherd lead us. —Q.H. 126.

"Jperren är min fjerbe." $f. 23. 1.

1. ©obe §erbe, leb od) bär oft, St)§ oft meb
bitt Kara orb, Uti nöbenå ftnnb blif när oft, £)nfa

oft bitt rifa borb. Styre Sefirå, Styre 3efn§, 28år=

ba fjelf bin egen bjorb ! Styre 3efu§, Styre Seftté,

Söarba
fjelf bin egen t)jorb.

2. S)u rår o in oft : o få tag oft ©jelf ont Ijanb

i nöb orf) ftrib; ©å toi toilfe, §erre, brag oft äter

f)em od) toar oft btib; Styre 3efn§ :,: §ör oft, fjjelp

oft, gif oft frib! :,:

3. £n mill oft ju ej förfro§fa, gafi lot frmbat

mot big fä; Xn fjar nåb att oft för(o»fa, ®raft att

rena oft ocffå; Styre geftté :,: SBittiba till big tot

9å. :,:

4. Xibi.it lär oft big att föfa, Sibigt göra

bitt belmg, Då) loar tro od) färlef bfa 3tter odj

nter för tjroarje bag. SDt;ve 3fefw§ :,: ©i ft oft aöa
till big tag ! :,

:

(Dorothy Thrupp.)

89. SRötö tot bå?
Mel. : Shall we meet beyond the river. — G. H. II —75.

"$>erretiv förlöfte ffola igenfomnta od) tonnna tilt 3ion web glcibie

;

eiuifl fröjb ifall mara öfiuer Deras Ijiifiuub." l£f. 35: 10.

1. ©tola mi mäl alla möta» bortom 3or-

banflobené bruå Del) meb alla frälfto§ ffara ©toigt

bo i fribenS rmS? SKöts mi bå? 9ttöt§ ioi bä? s$å
ben ottbra fiban ftoben? gå mi ntötaé bortom flo*

ben, SMt ej några ftormar nå?
2. gå toi mötaå i ben (jantiien GSfter ftormar,

forg oel) pnft? ga toi möta», fafta antar 2öib ben

ffona i)iiu(en§ fuft? aftöt§ mi bå 2C.

3. yjlötaZ toi nti ben ftaben, ©om toib ltf=



66

roeté flarctelf 2ir meb ja£pi£, gutb od) pertor S3t>gb

utaf roar gaber fjelf? SftötS tot bå jc.

4. S)rr be återlöftaS totfång §öj§ i Ijuftig

harmoni, £M) attt ffapabt inför tronen Stämmet
upp fin tnetobt. 9ftöt§ roi bå :c.

5. gå lot möta toåra tära, Som t)ör rtjctteå

ur roar famn, ©e bem ber uti fori taring, §öra
utaf bem roart nan n? Sftötå roi bå :c.

6. gå tot möta £>erren £riftu§, Sftär fjan

rjemtar Ijem fin brub, ga roi fluta§ i fyané armar
bå) för eroigt tofroa (M>? SJcöté roi bå 2c.

(Horace L. Hastings.)

90. 9ftin bön!
Mel. : More holiness give me,— G. H. 93.

"©if aft uppa mitt rop, min tonung ocf) min ©ub, t\) jag mill

bebja inför big." $f. ö: 3.

1. DJcer f) .ligfjet gif mig, 9Jcer färlef od) flit

;

SOler (org öfroer ftmben, 9ft er aliroar oct; nit; after

tro på »tin 3efu3, 9fter frib i Ijan§ famn; 9tter

faftmob i finite!, SDZer bön i l)a § namn.

2. lifter tacffamfyet gif mig, SDcer tröft af bill

borb; 9tter mob för bin ära, after lju§ i bitt orb;

9Jcer nåb tilt att ftrtba after troget meb fröjb,

9)cer tåligt att (iba, 9Jcer [titta, förnöjb.

3. Sfter öbmjuffjet gif mig, äfter biban oå)

fjopp; 9Jcer troagning från ftmben, 9Q?er längtan

bit opp; äfter ntittig ocf gör mig, 9fter faft på bin

ftig, after färbig för fjtmlen, Sifter, gefu, lif big

!

(P. P. Bliss.)

91* #im Icbcr mig !

Mel.: He leadeth me! ohf blessed thought. — G. H. 51.

"Sag filler big mib magt genom min rättfårbigfjetå rjögra

fcanb." ef. 41 : iO.

1. §an (eber mig ! fytuab fyimmeljf tröft 3)en
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Ijufroa tanfett ger mitt bröft: §mar tjetft jag är,

tjtuab fje.ft jag gör, SQcig Qdub rotb fyanben ftänbigt

för. £an leber mig! §an ieber mig! 3a, meo
fin t)anb t)an leber mig ! 2Icf, att jag troget fö.jbe

bå, 2)en fjanb fam r)ulbt mig leber få!
2. 3(n genom forgeité morra bal, Su genom

gtäbjen§ Momfter=faf, 2Bib ftilla bäcf, på ölnen§

fanD — 6täb§ IjåUer mig JjartS fäira tjanb. §an
leber *c.

3. £är mig, o ®ub, att ftuta in SJltn fjanb

förutan !not i bin, görnöjb, fmr Ijelft mm lott

jag far, 3)å jag tjar ®ub, fom meb mig gar. §an
(eber it.

4. Cd) när mitt manbriug§(op|) är fmr,

ödj meb bin nåb jag fampat ut, ^ag räb§ ej eirå

för böbcuå nuall: £t) ®ub ocf Der mig leba (fall,

£ait leber K. (Rev. Jos. H. GUmore.)

92, $ör mig ! $ör mig !

©frifroen meb anlebuing af be orb font på böbSbäbben bttrabeä
af ben unga iDiaggie öinfrfaö, fo in omiom genom en jernmägå Incfa

ttrib Manuel t Stotlanb. ö n Ijabe jitfi fiutat fin jrola ocf) mar på
roäg fjem till äfberbeen. .tion fatt meb fin fåttgbot i banben, öppen
tt)ib ben jåiig iom mänt benne* faöoritfang, "$«g met en port, font

öppen ftår," ed) fmafabe imu en gäng fsefu fätlef. Sftu uttråffabe

olnrfan; fjm tuarbt jmavt jtabaD, ocf) il bet i tjenue§ fångbot fåraas
beå of fjenne» blob. Uuber be tmå bågar af ioanbe fom nu fölibe

till befe bon bog, bmiffabe bon ofto o> ben i ben fangen, fött oiufag=
ligt uttmrf of laliflljet brcbbe fig öfmer fjeuneä anfigte, bå bon gång
pa gång upprepabé oe rrbeu : '^w mig, för mig !

1. Bå bin firib bu fämpat ut, $atm ocf)

fröna fått titt flut : ©enom förban bergab mäf,

(Snglar burit fjem bin fjäl. O {jtuab nåb att finna

tjamn 6a i Seiu btjra famn, g ben ftab fitt fyem

att få, <pmilfen§ portar ityjma ftå !

2. ^orbanå bölja mört fig bröt 9Kot bin



froaga båt od) röt; 9)ten bit fjöng bocf glabelig:

"forten öppen ftår för mig !" D, tyvab nob :c.

3. Siten tib hu fid att t)är Sjunga om bin

gefu§ tax, Då) meb t)aft bn från mår ftm giög tid

fjemmet ofman fftm. O, tywb nåb :c.

4. féfter fluta b jorbift fang, ^orbiff nöb od)

jorbifft tttmttg, dJlöta» mi, — o fröjbeljub — Då)
få emigt bo f)o§ ®ub! C, rjtoab nåb :c.

93* (§tt rop från Sttacebontnu
"3ar öftoer till SWacebonien otf) fijelp ob-" 2Ip. 16: 9.

1. §ör ett rop från SJcacebonien : !om od>

ty&P °& §or m* eoaugelii Iju§, o !om ! £åt of
tjöra fräl3ning§orbet, tt) mi törfta %\U lefmanbe

mattnen§ roåg. D, 3 forfeit lämpar, npp od) gån
till merfet; SBefinnen rjmab 3 c faå bjöb ! gramåt!
Sftmben od) förfunnen orbet för allt jfapabt, gör
menffor i alla tanb ! gfrån föber, ifrån norb SBarn

af alla tungomål (Sfola famla* tjop meb fröjbOd)

uti ben tjraita flrub 28ib be gyllne tjarpor» fiang

•Sjunga Gtob på gioné l)öjb.

2- O, l)ur ijufliga på bergen beraå fötter,

©om roanbra meb friben» bub omfring Då) för

jorben§ folf, font fitta uti mörfer, gö funna om
3ioiiy fung! Nerför, forfeté lämpar, itrp od) gått

till merfet $å inäftarenS arbetsfält! gramåt !23få=

fen oförjfrädt i fatigljetébafunen, £n ©ub är er

fraft od) ffö(b ! <pafroet§ öar fröjbe fig, Sitt en

frälfare är föbb, Od) att nåbett bjub§ en fyroar,

%\M befj §erren§ fännebom, SSälbig fafom f)af-

mete fmaft, $eia jorben täda ffall!

3. £>ar bn flutit big tiU £erren§ frigarffara,

©å ftribbåmebljjeJtemob! gramat! gienber emot



big ftå på alia fibor. £ag på big bin bfanfa ffrub

!

SBerffa fanan ut framför big, forSbaneret, Defy fjmgg

big meb anbanS froärb framåt! SSinna ffafl bu
genom t)ouom font big älffat: 55)in ffolb od) bin

tjjefm är ®ub! %iti bet fälla lanb rot gå, SS)er be

tufen, tnfen ftå, grälfta i roar fonungS Ijor; Dm
roi följa QefitS f)är, Snart roi äro tjemma ber Ötf)

få fjunga lammets lof.

94. 3 fforbemän på fältet!

Mel. : no! reapers of life's harvest. — G. II. II.—17.

"©förben är mtycfen men arbetarne äro få." Watt. 9: 37.

1. 3 fforbemän på fältet, §roarför få fåfängt

ftå, XiCfé bagen börjar
f
junta, Dd) mörfret tom*

mer på? §roab båtar fåfängt roänta $å flere

arbetsman: 2)en grjflne morgon flirtar, Od) göra

fine t)är än !

2. Så rjroä§feit eber tia %\U fförben od) gån

ut SCtt mogna färfroar famla, görr än er tib är

f (ut. Stad' ®ub förgäfroeå ropa, görgäfroeå roänta

froar, ©fall frutten bli ttH fpitto $å fältet temnab
qroar ?

3. gran berg, från balar fommen 9tteb

fraft i bröft od) arm Dd) roänten ej titl§ foten ®ör
bagen tung odjroarm; 9htuti morgoufluiiben ®eu
(ftub er bäft.i uerö, Ddj bröjen ej till» natten ($ör

ftut på alla roärf.

4. ®å ut att fjätar minna 90?eb §erren§

tjefga orb, ©jetp titt att fpriba (jufet SRunbt om
roar l)e(a jorb ! .oroar fyefft big §erren bjuber, SBar

trogm bin mtéfton, Så får butifroeté trona (£n

gång inför ()an§ tron !
( i. B . woodtmry.)



95, $rifri lärlel öfttiergår oil lunftaji,

"^riftt !ärter ben att funftajj öftoergår." ©fef. 3: 19.

1. Sin lärlel J)ögre än att funflap är, Socf

tDitle nog mitt bjerta, 3efu lär, Sin lärlel fatta i

befj bjitp o;t) rjöjb, Seg brebb ocrj längb, Se§ frajt,

be| jäUf)et§ fröjb, 9lllt mer od) mer.

2. Sin lärlel öfroer att beflrifnrng är, Socf

mitte nog min tunga, Qefu lär, Sin lärlel tälja

för Ijmar frmbare, §ur ttåb ocrj frib ben mitt åt

åtta ge Dcrj iYtrlcf meb.

3. Sin lärlel öfmergår attt lof förmigt, Socf

mitte jag befjunga, §erre Ärift, Senlörtef ftor od)

ril od) uubertig, éom brog en fåban frmbare fom
mig Sitt lifroeté lju§.

4. 9Jcen faft jag idle, meban fjär jag går, Sin
lärlel juttt lan fjunga, ej förftår, SQcitt tomma lävl

jag bär få gerna fram, O bu, att färlefé lätta, h\\

®ub£ lam, gtitt upp mitt lär! !

5. gag är få tom på attt, ej minfta gobt Q
tanle etter blid af mig h\i fått, Sod lommer jag

fom ftmbare igen Sitt big på ingen annan grunb

än ben: Su äiflar mig.

6. 5Xcf frjtl mig, §erre, meb bin lärlel bå,

Sitt blott för big mitt l)jerra brinna må
; 3 tron

titt tifmet§ Ua\a elf mig för, Sitt blott titt big,

rjtoab t^elft mig öngflan gör, 3^9 ftäb§ må fit)!

7. &&> när meb afljöljb blid jag gefué fer,

9cär för fjan§ liöga tron jaa faller ner, |>an3 lär=

lel bå, i att befcbjup od) böjb, Sefe brebb 009 längb

od) Iraft, jag emigt nöjb ©efjunga ffatt.



96. ©c, Brubgummen fommer!

Mel. : Our lamps are trimmad and burning.—Q. H. II: 36.

"Defy fem af bem tporo nrifa." 9)Jatt. 25 : 2.

1 9#eb raåra lampar rebo, gfläbbe fuöfyroit

ffrub, SSi roäntot på mar brubgum: 9^är fjemtar

fjan fin brub? 2Bi meta i o§ fjelfroa @jj finne§

miufta gobt, Xt) båbe olja, lju§ od) brägtStr iftmft

af fjono'm blott. @e, brubgummen fommer! $)å

fjantar fyan fin brub, Dm |on fjar lampan rebo

Oä) bär ben Inoita ffrub.

2. ®å ut att f)onom möta, (Se, magen öppen

ftår, SBeftråtab af ben flarnet, ©ont från i)an»

panna går. £ag mot fjanå nåbeåbjubnig, ©å
oförfftilb oif) blib ; O bröj ej, tag bin lampa, fom
%\H emig fiöjb oct) rib! Ée, brubgummen 2C.

3. ©e, genom öppna borren 2)er fftimtar

bröffopp§fröjb! SBifjt cir en fjmar ber inne gör
emigt glab od) nojb! SBifit är l)an fjctf merljuflig

Sn fymarje böblig man; 9ften ad, när borren

ftängé en gång, $jen mer ej öppnad fan! ©c, brub=

gummenac.
'

(G.F.Koot.)

97. Cat glafct ftå!

"$a fiftone biter bet fdfom en orm od) ftinger fåfom en fyuggorm."
Drbfpr. 23:32

1. SBilbt ftormen tjöt fring torftigt fm§, Odj
in fom mannen, railb af ru§, ©in arma buftru,

tärb af gråt, §an förbe ut på mtdfam ftråt. SStanb

mörfa brifmor gid l)on fram, Oct) barnet fof i fyen-

ne§ famn, Od) barnet fof i f)enue§ iamn.

2. Od) fatlare ben minbeu marbt, Od) fnön

fig fyopabe meb fart, Od) tjemfft fig natten brebbe
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ut, £>on frö§, fyon bignabe titt flut : "ö Qbub,"

(jon ffref, "min jucfan tjöt* Od) frät» mitt barn, om
fjelf jag bör!"

3. Sfrån fitt bröft Imn fdjaten tog Det) runbt

omfring ben ( i tie flog; £)on mar jå glob, blott

tjan mar marm, §mab gjorbe fölben f)enne§ barm !

én ifig fnjj, en fmärtanå tår ©af änba tröft åt

fyjertat» får.

4. Ddj näfta bag ben grrjmme man $å t)mita

bäbben ijenne fann; görgråtna ögat t)mita fått,

Ur bfefa rjtjbban lifroet gått. §nn fdjalen ifrån

barnet brog. €d) barnet — 'oti fåg upp odj log !

5. ö men'ffa, flå big för bitt bröft! $)ig

ropar beuna roarmngSröft: Sftif genaft fönber

freftarnS nät Det) gå ej längre laftenå fjät. Sitt

3efu§ fit), låt glafet ftå — D fjäl, bu mitt ej bö

änba? —

98. Wfebsfåttg.

J/eJ. : Sweet Home.

9JW. efter 165 fl. i §emlantrå=3ånger.

1. garroät, btjre manner, nu få mi ej mer

06 gläbja oet) fröjba tittfammanå meb er; ©ubräg*
tigt mi tämpat o ef) fträfmat framåt ; 9?u måfte mi

fluta o ef) fnart ffiljaö åt. $em ! f)em ! ljufma f)em !

Söereb 0J3, o 3efu, för t)imleus> ljufma t)em !

2. SBårt merf är futlborbabt: nu måfte mi gå,

SDcen manner g äten ej utan änbå: (gå mafen oct)

bebjen, tti 3efu§ är qmar, Så följen bå fyonom i

irjbnab en fjmar. §em ! bjem ! te.

3. görtröften på frälfaren liffom förut, 5Itt

mäcfelfen ej måtte ftrar. taga fint; 9iej fägen fjroar*



onbra: 9ht fyåtta lot i, Z\(l$ 3efu§ fått göra *)roar

flmbare fri! §em! fjem! *c.

4. garmäf ocf, 3 unge, font funnit er män

3 3efu§; mi möta§ ber ofman igen! §roem mitt

mät förråba för rainningen fnöb @in ©erre font

3uba§ 0(f) få btifma böb ? pem ! tyem ! it,

5. 2)ig, ft)ttbare, ocffå rot fäga farroät 9fteb

öm!an odj forg för bin fattiga fjäl; O fftinba att

nu big åt frälfaren ge, Xti betpå beror ju bitt tvål

etter me ! §em ! fyem ! il

6. garroäl, en odj fjroar : nu ej ftanna tut få ;

SBi möta§ {järnäft, när för bomen mi ftå; gaft

fjerran, mi äro i bönen er när — §o§ ©ub låt ofc

mötaå — mi
f
tiljas ej ber !

99* £tocm miCf rnt fälja meb?
JfW. : We're marching to Canaan. — H. G. II. 34.

2Mol 32:26.

1. 2öi manbra till Canaan meb fång otf)

ftanbar, Oct) ftriba mot mörlret mi måfte en tjroar;

@å lat oJ3 förenta mår oroän ftå neb, §roem äfffar

fin §erre? §roem roitt nu följa meb? O, Ijroem

mitt ftå orubblig i t)jeltarna§ leb ®rittg frälfaretrå

fana ? §mem mitt nu gå meb ? O, fjroem mitt ftå

orubblig i f)jettarna§ leb ®ring frätfarenå fana?
§roem mill nn gå meb?

2. gaft toapnen än blänfa, bod frufta mi må
;

3 lju§ fan ju fatau fig fläba ocffå! $ fyjertat nog

onbjfan fan bölja fig leb, gaft mumien befänner:

för §crreit jag går meb. D, fyroetn mitt ii.

3. Od) fin§ någon f)är, font än fräntmaitbe

går gör ®ub otf) ej nåben i Érifto förftår; @å
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f)årb font bu är, inför Qefuå foil neb, D, !om, tt)

ijan cantor, jo, fftmba od) gå meb ! D, fymem

mill 2C

4. Deb frjrte^ big forgen od) möban bli long,

§aftröft; fnort ffotl gröten iörmanblaé i fång,

f&äx förfet meb faltmob, mor roofen od) beb Dd)

fjnng roib bin fono: 3a9 will bocf följa meb! D,
Ijloent tUtli IC. (Paulina.)

100. O £em, tänf på mig !

Mel. : .4fas/ and déä" my Saviour bleed. — G. H. 111.

"£erre, bn met bet, tom mig i Ipg!" $er. 15: 15.

1. 2lrf göt min jrälfare fitt Meb? 9Jcin ®o*
nnng, roarbt l)an böb ? éof tyan fig nt, få ren od)

gob, Sitt frälja mig ur nöb? §jeljj, 3;e}u, ött jag

blir berroib TO troget tjena big, Od) när bu
bömer roertben roib, D §erre, tänf på mig!

2. 9läx få fyon pinteé, bob od) gret, 2Bar bet

för mina brott? O unbcr af barmtjertigejet! D
förte! utan mått! £>jelp, 3efit, :c.

3. (Si unber bå, att foleité ften ©ig balom
molnen brog 9lf jorg, nar fjelfma jfaparen gör
mina ftiuber bog. £>je(p, Sefu, 2C.

4. 2öät må jag jalla tadjom ner, SBäl må
i Jalig ffom SD^itt ögo flöba, när jag fer £an§ bilb

på forfetö ftatn ! §jelp, gefu, :c.

5. 2)od forgen* tår ej götba !on SDen ffiilb

fyroari jag ftår; <Så tag mig fjelf, o §erre, an, @j
mera jag förmor, |>je(p, 3eju, u.

(Isaac Watts.)

101. §afleluja, §aHehtja !

"ftag fröjbar mtg od) är glab i big." $f. 9: 3.

1. §ör, från alla Sftejber ffaUa ^ofroeté toner
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upp titt ®ub ; Unga, gamla ©ig förfamla £itt för?

enta fånger» ljub. Söröoer! ©nftrar! Upp meb
f)jerta, upp meb tunga ! gäber ! Sftöbrar ! ©tömmen
in att 3efu-3 fjunga! £of, pris ffe 3ef)ooa, §atte=

htja! §atte(uja!

2. §ebuafänber ©träda fyänber, görftar

bära jfänfer fram. ^nbianer, 9flortan r. 93öja

fnä mib forfets ftant. prober! ©rjftrar! it.

3. Storm ocr) tjäntab, Sötoo g iläbttab, grU
ben» förfte bränner opp, Söojor brtyter, §jertan

fnnter; ©jeifma öfnen ftar i fnopp. prober! ©n*
ftrar ! zc

4. 2öt ocf åtta $^a bå fatta ^rifanbe för

lammets tron; .£>e(a jorben, ©öbein, norben,

©timme in i tofm:t» ton! prober! ©nftrar zc.

5. §an foni böben, StfgrunbSnöoen, Seb för

of? på ®otgau)a: s$ri» ocf) ära SS i tjembära §är
otf) uti tjimtarna. Örööer ! ©nftrar ! n.

102. £8tb forjet fmå bet rum.

"Stiftanbe frib genom blobet på ljart§ !«§." $ol. 1 : 20.

1. ©orgSna fjät, et)0 bn är, 28ib forfet fin»

bet rnm ! Sägg bitt fyjerta» börba ber, 2Btb forfet

finS bet rnm! ©äg blott ftrar, för 3 e
i
u* ®rift

Utan fruftan att bin bnft, ©au big f)öra ffatt för

ttrijjt; 2Btb forfet fin» bet rum!
2. SBanbrare o bröj ej mer; SBib forfet fin»

bet ruin! $a bet Ijelga rum fatt ner: SSib forfet

fin» bet rum! Xrötta åugeftft)(ba bröft, Sogna nu
titt 3efu röit, £mu ger färtef, frib oct) tröft; 333 tb

forfet fin» bet rum !

3. ©ft)ttba, mänb i bag big om, 28 b forfet

fin§ bet rum! Slnbeu, bruben fäga: font, 2Btb for-
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ning bjubé en fynar, bert : 9tif odj fattig, trät orf)

fri; SStb forfet fin§ bet rum!
4. ®ub ffe (of! för tjtoar ocfj en 2Bib forfet

fina bet rum! gärbig re'n är frälsningen, SSib

forfet fhré bet rum! Stnblité nåb ber ftnS att få
gör en Ijiuar, font bit mitt ga — SBifjte merlben
bet äubå !

— SSib forfet fine bet rum !

103. ©di bin mtgbmnå bågar.

1. ®å i bin ungbom* bågar, gorr'n åtbern

tar big fatt, Odj föf fjmab ©ub befjagar Cd) föp

®uU rifeg ffatt ; S3inb faft uppå bitt fjjerta §an§
fatming§ucrta flår, 2Itt bu i luft octj fmärta SJcå

ben behålla qtoar !

2. ©å, meban linnet trjfer, Cd) bjertat fän*

iteé gtabt, ©å, innan fänflan frtjfer, £d) armen
bliftoer matt. £>iuab färaft big må mara $å jor*

ben, fätja§ må: ©utb, fit'ruer, attt tat fara, Slott

för att (jenne få.

3. ®å, forr'n af ftormen ffagen, $>in ung*

bom roifjnar bort, SBngg ej pa morgonbagen, @å
nu: bitt lif är fort! éöf nu bin ®ub i orbet, 2)ig

nu titt f)onom toänb, Cd) nu på altarborbet SDitt

morgonoffer tänb !

104. <2nart nu mötas få Ijo§ §crrait.

Mel. : fFe sÄaW mee£ beyond the river. — G. H. 7.

"fterrcnS föriöfte ida igenfomma cdi tomma till 3i°n web
gtäbje: ciutq jfölb ifall mara ömerbeta| Ijufrcub, luft cd) gläöje )fo=

la be fa, cd} tt>ärf cd) furfan mafte bortgå." Si". 35: 10.

1. @nart tut möta§ få tjo» §erran, (Snart, ja

fnart, fnart, ja fnart ; 9cöb octj mörfer är bå fjer*

ran, (Snart, ja fnart, fnart, ja fnart ; (£fter man*
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fom foten ffina ber, Snart, ja fnart, fnart, ja fuart.

2. Öjuftigt ffatt mår fjarpa flinga, Snart
ja fnart, fnart, ja fnart; ®å mart (of mi lammet
bringa, Snart, ja fnart, fnart, ja fnart ; Qå) i emig

f)armoni Sfatt mar tunga gtab oå) fri Stämma
upp fin melobi Snar:, [a fnart, fnart, ja fnart.

3. 2Bi få fe odj (ifna 3efu§, Snart, ja fnart,

fnart, ja fnart; SifroetS fröna ifatt bå ge§ og,

Snart, ja fnart, fnart, ja fnart; Det) af englarna,

fom ftå Sftebo att ®ub§ magar gå, 2Bårb oc§ färlef

mi bå få, Snart, ja fuart, fnart, ja fnart.

4. 3ngen tår ffatt ber mer fatta, Snart, ja

fnart, fnart, ja fnart; 2)er är flut på brifter åtta,

Snart, ja fnart, fuart, ja fnart; <pmarje trogen

3efu män, Som nu gått titt Ijtmmefen, SBt meb
fröjb få fe igen, Snart, ja fnart, fnart, ja fnart.

(Rev. John Atkinson.)

105. @i än, mitt km.
Mel. : Not now, my child. — G. H. 48.

" C, fjabe jag nringar fa^orn en buffta, att jag måtte flt)ga oä»

nagonftäbes fa fjttufa." ^f. 55: 7.

1. (£j än, mitt barn; än liten mebermöba,
(£n liten ftunb ännu pa böljan» bru§; Snmi i

öfnen några mörfa bågar £5d) feban folffen i bin

faberé Ijité!

2. (Sj än, tti jag fyar barn fom manbra fjer=

ran; Du mäfte fatta bem meb förfel f)cm; £)d)

många får gä milfe än blanb bergen, Ocf) bu får

(of att ffmtba efter bem.

3. (£i än, tu jag fjar manner, Ijmiffa liba,

333 i II bu ej ffäufa bem en manlig blicf?Oct) många
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ftita onbt på plåganå läger, SSSitt bu ej mårba
bem ett ögonbtitf?

4. ©j än, fyär blöba ju ja mänga l)jertan,

55)et gätter nu för big att ffänfa tröft
;
§är flöba

ännu faberlöfaé tårar, 2lcf, gif bem plats ttrib

något imlbrift bröft!

5. <2å gå meb gefu namn, bet tröfterifa,

XiH bem fom bö : bet ger bem fraft i ftrib. Såt

ej bitt fjjerta fallna ! Säg förmår bu ej ttmfa än
meb mig en liten tib'?

6. ©n liten tib— fe'n minner bu bin fröna,

$)in gtjflne l)arpa cd) bin fegerpalm ; (£n liten tib

— fe'n får bu ettrigt ljunga gör (&ubå od? lam*

meté tron bin jubelpfafm.

106. 3efu fors.

Mel. : Beneath the cross of Jesus. — G. H. 43.

"§an Safirer ett trtiggt fäte." Crbftr. b. 14: 26.

1. SSib gefu for§ bet btira gag mill mig
lägga ner — %\) ffugga fjär i törftii t lanb S£en

ljöga ftippan ger Étt tjufligt fjem i öbemarf, @n
frit full fjttrilopunft, £er bagenå fjetta, bagenå

ttmgb ©j fän§, ber allt är fungi.

2. D ljufma, trtygaa näfte,3)er fogefn bnrifa

fått, $er färlef o rf) rättfärbigbet §toarann till

möte§gått! (Som Ijimlen forbom öppnab marbt

gör patriarfen* ftnt, @å uti ;gefu for§ jag fer (£n

ftege upp tia ffton.

3. @e gömb utaf beg ffugga, $å aubra fiban

ber, 2)en bemffa böbcn§ mörfa gap — $)et ffabar

mig ej mer! %\) foriet ftår ber mellan 0J3 £)<f) §åt*

ler trogen maft SCReb armen fträcft att fftibba mig
SRot grafmenå mörfa magt.
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ftaft: W t)onom fommarbt Jpittt för mig, gör mig
betalte allt; Dd) tjjertat jiiiälter uti gråt, Xmå
unber jer jag ber: |>an§ färle! är jå rif ocf) ftor,

Qag fjelf få ufcl är!

5. @å mid jag i bin ffugga, O fara for*,

bli qmar. SJcta, l)öi§ ej annan fot än ben 3 a 3

uti rjouom tjar. 2111 me tben, meb beg forg, beg

luft, 3ag (emnar nu förnöjb. görbömb i mig, i

lorfet tjar jag ära, (if ocr) fröjb.

107. gröjbebubet.

1. §ör ifrån t)öjben fröjbebub: ©tmbare
ffänfeå tir af (Stob; ®riftu3 på forfet mitbelig

(Srjnberna bar för big ocf) mig. Xrobupå bouom,
tror bu på fjonom, Xror On pa fjonom, få f)ar bu

emigt (if. Xror bu på Ijonom, få l)ar hu ettrigt fif.

2. ©tjnben oft flöt i emig graf, §an i fitt

b(ob förfoning gaf ; Xro nu Olott oröet, mar blott

ftitf, ©trär, tjan* förjoning f)ör big tid. £ror bu

på Ijonom it.

3. §marför ej taga nåbenå tröft? §roarför

big fluta ror ®ub3 röft? ^roarför ej tro fjmab

®ub fjar fagt. Sitt påfinfonbin ftulö tjan lagt?

£ror bu på fjonom :c.

108. §imtett3 (nttb.

Mel. : I love to think of the heavenly land. — G. H. II. — 19.

"ett Bättre faitb, bet är, ett f)immel|it." ©br. Il : 16.

1. Qag tänfer få gerna på tjimleii§ tanb>

55er £>erren Qefus bor, $>er rjetgonffarau ftämmet
opp §an3 prté meb gläbje ftor. 2)er ej mer man



fftlje», 2)er ej mer ntan ffiljeå, 3)er ej mer man
fftlje», 9)can jfilje» albrig mer!

2. gag tanfer få gerna på rjtmten» lanb,

£)er, fläbb i fnöfjroit ffruö, (£n'rjär af englarutan

tal Sojijunger ijerreu ©ub. $er ej mer *c.

3. Sag tanter fa gerna på litmlen» (anb,

Då) mången män få fär, Som l)är meb nöb oct)

ängslan gicf, Sr nn t)o§ 3efu» ber ! 2)er ej mer 2C.

4. 3a9 tanter få gtrna på rjimtettå lanb,

$)er ftriben är förbi Cd) rjela flägten möt» en

gång 3 eil^9 tjarmoni! 5>er ej mer *c,

5. 3 a9 tänfcr få gerna på Ijimlen» (anb,

:$roab fröjb nar mi ocffå gå bära Iran» ocrj feger*

palm Cdj gnllene rjarpor flå! £)er ej mer it.

6. 3 a 9 tanter få garna på rjunien» lanb

%t grjdne gator» ftab, Dd) bar mig längtan» minge

bit, $ag fiöge ftrar. a'itabl 2)er ej mer ic.

109. Söänner fom gått fjem förut.

"Sörjen icfe fåjom be anbra, be ber intet tjopp fjafma."l £ejå. 4: 13.

1. C r)ur Ijnft att gemenfamt meb ftjffon

fretfen t) «r SSefjunga Sejn btjra namn! Sitt i tron

tjonom ffåba, att fauna atttjan är när, Cd) rjroila i

rjan» Ijufroa famn. 2Bi få möta» på firanben af

floben, gå bet arf om a(brig tager fint £d)

b.'anb englarna t)öja roar loffång meb ben frets' 2lf

manner fom gått rjcm förut.

2. Upp tid gion mi manbra, rjtoab ger ofj

litet tmång, käx nåb 0J3 ffänf» t rjmarje nöb? jjir

od forjet 0J3 tungt, fnart mi honan fa en gång

£o» ©ub, ber gläbjen ej blir böb. 2Bi få jc.

3.
sJtär i böbéjfuggan» flrpta titt fift mi
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måfte gå, 2>u, Qeftt, fyåffer of$ t fjanb. 9cär bu (er

blir bet (juft, otf) fiimobtgt)et lot få, Dd) fnart rot

ftå på anbra ftranb. 28i få *c.

110. gaffcfuja, jag ör fit!

Mel.: 'Tis the promise of God, full salvation to give.

"^alleluia ! tt) toår $erre, aUåmägtig ©ub, fjaftner intagit tv
fet." Upp. 19: 6.

1. Utaf ©ub är bet toftoabt, att guiden
font fyetft 3om på Qeftt» förtröftar, ffatt etotgtbli

frälft. ©attetuja, $ag är gri från ft)nb od) be*

ftoär, 3ag är frälft genom 3 e
f
u^ mw frätfare

far, frälfaré far.

2. gaftän magen är ettéttg odj farlig att

gå, ®an bocf 3efu§ mig fyjetpa igenom ocffå

halleluja ic.

3. Sftåttga fara jag Ijar ber i fjtmmefen§

fjöjb, gran afl jemnter förlöfte be fjunga meb
fvöjb: ,<pa fie lu ja tz.

4. Oct) fmå barn jag ber fer uti fommgen§
|of, Qd) få (jufligt t)an ler, bå be f)öja fitt lof:

halleluja ic.

5. Ddj profeter od) fommgar loanbra ber

fram $å be gator af gutb od) loffjunga (&ub% lam:

.fmdeluja *c.

6. $)er är rum i ben djöreit för big odj för

mig Xtll att fjunga om pottorn font offrabe fig:

halleluja n. (P . P . BliB8i)

111. Xätt totb forfet.
Mel. : Jesus, keep me near the cross. — G. H. 45.

"tfrib genom blobct pa fjanä totfS." ftol. 1 : 2.

1. Xätt totb forfet, 3efu far, ftjetp mig
ftäbs att blifma, SBib ben fjelfoflob font ber Stf en
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fjroar mitt gifma. ^01 jet blott, forfet blott 2£are

ftäb§ min ära, Sitfé big täcfé på anbra ftranb

t)tt)ila mig beffära !

2. Sätt mib forfet förft mig fann -iftåben «n*

berbara; Sätt fött) forfet förft jag fåg äftorgon*

ftjernan flara. forfet blott, :c.

3. Sätt roib forfet, o ®ub§ lam, ©tätt beg

bitb framför mig ! €tf) att i beg ffngga gå <Stän-

bigt raiflig gör mig! ®orfet blott, ic.

4. Sätt mib forfet ftäbä jag mitt .£)0»pa§,

biba, roafa, Sitt§ jag frälft på attbra ftranb £im=
lena fröjb får fmafa. forfet blott it,

112. m ffynba l)em.

Mel. : We're going home. — G. fl". 22.

"2Bi ttnlja mtitfet Ejellve mora ute frän lefamen ccf) tnara fjemma
Ijo§ herren." 2®or. 5:8.

1. XiCC fribenS f)em, ^erufatem, Ser ingen

mer ffatt ftmba, ©er forg odj pitft SBt)t§ nt mot
fitft, Sitt friben* fjem mi fftntba. Sitt fribené f)em,

till friben§ f)em mi ftrmba. Stö fribeuS f)em, tio

fribenä f)em mi fftmba.

2. Sen fot, font t)är SBitT matta», ber $å
mäg af gnlb får lifa ; £)å) fargabt bröft går engla*

tröft 2lf QbuU orf) lammets trnfa. Sitt friben§

t)em, 2C

3. S forg orfj nöb, Jg lif odj böb, ftjety o|

att trogna mara, D <$rb, att få 2Bi mara må
Stäb§ rebo f)em att fara. Sid friben§ fjem, 2c.

4. D fatta frib, Ser ingen ftrib (gfall ®rifti

fnrfa ftöra ; Ser mi få fe 2Bår frälfare Orf) ftäb§

fyan§ milja göra. Sitt fribené fjem k.
(Paulina.)
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113. $en ntja fången.
Mel. : With harps and with viols, there stands a great

throng. — G. U. 44.

"£d) be ijöngo jåjom en nt) fång inför tronen." Up43. 14: 3.

1. 2)er ftår inför tronen af tjetgon en \ty,

©om uppftämma ben fången, fom emigt är ntj: §o*
nom fom ofj f)ar älffat oci) rena ofé troått, Söare

äran odj prifet i elnigt)et blott !

2. SDe moro oc! böbe i ftutber en gång ; 9£u

i fjelig förflaring be
f
junga tjanå fång : §onom

fom o§ 2C.

3. §an prefter odj fungar af ftinbare gör;

£an 0(3 föpte meb blob; lat offjunga berför: §0=
nom fom o| 2c.

4. förgångna mi more i ftinb ocfj i bom,

Dm l)an bröjt meb fin lärlel tiK§ mi mänbt 0J3 om:
§onom fom oft 2c.

5. ©a prife bå f)onom allena mår fång, 5ltt

ocf aubra må f)öra oct; fjnnga en gång: §onom
fom OJ3 2C. (Hev. A. T. Pierson.)

114. X ia bitt ftjerta fatigt fluten.

1. Sill bitt Ijjerta faligt fluten, §erre Qefu,
tjåll mig bn Såt bin färlef blifma gjuten SD^eb bin

öelge sitnbe un 3 mitt Ijjerta, uéla, fmaga, 3 mitt

t)jerta, itéta, fmaga, 'Som bubocf tid nåb mitt taga!

©om bu boel till nåb mill taga!

2. Mången afgub bor berinne, ©om jag ej

nän§ brtjta neb. ©åbant är mitt ouba finne, ©å*
bänt fottets art ocf) feb. SBortmänb, fjebuiff, öf*

mermunneu :, : 9(f min ft)ub, få är jag funnen. :,

:

2. funnen ber jag lag i otobet*) Wfftäbb i

*] i>ef. 16:9—13.
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min toanmciflts nöb; SRibt i foubaöfroermobet,

(gpetefff, brottslig, bomb od) böb. 9Jcen bu fag

mig, jag blef imagen, :,: %\U bin brub för eroigt

tagen! :,: , t . _,

4. Sin tättfärbigfjet bn brebbe Som en

mantel öfmer mig, $cig titt Ijetfomattuet (ebbe 3£ib

bin t)anb cd) på bin ftig. Ur bin fjanb jag oc!

ficf [mala :,: Semlobröb od) JjommgSfafa.*):,:

5. att jag är ett ftoft, bn fauner, §ur jag

mar od) är, bu met. 2Jlen Ufuuil roi äro manner,

(Sroigt lof od) tad för bet ! Sftu emot bttt tjjerta tu*

tab :,: är jag nöjb od) nöben flutab. :,:

6. <3e, jag åtrår roertöenå tt)da, Sften Ii!=

mät b\\ ätffar mig! $ceb beft ftoft jag mitt mig

fmttda, 9)cen Html bu ffanfer big. Sag till ftow

nabraf mig fträder,:,: ätten lifuml bn bröbet rao

fer!:,:
' '

7. Nerför tad i emigfjcter, ©ofiamta, o ®ubå

Sam! £u, fom ®ub od) § jette fjeter, betning

fföna, lifåträbéftam! gör bin nåb, bin färlef fatt*

na, :,: (Smigt lof od) £ofianna! :,: .

115. 2iH en Bfmer fina ftjnber bcbröfmab fjäl.

1. SWibt i fftnben, tro vå 3e?u3 ! SOfcibt i nö-

ben, btba ®ub ! ©tmben är betalb på lorfet, £>d)

bn är fiait§ frälfta brub.

2.' £>u är fcpt od) bu är imagen, ©u är fri-

gjorb, bu är ren. Su blef frälft jörfoningSbagen;

(solen mifte bå fitt ffen.

3. 8å mår egen btigb ocb fromget ©loanar

finnanbe fin böb gitroib Scfu for3 od) altar; $tt

mi fit) i ftjubené nöb.

*)$ef. 16:13.



4. 9)cen begmer ben rifa gtanfen 2lf "rätt-

färbigfjeteirå fot" Strålar öfmer frätfta toerlben,

3från nåben§ fungaftol.

5. D, l)ur gobt, att fyan är fommen £ifl att

frälfa fnnbare! 2lnnar§ ftcf jag icfe mara SO^eb

iblanb fyanö älffabe.

6. Sften, nu met jag bet af orbet: §an fjar

fräfft od) fjar big far; Od) fyan» orb är fjeltg fan-

ning, Som fyanå färlef emig är!

116. ®jorbi ödjogjorbf.

$)et goba, fom jag göra bort, %x genom Qe^

fué reban gjorbt. feet onba, fom jag gjort odj

fagt, Sftx ogjorbt genom §o
erren§ maft. Snflagab

är jag — men fe t)är, TOagaren förfaftab är!

3ag fjabe od ett ffulbebref; 9J£en Qefu fyanb bet

fönberref. ©n gång jag oc! min bom ffatt få,

Solitt fyufmub, 3efu3, bömer bå.

117. 3ttifof.

1. £)et blir en Qutfplg g tab, S)å jag får

fara fjem Xifl faberSfjufet, tid' ®ub§ ftab,' Xitf

mårt gernfatem. §är t)ar jag uti ffota gått, 99ceb

ftinb od) forg od) ftrib. SCRin fjät, bu t)ar en fram*
lingéfott, *paf tålamob bermib! $n t)ar bu ej bm
leja lärt, $)in flag ej genomgått. Då) tjemmet

blir be}3 mera fart, Qu mer bu aga fått.

2. gartoäl bu fara jorb! 3 a 9 9er °tQ i för-

mår SDcin fläbnab, utaf ftoftet gjorb, Xitfé ben får

uppftå flår.

3. 3ag är få trött, jag fofma mitt, O Qefu,

i bin famn. @e, jag är bin, jag t)ör big titt, %\x

fallat mig mib namn.



4. £mr ffönt bet blir att roafna fem Ddj fe

bin Ijärfigtjet, 28ib ntja t)imlar§ morgouffen, Uti

oH eroigljet !

118. gan är ujjpftåttbett.

"§on är icfe f)dr, §an är uppftånben." Sue 24: 6.

1 §an är uppffåntoen ! §^«b lju§, fyvab

fröjb, §roab faligt jubel fring grafmen! §an är

upöftånben ! gran fjimlenå ljöjb £)et ljube roiba

fring fyaftoen! ^an font pä forfet blef böb för

mig, Od) bjupt i grafmen lät häbha fig, §an är

uppftånben, fjan lefmer.

2 #an är uppftåttben — £>an är ej t)är,

§ur ljuf ben betoningen flingar! Stten minaffyn*

ber, be blefmo ber, %t) be, be fingo ej mingar!

3)e ligga qtoar uti £rifti graf, $ri§ mare (Sub,

fom of$ fegren gaf Ddj of$ §ax uppmädt till tifroet !

3. |mn är U|i|iftånbett — få blef jag fri,

£)en tröften mill jag ej glömma! £>ur mörtt bet

än fan i Ijjertat bli, §o är, fom mig mill förböma?

@j gäller längre bet ffulbebref, (Som öfmerlorfabt

för emigt blef, ©å ®riftué uppftob ur grafmen.

4. O Qcfu, fjjefy mig blott fe bet få, 9cär

tag od) bom mig förffräda! 9Mr öfmer floben jag

mäfte gå Od) ber ej botten fan rada. O, fjjelp

mig fjälla ben tröften flår: gör mig ur grafmen

bu uppftått Ijar, 3)ceb big är jag od nppftånben !

119. "2Bt äro nu ©ub§ fria tomt."

1. SSi äro nu ®ub» fria barn, gör(o§fabe
nr ftjnben§ garn. Qa, Qefu Shifti bröber, 5ld, ja !

(£n t)jorb
f fom [jeff I)au föber. $rté, halleluja!

t)aCteluja !



2. Gu fyroar är geju fötifti brub, ©om ifläbb

ftår §cmå egen ffrub, 3 blobet Ijan og tmagit;

SCcf, ja! Drf) tid fttt tempel tagit. $rté, fyaUetuja!

3. 2Bi äro nu ©ub§ ögonften, ©om ,3efu§

[ofi ur fonbetté men. S23i äro Sefu manner ; 2lrf, ja !

Xe fina §erreu fanner. Spris, halleluja!

4. SBi äro nu ®ub» r)ögfta fröjb, SBårt orf

rot fya i rjimtenå rjöjb. £>an bär og uti famnen ;

%d, ja ! Cd} för ofc in i tjamnen. $rté, fjatfefuja !

5. 2Bi äro §erren§ fofterfår, Drf) §erben
3e|iré meb ofs går; 8ffotei bär fjan lammen; 2lcf,

ja! 2Bi fjunge bertill amen. $rté, fyalleluja!

120. Snlfåitg.

9JW. (Efter 18 flaåfen i £>emlanb»=Sånger.

ej. 9: (i.

1. (£tt barn fyar ofj af ©erran§ nåbnu bltfc

mit Ziä mertbeit föbt, font @faia§ jfrifmit ;
@n fon

ojj gifiucn är frän fyimlatronen: (jnföbbe ©onen.

2 $å benne ©on, o fjät, meb gläbje ffåba,

3 ma!t orf) ära fM <pnn emigt råba
;
görtröftang*

futtt at §onom big bit gtfroe, ©an§ egen biifme!

3. $an tattaZ 91äb; bin åouung mitt §an
bftftoa, 9cär bit är råblö§, mill tjan råb big gifma

Oct) big meb fina ögon trofaft kba, Sitt mät
bereba.

4. §an fatla§ ©ub orf) tjar gubomlig ftrjrfa,

§an är 3mmanuel, ben bit far bt)r!a
; ®ub meb

big nr, må gerna mörfretS jfara Så mot big mara.

5. §an fatfaé (*mia, 3faber; förr än jorben,

gbrr'u l)iinmelen orf) atl beg t)är är morben, Sa
mar £mn rc'n, bå fana bet fyutba fyerta, ©ont bär

mår fmärta !



6. $cm fallag $ribens ^urftc; frib på jor=

ben 2lf äuglarå fång nu är förfumiab morben;
gran ftmben, fatan ftrar. till §onom ila, Sitt finna

braila !

7. Od) af f)an§ nåb bn må big fyertligt gläba

(Samt meb bin loffång fram för £erren träba, 2ltt

?rabren, Sonen, 5lnben prté otf) ära O ef) tacf

embära!

121. CFn morgon ntan ftjnb jag matita får.

"Cm aftonen går grateu in Oöm gä ft) men om morgonen marar
gläbjen." |åf. äo:ö.

1. @n morgon utan ir»nb jag roafna for, ©it

morgon glab, i)o* grälfaren ber §emma; gar fe

förflarabe tjané böra far Cd) l)öra tjubet ar fjaus

lära ftämma.

2. (£miuuerliga t)t)bbor öppnad ber, ®em
tjau berebt åt fina frälfta ffaror, ®er roi få taiaå

mib om männen lär Cd) tada för be öjmerftånbna

faror.

3. §ur fången brujar omlriug Sammet*
tron! Xet tar ej ftut på gläbjen, fabbatéfriben.

2(tf, trängbe blott fyit neb eu euba ton, SJctb (t)f=

tabt mob mi bröt o fram i ftriben.

4. 2)ocf, fyan är fjelf, l)o§ fina barn, fjau

går, @n elbftob mägtig, före 0(3 i natten. £å)
änbens* fmärb, fjané böra orb, beftår, Då) löftets

arf går öfroer bjupa matten.

5. görbiba §erren, tiben är få fort, är
refan ftormig, burn ffön är famnen! görbiba

morgonen o rf) fläba bort — 9cej, ffåba r)emåt —
Sefu§ öppnar famnen !



122. Sag fafta på löftena.
Mel. : I hear the voice of Jesus say. — G. H. 123.

"SDetra ät bet lö. te, foni £>.in ofe lofroat fjafruer, enjiiuieriigt lif."

l*go$.ä:25.

1. "$)en tid mig fommer," ^efu§ fagt, "£>en

fafiar jag ej ut." 9)cå mi bå lonuna alia, ocf) Soli

qmar tid fijroeté flut! 2)u fmngrige, bit trötte,

font, 3a, bu, font fjafroer roiffe gått, £)dj bu ffad

fjafroa emigt (if, Dm bu adenaft fommer.

2. "2)en af mig äter fefroa ffad," ©å l)ar

ocf 3 e fu ~ fagt. £>an§ fött ben rätta maten är,

©om faller big roib magt. $)u fmngrige, bu trötte,

lom, 2C

3. §an§ blob ben rätta bruden är, D, bjittja

fyeniligfjet! äftå rot bå afta blobet btjrt Dd) Ijcr

roårt lif i bet ! ®u hungrige, bu trötte, font jc.

4. ©å font i bag, efjo bu är, fecm big ocf

frälfa roid! Xag fafta på f>an§ töfteéorb, 2)et r)ör

ju big ocf titt! i>u Imngrige, bu trötte, fom :c.

5. $mt§ gaberé roilja är ocf ben, TO §an
ffad giftoa big 5)et rife, t) att af eroigljet St big,

bevebt t)o» fig. ®u fjungrige, bu trötte, fom, :c.

(Rev. H. Bonar.)

123. ilittn fommarfåitfl.

1. ©fön är fommaren i Torben 3)å, fom
förr roib ffaparorben, §erreu fjärtigt fmtjdar jotv

bon 9Jceb fin gobf)et§ rifebom. Sdting lif ocf)

g(äbje attbaS Ödj tjroar morgon nt}, fom ranbaå,.

ifcoft od) fång ocf) färgpraft b(anba§ 3 naturen*

fjelgebom.

2. Skedan tufroau§ Momfterfranfar Sida
bäcfen muntert banfar, SDteban björfeité gröna

fraufar ©pegtn fig i fättanS ranb. Ccf) be tufen

fåglar fjunga, Ter på luftig gren be gunga: "Sof^



men Jperren, gamla, unga, Sojmen §ouont jjö od)

ftranb!"

0. 3a
f

° §erre, wå rui alla §är i tron bitt

namn åfatfa SiQ§ mart lot ffall ^ärligt ffaöa $ör
bin ära§ ttyroit en gang! $ris [fe big för bina

uuber, *prté för (iftoeté fabbatéftunber, Sär ofe

mer od) mer berunber ©migl)eten§ jubelfång !

124. $ct är tu tit utun 5 rift.

"SDcåfte od af törnen mara £är bin fröna

o min brub ! Sårar bina pertor Mara, ©utfar bina

fångerå Ijttb : Stift bin' ögon upp od) fe, Öfloer

jorbenå qmat od) me §imlen öppnab, palmen
munnen, Siffetig Irona funnen."

125. gramät.
SDM. efter 94. flaéien i £emlanb§«©ånfler.

3 fäub min tropp od) min aube od) fjäl fig

gläber, g tron jag reban mitt erotga mät tillträ*

ber, §toar ftuub jag betänfer, 3(tt fängetfcté tänfer

SOZin 3fefu3 (jar brutit od) lifmet mig ffänrer, Od)
lifmet mig ffänfer för intet.

120. 3cfus är fjnmb jag beijöftuer.
Mel. : Take the name of Jesus with you. — G. H. 72

SKel. efter 15 ftae'fcn i $ein(anb&@ånger.

1. 3 e fu3 är bet namn, font tiingar 51ttra

tjufroaft för min fjäl, Set åt Ijroarje (org ger min=

gar, £>etar fyrarje får fa mäl. 3efu§ år mitt %
od) C, Dd) mitt §jerta§ enba ro! :,:

2. 3efu§ är mitt t)ägn på jorben £>dj mitt

fegranbe baner, gefuS är min Ijommg roorbni, Så
mig merlben malört ger. 3 efa§ är min Ijögfta

ffatt, Od) min tillfltift bag od) natt. :,:

3. 3eht§, mina ögon§ nöje, 3efuå, mina
öron? luft, ScfuS, mina täpparå löje, 3efu§, r)jer-
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tats märg od) muft, 3e}u§ är min fföfb ocr) borg,

£)<fy min tröft i all min forg. :,:

4. 3efu3, mina fötter» töfta, 3efu§, tjnfet

på min ftig, gäftet, bit jag trijgg tan flotta, 9tär

mm omän jagar mig, 8ejit§ fröjbar tufenfaftt Qc*

fu§ är mig aÖt i allt! :,:

127. 3efué Ijar mig liten fat.

1. 3efn§ f)ar mig liten fär, (Så i bibeln

ffrifroet är; 2lro barnen fmaga fmå; §an rår om
bem Ijan änbå! 3a, 3efu§ tmr mig fär, 3a 3efu§,

ljar mig fär, 3a
> 3efu£ ty

ar mig tär, s

#f bibeln

jag bet (är.

2. §an fom allt futffomnabt gjort Odj mig
öppnat t)imten» port, §an mid ocf frän ftjnb mig
tmå, 5Itt f)an§ barn berin må gå, 3& 3 e

t"
u§ 2C -

3. 3 e (
u^ f>ar m^9 ^r odj mig götjer t)an

på att min ftig, Éift, om jag t)ar tjonom fär, Upp
titt ®ub tjan fjetf mig bär, 3a 3 e

f
uå *c -

128. Ötfmeté matten.

1. 3 e fu^ oe * fefroanbe matten ger, gritt, af

nåb, för intet; 3 e
i
u* Det fefroanbe matten ger;

gritt för en tjroar [om befyöfroer; 3)ricf af ben föl*

(an ; bn bör ej mer ! gritt, af nåb
f för intet ! SDruf

af ben fättan, bn bör ej mer! 2)ricfe en tjroar

fom befjöfroer! §ör anben, brnben fäga fom,

gritt, af nab, för intet; (Sin tjroar, fom är torftig,

fomme nu Det) bricfe bet (efmanbe matten! 3a
>

ftfåfåttan rtfligt ftöbar, irrit, af nåb ben flöbar;

3a, lifåfättan rifligt ftöbar, ben pbar för big odj

för mig.

2. 3efu3 §ar (ofmat ett tjimmelfft t)em,



gritt, af ttåb, för intet; 3 e 1*u3 *)ar (ofmat ett tjim*

melfft f)em, gritt för bem font fjonont ätffa. é\v'u

ga fröjber tjatt (ofmat bent, gritt, af nåb, för intet;

(luriga fröjber tjau (ofmat bem, 2111a bent, font

fjonom äljfa. §ör s2(ubett, ic.

3. 3efu§ t)ar (ofmat en fttötnoit ffrub gritt,

af nåb, för intet; 3efu§ tjar tofmat en fnörprit

ffntb gritt åt bem, font fjonom ätffa. kronor od)

tjarpor ar autb tjog $ub gritt, af nåb, för intet;

éronor oå) fyarpor af gulb ()oå ®ub Wa bem,

font fjonont ätffa. §ör SInben, :c.

4. 3efu§ tjar (ofmat en emig frib gritt, af

nåb, för intet; Qefug t)ar (ofmat en emig frib

gritt åt bem, font tjonont ätffa. ©(äbje fom räc=

fer i emig tib, gritt, af nåb, för intet; ®(äbje, font

räcfer i emig tib, sMa bem, fom t)onom ätffa. j&ot

attben, :c.

129. Cofttm §erren min fjol!
Mel. : We praise the, O God! — G. H. 25.

1. Sofm.i <perren, min fjä(, Zij nit allt ()an

gjort mä(, £)d) mt är jag t)an§ barn, jag font förr

ioar ett trät. §a(te(uja, bin är äran $a(Iefttja,

amen. §a((e(uja, £>erre Sefu, mäcf upp o| igen!

2. gaft ett ftyubare blott, 3ag en ffatt fyar

nu fått, 8out är ()ögre än a((t tjmab fom r)är fat-

tad gobt. §atleluja, bin är äran, :c.

3. 3ag font förr gicf i nöb, %a, i ftntben mar
bo'O^ §ar nu g(äbje od) (if uti rift öfmerftöb. $aU
(etuja, bin är äran, ic.

4. £)etta ga* nrig ()an§ bfob, ©om en gång

för mig ftob 8uför ®ub, font min (öfen få milb*

rif od) gob. £>afle(uja, bin är äran, :c.

5. §an min bom på fig tog Dcf) mib forfet



ben flog, ödj få bar fjan min tuftan, bå fyan för

mig bog. <palleluja, bin är äran, ic.

6. Wien fmn upp månbe fta, Sitt jag lif måt*

te få, £)ty
ja äro rot fria från bob båba troå ! $ah

telnja, bin är äran, te.

7. ©a i lammet jag är -Jen beråbab od) lär

Qnför ©nb, fom meb allt fyabt orbnat få ber.

§attelnja, bin är äran, zc.

8. Ocf; om t)är jag går trrjcfr, Od) min roäg

ft)ne§ Itjtft, £od f,oå $efn§ i Ijimlen ett f)em är

mig btigbt.

9. Då) bit upp fjait mig tar, £t) bet finnet

tjan §ar, "§an fan ej bo i gfäbje ocf) lenma mig
qroar."

10. (Sifter möba ocf) ftrib Om en fort liten

tib §an mig fjemtar tid fig, till fin gläbje od) frib.

halleluja, bin är äran, ^atleiuja, amen. §atte-

Inja, §erre gcfn, roäcf upp ofj igen !

(Rev. W. P. Mackey.)

130. £om, bu nåbens fatta rifa.
Mel. : Come Thoufount of every blessing. — G. H. 116.

S»lel. efter 10 Haäfen i §emlanb§s©ånger:

1. ®om, bn uåbenS fälla rifa, Sill bitt lof

mitt t)jerta ftäm; £ina flöben atbrig jroifa, §ögt
jag roill bejjunga bent. Sär mig någon fjnftig

roffa, 9?ågon tjimmetjf melobi, 2(tt jag må bin far*

lef prifa, (Som från bomen löpt mig fri.

2. £)är roifl jag mitt (Sbenefer 3^efa, tt> bn

rjalp mig |it; £)d) mot fjemmet nn jag refer, 3)n

mig l)jeiper orffd bit. Sftär jag låg i mitt elönbe

£u mig föfte, fmlb od) gob; $läx mitt f)jerta rore*

ben bränbe, 2)n mig löfte meb bitt blob.

3. 3lrf, jag mrjefet fjar att nåben Xada för

fyroarenba bag
;
§erre, jom en febja tåt ben SBinba
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mig rcibbitt bebag. 3ag tia funb är få benägen
Sitt att fara mid få böjb; £ag mig, qör mig till

bin egen, Oct; mig göm ritt |fintlend fröjb!

(Rev. R. Robinson.)

131. O, mitt fjal, mar nu glab.

Jfie/. : Rejoyce and be glad. — G. H. 24.

1. €>, min fjät, mar nn gtab! $)u en frälfa*
re fjar; Se t)an§ trubba, fjan§ graf otf) bet fors
font tjan bar! Sjung om rjonom, fom i böben mar
bmtrognafte män, Sjung tjaité feger ocf) förfunna :

r)an tefmer igen.

2. O, min fjät, mar nu gtab! 9ht är fottjuå
oå) mår, €å) af (tuggor ocf) moln fine ej ringafte

fpår. (Sjung om rjonom 2c.

3. C, min fjäl, mar nu gtab! £t) bin fat är
nu gob, Seban gefnS för big gaf tia löjen fitt brob.
Sjung om bottom, ?c.

4. D, min fjäl, mar nu gtab ! $u t)ar lif, bu
bar nog, $o för ft)iibare, §an, ben rättfärbige, bog.
Sjuug om rjonom, te.

5. O, min fjät, mar nu gtab ! £rj bet ffagta*
be tam Ur fin graf titt eminnertigt tif fjar gått
fram. Sjung om bottom, :c.

6. O, min fjät, mar nu gtab! %\) en touting
bu bjar, Som på t)immetett3 tron tar big fjetf i

förfmar. Sjung om rjonom, 2c.

7. O, min fjät, mar nu gtab ! Xt) tjan fom*
mer igen, £an font gaf för big lifroet: bin ®ub
oc§ män. Sjung om fjortont, fom i böben mar bin
rrognafte män. Sjung tjans feger odj förtunna:
Ij.in tömmer igat. (Rev . H< Bonar)
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132. <Sn iiten tib,
Mel. : ''Till he come!- oh let the wordsr G. H. 69.

S.JJM. efter »4 flaefen i .£>emlanbs=3ånger.

1. "Siten tib" — o bröje qmar 2ln på frrän=

gen ton få flår! "£iten tib" — fytoab gtiflne Ijn»

Sprib» beraf i forgfet §u» ! §immel, f)em odj eroig

frib — Siat om blott en liten tib !

2. -ftär be fara från 0J3 gå Upp till®ubfitt

arf att få,
sJcär 0)3 jorben öbe fäns" £)dj all fröjb i

galla tnäiibS — "Siten tib" — jå "tömmer fmn;"

ftlaga går ej längre an!

3. Stmå 0J3 f) tin len mörf od) tjocf, 8åt 0J3

icfe fnota bocf! sMa möbor odj befmär, §iuarje

for» mår jhtlbra bär, ®ra~men§ fafor, böben»

ftrib, Slllt, — är 61ott en liten tib.

4. 2Bib [in färlef» altarring SBröb oct) min
t)an bjnber fring DJ3 till ftttrfa, till3 mi ber SJcöta»

alla, ber fjan är: — "Siten tib!" tet tjnbe flart!

herren tömmer, fommer (närt!

133. 2Mr gfaöcré milja,

1. "3)eit Sonen tjafmer, §an tjafmer lifraet,"

Så mittnar orbet Xill emig tib. "2)en ej l)ar

Sonen, §an bar ej ttfmet;" §nr fjdrbt bet tjnber,

3) et blir'bermib.

2. Oct) gabren» milja, Så fager 3efu§. Sr
blott, att alla sDcå Sonen fe Ddj tro på t)onoin Dd)

finna frälsning gran ftmben, böbenOdjemigtme!
3. Så lät, o 3e)X $å o§ fnllborba» 5) in

foberå milja. Som ocf är bin! 3a, nteb bin förtet

Xag aöaö tjjertan, Om möjligt, §erre, guUfom*
ligt in!

134, ©arnajfnj) oaj arf*
9JM. efter 10 tlaSfen i Bemlanb&Sänger.

Sen tid, fiurubin farter Jabreu f)afioer beioift ofi. 1. 3of). 3:1.

1. £), l)iir fäll Den fjäl må ffatta», Som i



fanning är ®ub§ barn ! 3>utet gobt fan fjemte fat-

ta%, §on är löft ur mörlreté garn. 3ngen är t

färtef lit .penned gaber — tjog od) rif, <pan for-

lättar ftörre gåfroor Stn att roerlbenå tomma
pfttwr.

2. Sitt ett namn i merlben bära Odj af mem
ffor prifa§ ftor, Sir ju blott en rimlig ära, §mar=
på ingenting beror, sD£en r)rt>ab ära od) jjmab fröjb,

©ont gör fjäten emigt uöjb, Sitt i fanning meb fig

meta: "3ag den ljögfteä barn far tjeta!"

3. Sorbifft axl f
om r^a täber §är åt bar=

nen temna qmar, D, t)ur föga bet bocf gläber, 3läx

bet ofta pitfnabbt far! $ag ^ bättre arf begär,

§mitfet oförmattffligt är, Det) min ffatt jag tjelft

mitt tjafma, 2)er ej tjnfmar ftjäta, grafma.

4. ®euom 3efn§ ®ub 0(3 tager Upp uti fitt

frib§förbun.b, fattar, lodar, tjufligt brager gran
mår förfta tefnabåftuub. éenom $efn§ — o tjur

ftor — Sir of$ öppnab biutteité port, ©ettorn 3efu§

få mi åtta ©ttb i tron mår gaber fatta.

5. sD?en bet barnaffapeté raärbe Sär, o ©ub
ocf bent förftå, @om ännu — i mörfret fnärbe —
9Jceb förbunbua ögon gå! Såt bin färlef mana
bem Sitt titt big o ef mänba tjem, ffllå be ftg i tib

befinna O rf) än rum för bättring finna !

6. Ddj bin titta barnaffara gör o ef genom
öfnenS fanb ! 2Bärbe§ bem ijoé big bemara 9fteb

bin ftarfa faber§l)anb! Uuber bera§ famp od) ftrib

Uppetjått bem meb bin frib, Det) när tårebröb be

äta, Såt bent arfmet ej förgäta!

7. 3a, befjått og åtta, åtta 3 bin fruftan odj

bin uåb! 3Bi, font tärt big $abcr fatta, Det) för*

ftått bitt färfeféråb, £>ått ofc ftäbfe tätt mib big,
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Dm än uppå törneftig, XilB roi in i ftaben braga

2Ut roårt arf bertjemma taga!

135. 3ag mia fjmiga.

1. ^ag loiH fjimg a, o Seju, Om r)ur bu aU
ffat mig, Oa) t)ur bitt r)jerta* tar (ef $>ar uppen^

bårar fig ;
gör mig oct) (jeta roertben Sitt btob bu

rinna tät, Sitt fria of$ från ffulben, Wlå mi beftu*

na bet!

2. gran bin t)ärtigt)et§ boning ®om bu t)it

neb för mig, gran trubban oct) till torfet SDet mar
en marterftig. gör mig :c.

3. £n t)ar tmngrat, oct) törftat £)ct) gått big

trött för mig, görjmäbelfe oct) ångeft £>ar fexdit

öjmer big. gör mig :c.

4. £u t)ar fmafat ocf böben, ga, forfeit böb

för mig, <pnr ffafl jag tunna tacfa, Oct) eroigt pri-

fa big? gör mig ic.

5. S)u är ocfiå u^ftånben Utur bin graf

för mig, S(tt jag må emigt (efroa 3 t)ärligt)et meb
big. gör mig :c.

136. ®å fjunganbe framåt.

1. §trjart)etft jag i roertben går fram, Oct)

panga än törnen min frig, Sag fjunge meb fröjb

om bet btjra Ghtb§ Sam, Som låtit fig ftagta för

mig. 3_ag fjunge om gottont, fom få åt mig
tonnnit feger oct) frib, Oct) nit roib min fiba beftcm*

bigt mitt gå, (Sn jjjefyare, mägtig i ftrib. O bro=»

ber, ftjné magen big öb§ttg oct) tång, Qoå fjungan=

be framåt änbå, Xtj bjeftimlcu fttir för ben troS=

friffa fång, Ocf) 3 efu§ t)ör glab bern^å.
2. Sen fången ont grätjaren gob ©fatt ttf--



tua ånt)o mitt t)opp, Cd) ftärla få Ijuftig mitt ijun-

fanbe mob, Ccrj I^fta mitt jjjerta bit opp, 3)it opp

tid ben gndene ftab, Ser ftaran af ftora ocfi fmå

3 ftinanbe ftlfet o et) jubtanbe glab gör tronen i

lju§ ntånbeftå. D brober, ic.

3. Så fjuuge jag glab i min ®nb Cm arf*

töet, font mäntar o ef mig, Cm rjarpa ocf) fröna o et)

ftrålanbe ffrub, Som 3eju§ ltn9 giftD**r meb fig

!

(Så fjnnge jag rjtoar jag gar fram, Cm adt fyvab

jag eger i tron, Sid beg jag omfiber ftår frälft

för ®ub3 Sam Det) fjnnger meb fullare ton. C
brober, :c.

137. «fffcb8ftttttben.

"§an§ äntattjft är frib."

1. Sen trognes böb, tjur (juj ocf) btib, Så
fjälen in t rjmUa gar! <pan§ öga Irjcfé i ftiCCa frib,

Der) bröftet milbt tid afffeb flår.

2. Som fommarmotnet fminner rjän, (Som
minben mojnar af på fjö: Som bagetté öga fuit§

igen, Som mågorna mot ftranben bö.

3. Så råber ber en rjelig ro, Som lif oct)

böb ej rubba mer, Sa glab fom fogeln tid fttt bo

<pan fri ocrj lätt fig tjem beger.

4. garmäl, bn raerlb af c\\vat ocf) tjopp, Söm
ftänbigt medlat för min fjäl ; Se eroigljetenå ljuå

går opp; St) fager jag big glabt farroäf.

5. C Seju, reb min fifia fräbb, 5ltt jag få

ljuft må flumra in: ga rjåll mig fjroarje ftunb 6e*

rebb $ftt firar, gå in i gläbjen bin !

138. §cl öfrocrfåtclfe.

"2>u ffatt älila £erren bin Céub af antbttt ojerta."

1. C bu, fom göt bitt 6(ob för mig, SJcitt



tjjerta tjetgar jag åt big; §toab Ijelft på jorben

brjrt mig är, &cf tag bet allt, o gefu far ! 2)itt b>
ra for§ jag tager nöjb Oct) t)ar beri min fjögfta

fröjb, S)ig mill jag tjena år från år Oct) prifa big,

när fjem jag går.

2. gör emigt tefma ffatt min fjctf, ©å tag

beu ^e(t oct) göm ben roat; Dc§ gåfloor, fraft oct)

tio nu mer 3<ag utan förbehåll big ger. £)itt

btjra 2C.

3. Dm t)elfa, gcb§ oct) Iju§ jag fått, Dm
mera ringa är min lott; 3)ocf allt är tån: o £>er-

re, tag 3Jltn offergärb meb ioälbetjag ! 3)itt brjra zc.

4. 2dt elben renfa flagget ut, ®tn flarnet i

mitt fjjerta gjut, Sitt anbe, fjät oct) tropp må bli

gör emigt Din, från ftjnben fri! 3)ttt brjra :c.

lo9. Segerfeft i croig tib*

"Tu böb, tinar är bin ubb? 2)ii graf, $nmr är bin feger?"

1. §ar bu fett, (jur träben fälla (Sina (öf för

rjöften» minb? ©ar bn fett l)ur färgen mijjnar $å
ben fagra rofené finb ? Sftera bjupt ben forg bocf

fäune», ©om fig 6orrar t mår fjäl,
sJcär be fitop*

par fjelj mi foftrat ©äga titt mart f)em farroäl.

2. 3)å inunber bjnpa locfet SJcatta ögat

gömt fig (jar, 3)å be fara läppar fattnat, Det) loar

röjt .får intet fnxtr; 3)a ben ätjfabe geftatten gör

oft tigger bid oct) ftnm, Det) ro i måftc bära nt ben

9leb i grafmeité mörfa rum.

Xc t)a enoaft gått t förmäg Ziii ett mtjefet

bättre l)em, Xilt ett laub ber roä ej unfjnar Det) ber

Öub fjugnualar bem. ©eger, feger ber be njuta,

Seger, feger fjuuga be, 3)å be meb be i t)e(ga jfa*

ran Samlag friug fin fräljare.



Oicgifter.
Sfcrr.

2Icf enbaft töf ! 39.M göt min fräifare fitt blob? 100.
SM gefité! jag längtar att fyelt blifma bin . 40.

2(cf {atiga Ijem fyo» mår @nb 36.

"Sen Sonen fyafmer, fyan fmfmeu tifmet" .

.

133.

Sen ftore tataren är t)är 50.

Sen till mig fommer, 3>efn3 fagt 122.

Sen trogne* bob f)ur ljuf od) blit> 137.

Ser ftår inför tronen af fyelgon 113.

Set blir en Sntljelg glab 117.

Set flöt en gång från forfeit ftam 63.

Set gamla lära orbet 60.

Set goba, Join jag göra bort 116.

Set mar be nittionio gömba lt>äl 48.

Sin faber Ijment är l)onom (if 67.

Sin färtef tjögre än att funjfap är 95.

Sn mig otf) min börba 65.

Så i mefter foten brebbe 8.

6 ja, mitt ijjerta rätt innerlig 75.

@j än mitt barn 105.

(Sn bticf på ben foråfäfte 23.

@m morgon ntan jtmb jag matna får 121.

(gn nnårégåfma eger jag 83.

gtt barn i)ar
0J3

af ©erran§ nåb 120.

(Stoigt ftrålar fabren* tar (ef 26.

gatmäl btire manner 98.

gaft blott en ringa ftribéman 34.

gaft jag genom morfa balen måfte gå 24.

100
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gröjben» gcrrattom att mertben 84.

gör mig titt ben fftppan f)öga 56-

©obe tjerbe, teb otf) bär og 88*

©räf ner bet beftjiumer 5.

Qmb, jag l)ör tjur torra fänber 61.

6m b ffe tor, @ubå barn jag är 25.

©a t bag i min roingårb 32.

©å i bin ungbom» bågar 103.

©an teber mig! t)tr>ab fjimmefff tröft 91.

§an är uppftanben! 118.

£ar bu tilt bin faber gått? 62.

|mr bu fett tjur träben fatta 139.

éur tjuft tian fattar mig 10.

éur ofta, när jag ffriat f)ögt 81.

§nmr oå) en fom f)ör 29.

éioar ftuub jag big befjöfmer 86.

Inoavfjefft jag i mertben går fram 136.

§rai fyaftar bemta ffaran, fäg 19.

§mitfe äro be3fe, font mib ftoben§ ftranb .

.

54.

éåft big faft mib orbet» grunb 9.

§ör ett rop från 9Xcacebonieu 93.

§ör från atfa uejber (fatta 101.

ftör tjur 3efu§ ftämma tjuber 16.

y\'6x ifrån t)öjben fröjbebub 107.

gblanb änglar» f)är är fröjb 33.

3 öub min tropp oct) min anbe 125.

^ gäftabub»faten, gicf ftmberffan fram 46.

3 norbautanb, på ifab ftranb 74.

gntet, l)iuarfen fmått alt' ftort 78.

3 nöb o ef) i fara är §erren ofj när 20.

3 fförbemän på fättet 94.

3ag gicf meb alft titt gefu» 35.

3ag imr fjunnit ben fjamn 52.
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3ag f)ör min $efn» röft 51.

Qag tid forfet fmtjger fram 53.

Qag trälabe länge i mörler oct) gra* 45.

gag tanter få g erna på rjimmelen» tanb .

.

108.

gag met ej ben ftnnb 22.

Qag met en port font öppen ftår 2.

gag met ett tanb, ett Ijäriigt (anb 87.

gag mill jjnnga, o Qefu, 135.

gag är få gtab, att mig ®nb f)å(ler tär ... 3.

3efn§ rjar mig liten fär 127.

geftré, gmmamtel 70.

gefu far, gå ej förbi mig 57.

gejuå bet tefmanfte matten ger 128.

ge)n§ är bet namn font flingor 126.

^lappanbe, ftappanbe. rjmem är ber? 17.

®om, bn nåbenå fälla fifa 130.

£ont bn fom trrjcfé af ftjnb oclj fftUo 58.

®ont fyem, font fjem! bn förtmiflabe bröft .

.

13.

Sitta (amma på fin böbsbäbb 68.

"Siten tib"— o bröje qmar 132.

Sofraa <perren, min fjäl 129.

Cåt oft famla npp bet folffen 12.

SDZeb mara lampor rebo • 96.

élex Ijärligljet mig gif 90.

SDcibt i ft)nben tro på gefns 115.

9Jcin Ijerbe fär, gerjotta är 69.

SJcin mäg är mörf, o faber 59.

SDcåfte ocf af törnen mara 124.

9cu l)ar ben fröjb jag funnit 41.

9ht mill jag jjnnga ont moberåmingen ... 72.

9cär l)an fommer, när l)an fommer 18.

9cär på bet blobbeftänfta for§ 77.

Seäftan en friften 38.
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D att få fjemma mara 30.

£), bjup af 6armf)ertigf)et 37.

O bit (ttubZ tam 73.

O bu font göt bitt blob för mig 138.

D, f)itr tjitft att gemettfamt meb ftiffoitfretjen 109.

D, f)ttr fött ben fjäl må (fattas 134.

D, fjör odj ref 80.

£> (åt mig fminga upp i tron 55.

D, min fjäl mar nn glab ! 131.

O nn mitt jag fribfutlt fjnttga 71.

*|3rté mare big, o gefu gob 49.

$ri§ ware big, o gefn Jjulb 64.

sjja ben mäg jag jjelf ej mifste 82.

Sfting i tjimlenå ftocfor 44.

Sftäbba be böenbe • 42.

©ant, att fältet öfroermägcr 85.

©e, ®nb§ lam fom fjafmer tagit 76.

©e, ()ttr bet Irjfer, fjöman! 14.

(5 fatt bit fontnta tid bet rum 66.

©tola toi mät älta möta§ 89.

©fulben är gälbab, fegren är munnen 11.

©ftmba till 3efu§ 1.

©fön är fommaren i norben 123.

©närt mi mötaS få fyo* £>erran 104.

©orgytta fjäl ef)o bu är 102.

©tige nu mot t)imlen§ t)öjb 79.

©tå upp, ftå upp för 3efu§ 31.

©å bin ftrib bu tämpai ut 92.

©å t)ögt fwr ÖJub mårt flägte fart 43.

©år bit bin fäb i ben flara bag 47.

Xill bet fyärtiga lanb ofman jfmt 7.

Sill bitt (jjerta faligt fluten 114.

Xitt fribené f)em 3ernfalem 112.
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£rrjgg t min %tfu armar 4.

Satt ttub forfet 3efu fär Ill .

Utaf ©ub är het loftoabt 110.

Upp ! famrater, fe baneret 6.

SBib gefu fora bet bfira 106.

Söt få möta» i @ben en gang 21.

SBilbt ftormen tjöt fring torftigt f)it» 97.

2Bi membra tid Canaan meb fang 99.

2Bi äro nu GJub§ fria barn 119.

Sn en bag för min 3efu§ 27.

2{n fin» bet rum! 28.

än rot gå odj "ute roanbrV 15.



140* £imf , en fåban toän fom 3efu3!
Mel. : What afriend we have in Jesus.—G. H. 29.

Drbf. 18:24. ,

1. Sänf, en fåban män fom 3efu§, §mUfen
brubgum, rif ocf) ffön ! £änf f)Umb förmån att få

bära odling fram titt (&ub i bön! 2Icf f)ur ofta

mi ofj färga, Wåba, fträfma ntan lön, 331ott för

att tt>i icfe bära 2Ittting fram titt ®ub i bön!

2. Sir bu froag ofy forgbetungab, grnftar

bu för fönben§ lön, 3 eUté an
iu öppnar famnen,

®å nteb attt titt ®nb i bön! «£>ar af jorbenå fal-

ffa löften 2)u ocf gjort ett forgfigt rön, ®ärlef,

tröft ocf) fjjefp bn finner, Dm bn går titt ®ub i bön.

3. Om ocf freftetfer ofc trtjcfa, Sftognabe af

ftmben» frön, 3)ocf mi ej må fatta mobet 93är bd
fram titt ®ub t bön ! 3ngen män mi f)a få trogen,

2(tta anbra äro rön— Qefuå fanner att bin ftoog*

f)et, 0å nteb attt titt ®ub i bön !

Rev. H. Bonar.

141. 3ag låg i fonben bob en gång.
Mel. : Once I was dead in sin.—G. H. 129.

®f. 2: 1.

1. 3ag låg i fönben böb en gång, Q jem=

mer, qmat ocf) nöb, 9#en for§fäft nu meb 3efu§
Shift, 3ag är från fönben böb. D bjnp af nåb,

fjan äljfabe mig £)dj gaf fig f jelf för mig !

2. D färlefébjup, o färfef^öjb, 3)en jag ej

mäta fan! O nnber af barmfjertigfjet, 3a9 \®%
min 3»efn§ fann ! O bjnp 2c.

3. O fölb, font glömmer otacffam (£n män



få unberbar; $å färleféglöben borbe ftabS gör
"ponom brinna flår. O bjup :c.

4. Sag lefmer nit, bod icfe jag, !ftej ®riftu§

uti 'mig, ©ont mig från jrmben§, böbenå lag,

©jort fri eminnerlig ! O bjup it.

Rev. A. T. Pierson.

142. &\ä\m$ Ijem\

Mel. :/ will sing you a song of that beautiful land.—G . H. 20.

$f. 137: 3.

1. £åt mig fjnnga en fång om bet förtiga

lanb, £er fjälen f)ar rjemtrjtft od) bo, £>er ej ftor*

marne flå mot ben leenbe ftranb, £)er be emiga

fröjberna gro, &er ej ftormarne it. 2)er be emi*

ga2c. :,:

2. 3)er l)ar fjälen filt fjem ! TO i bröm otf)

i'ftm gag fffimtar ben grjtlene ftab, Defy bå ftme§

mig toägen få fort genom fftm, £)dj t)ur gerna jag

flöge åftab ! Odj bå ftmeå 2c. 0(f) f)ur :c. : ,:

3. 3 ben etoiga ftaben fht§ rum för en biöar,

(£\t rum utaf gefu» berebt, SDer båb' Irona od)

arf i berebffap tjan f)ar, SDem ej mennifloöga fyar

fett. &er båb fröna 2c. SDetn ej 2C. :,:

4. . O fmr ljuft bet ffall bliftoa ber fjemma

en gång, 9cär fint är ad möba ocrj ftrib, ©dj meb
ffinganbe ijar^or ocf) jublanbe fång £ela flägten

blir famlab t frib. Ott) meb llinganbe it. §ela

flägten 2C. : ,: Miss Ellen H. Gates.

143. £efa toägen.
Mel. : AU the way my Saviour leads me.—G. H. 60.

5 9Rof. 32:12.

1. §ela magen går f) cm meb mig, £), fytvab

lan jag önffa mer ? San jag tmifla på fyan§ gob*



fiet, Sftär jag på f)an§ febning fer? §immetft

frib, gubbomtig trtiggfyet Uti fjonom f)ar min fjät,

:,: it) jag töet, fytvab fjetft mig möter, 8e fu§ 9 or

bocf ättling mät. :,:

2. ipeta magen går t)au meb mig, 5tr på
branterna mitt ftöb, ©er mig nåb för tjmarje

pröfning, ©ttjrfer mig meb tifmeté bröb ; Dcf) om
r)jertat mitte törfta, 28ägen fanned tung odj lång,

:,: gröjbefätlor ftrar. nr ftippan (Springa fram
fom förr en gång. :,:

3. §eta magen går tjan meb mig, §mitfen

förte! t)ög ocf) rif, £)dj titt fift en emig fjmita

©fänfeå mig i t)immetrif. 9cär jag ber får fri,

förltarab &afta mig för tfjronen neb, :, : @fatt

jag ej ben fången glömma: §eta magen gicf f)an

meb :,

:

Fanny J. Crosby.

144» £clge $nbe, trofafte lebfagarc*
Mel. : Holy spirit,faithful guide.—G. H. 40.

$f. 32: 8.

1. £>efge 5tnbe, bu font är ®rifti manner
troget när," £eb 0(3 fafta mib bin fjanb £jör i öbe

pitgrim^tanb; trötta fjäten emig tröft éfän! bu
meo bin tjufma röft! §miffa fafta :,:

2. £rogne roän, fom fötjer ftäbé 2)ina Barn

meb tjjetp tittreb§; £åt og ej i mörfa qmat @tä*
pa mara bagare tat; Det) när ftormen allt tmr

bräcft, Jpofcfcet ftm3 för fjäten ftäeft. £miffa
fafta :,:

3. 9?är mi efter möban§ ftut 2öqnta att få

fjroifa ut, dlät mi börja ftäbaé af, 2tfmen attt

t)tnab förr bu gaf, £)rf) när floben från oft tar

3Mt; blott 3efu blob är qmar; &miffa fafta :,:

M.M. Welle, 1858.
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145. %d, att jag intet roorc!

Mel. : Oh, to be nothing, nothing.—G. H. 74.

1 £or. 3:7.

1. 2lcf, att jag intet roore £)tf) Blott låge

för mäftarenå fot @om dt tomt ocf) förlroåfabt fä*

rit, ©om t)an§ nåb fttnbe taga emot; £om att

r)an må mig uppfatta, 2)å uti §an§ tjenft jag mitt

ga, Äroåfab, att I)an ocf för anbra titt fräta*

ning mig brnfa må !

2. 2Icf, att jag intet more Oå) blott Inbbeé

titt mäftaren* tjub, @om en tjenare, ftättb roib

forten Ctfj berebb titt att följa |an§ bub. S23il*

lig att fom inftrumentet görfunna fjatrå tof när

Ijan mitt, Sften om Ijan ej mig befyöfroer, Sitroät

mara nöjb ocf) ftitt.

3. 2Icf, att jag intet more! Om meb fmär*
ta bet ocf jfutte f!e, Sag mig gerna i ftoftet labe,

$unbe mertben min 3efu blott fe! Retire må jag

Mifroa intet, 2ftt f)an må få fjt)ttningen§ gärb;

<pan är roätfignelfen» fatta, §an enfam är äran

märb. Georgiana M. Taylor, 1859.

146* (Sj annat namn*
Mel.: One offer of salvation.—G. B.. 78.

SIpg. 4 : 12.

1. 2>et enba lju§ fom är oft £itt frälsning

gifroet än; £>en enba grnnb fom bär 0J3, 2Ir &ri=

ftu§, frätfaren. (5j annat namn är gifroet, ej an*

nan tjörneften, Slott Qefuå Stift! roårt 31 ocf) O
$an frätfa fan ätten.

2. (£n enba borr titt Itfroet 3 bag oft öp*

pen ftår; @tt offer blott är gifroet, 3a £rtftu§,—

bet förftår ! (Sj annat namn ic



3. Sttin eitba fång t noben Sr 3efu§: bet

är nog ; äftitt enba i)opp i böben 3)et att l)an för

mig bog. (£j annat namn : ,: p. p. biiss.

147, §åt tynben ej råba*
Mel. : Yield not to temptation.—G. H. 89.

lfior. 10:13.

1. Såt ftmben ej råba, gör freftelfen fit),

§mar jeger big fjjelper att minna en nty; Élot

luftarne roafa Då) ftrib fom en man, @e ftabigt

på gefuå, 35ig feger ger tjärn

2. glt) onba famrater, SJtot flämt mar på
maft, ®ub§ namn f)ått i mörbnab, $an berpå ger

aft ! ©ör allting meb attmar, 2Bar manlig od)

fann; @e ftabigt it.

3. Dd) fjonom fom minner, Sr Ironan be*

ffärb ; 3 tron Jfatt bn minna, fjaft mör! är bin

farb; 3Mg ®ub fan bemara, £)ig ftärfa Ijan fan;

(Se ftabigt K. H. E. Palmer.

148* Set ftnö nåb otf för big.

Mel. : O, come to the Saviour.—G. H. 95.

(Sf. 55:7.

1. O, fftmba tid frälfaren, tro på fjan§

namn, £t) gcrna förbarmar Ijan fig; §an mitt big

förnya, o raänb big ej bort, £9 nu ftn§ benåbning

för big, 3a » bet fina nåb o ef för big, 3a , bet finS

nåb ocf för big, £t) 3 e
fu§ toarbt böb att big frät*

fa Då) bjuber benåbning åt big.

2. O fäg, t)marför mitt hn mäl längre gå
fram $å (tmbeu§, förtappe(fen§ ftig ? £mr fan

bu förffjuta bet färlefen§ orb, ©om bjuber benåb*

ning åt big? 3a
>
oet Pn^ 2C «



3. 3 ttb tåt big marna, titt forfet big ttrnnb

£t) annars förlorab bit är; £itt forfet blott ga;

ingen fnnbare än görgia% om dan gömbe fig ber!

Sa, bet fina 2C. Fanny J. Crosby.

149. ©obtityttfc*

1. (55obt tt^tt år. — 3a bet blir gobt, Om
bn nåb t)o§ 3efn3 fått, £efmer än i nåben qmar

£>å) för Ijroarje morgon Ijar dlåb på nrjtt.

2. ®obt n^tt år! — 3a bet blir gobt, £ar
bu o ef i frjnben gått, SBIott bu nu titt 3efu$ pr
O dt) l)an§ nåb för intet får, göb§ på nrjtt.

3. ©obt nt)tt år ! — 3a, bet blir gobt. Om
i ftriben bu beftått £)tf) får ffiljaå r)ä'n i frib, 23o

när @ub titt ettrig tib, £>et blir gobt.

4. @obt nt)tt år! — O, lomme bu, §erre

3efu§ ! $om juft nu ! £>ag fom fommer, bag fom
går Söäntar jag ; o, font i år ! 3 efa3, fom !

5. @obt nt)tt år ! — Sa, allt blir gobt, <5e*

ban ftinb oct) forg förgått, Seban jag är farlig

gjorb, §imlen nt) od) nr; mår jorb, W. ting nött.

150. 8a gkf bet titt*

Mel.: I stood outside the gate.—G. B.. II: 42.

"@år tn genom ben tränga porten." 9flatt). 7: 13.

1. £)erutanför en bag 3^9 §elt förtappab

låg SBetungab, trött ocf) fmag, 3a 9 ingen räbb-

. ning fåg. 9Jlen i mitt arma bröft 2öar oro, qmal
od) ftrib. ($j ffnmt jag fåg af tröft Od) fänbe ins

gen frib. :,:

2. "O ®ub, miffunba big !" <S°a ljöb bet i

min fjäl. "O §erre, frälfa mig, O, fräfé mig,

fynbaträt!" — £)ocf albrig tänfte jag, 21tt nåb



jag ffutte få* 9#en om "jag gjort ®ub% lag,"

$ag funbe fjoppatå bå. :,:

3. Often nu jag brutit allt, <£j gobt jag fann
f)0§ mig. Sag fa9/ ^a0 ®uo befa£ft

f (£j att fjatt

offrat fig. Uti mitt Blob jag tåg Oå) mäntabe

min bom ; Stten 3-efu§ titt mig fåg, Sitt mig i nåb
fjärt !om. :,:

4-. £an fabe: "fe, af nåb, $f nåb bu tefroa

får, ©å är min faberå råb, <Så raittna mina får."— Sag met ej, f)itr' bet gicf, Sften börban blef jag

qttritt, otf) barnaftap jag ftcf $lf nåb, ty allt öar
fritt. :,:

5. 2Itt frunga £erren§ pris, £)et är t)ttmb

jag nu mitt. tt) juft på betta roté 9tteb mig bet

f)ar gått titt. ©ubå barn af bara nåb ! — Qag
fåbant albrig tänft ; 9tten attt på fabrenå råb

Sftig blef för intet ffänft. :,:

6. Ddj nu meb §erren§ ma!t, Qag blir be*

toarab mäl
;
§an fjetf få fjafmer fagt, 2)et fröjbar

tropp otf) fjäl. |)atteluja i fröjb 3a9 fjunger re>

ban t)är ! .gatteluja i l)öjb 3a3 f
junger bättre

ber ! t, l Miss Josephine Pollard.

15 1
. mb ftobenö ftranb.

Mel. : Shall we gather at the river.—G. H. 124.

1. 3>ag toib flobenä ftranb förbibar, —
$3äntningétibeu toarit lång — Sftu mig engtarö*

fter fyälfa 9Keb en fjimmetff roälfomftfång. éagen
grt)r, ocf) re'n jag ffonjer (Staben, ber be fatta bo,

£)er ben onbe mer ej rafar, 2)er ben trötte fin*

ner ro.

2. $e'n på fjimlaftranben ffåbar 3ag ett

fribenå fänbebub. ©närt i trtiggfjet jag ffatt fö*



ra§ Sfroer floben fjem till @>ub. @imb od) forg ej

mer mig qttmtja, (Sroigt frälft, jag ber (fatt bo,

£)er ben onbe 2C

3. Sångt från jorben§ mörfa balar, gran
beg oro, qroat odj far, ©fatt jag fjunga, trinm=

fera, gira änbföft jubelår. £), jag längtar till

min Qefité, O, jag längtar att få bo SDer ben

Onbe 2C, Rev. Rob. Lowry, 1864.

152* 3>e trognas tyffonknb*
Mel. : ^^s^ be the tie that binds.—G. H. 114.

1. ®e trognaå frjffonbanb, £), ljuru ljuft

bet är ! (Som Ijelgonen i I)imlen§ lanb, SSi od
förenad f)är ! $ri§ ffe @nb, fom tog £)& titt bam
åt fig ;

$ri§ ffe 3efu§ Ärift fom bog gör alia —
ja, för mig !

2. 3 &onen f)öj^ mår röft £itt famma ®nb
änbå ! SJceb famma fruftan, famma tröft Odj fam*
ma fjopp odfå. $rté ffe @ub, it.

3. &en ene fjjety odj ftöb Utaf £en anbre

får, Ddj ofta för fjttmranbraå nöb 2Bi fatta for*

gen» tår. $ri§ ffe ®ub, se.

4. SSäl gör bet Ijjertat qtoat, 2)åmänrtid£
bort från män, SDcen (närt mi få i f)tmten§ fal

^maranbra fe igen. $ri§ ffe @nb, :c.

153. Sef för 3eftt$

1. Sef för 3^fu§ — allting annat Sr ej

raärbt att fatta§ lif. ät ben männen framför an-

bra §jertat§ förfta färlef gif !

2. £ef för gefuS — merlbené äflan, 3tyfte,

rifebom od) glan§ ©ifma albrig åt bin anbe SBlott

en timmaå frib, fom l)an§.



3. Sef för 3efu§ — famla fjatar ®ring

f)an§ brjra förmåner, ©frmba, innan natten font*

mer, 2)å bu ej fan tr)er!a mer.

4. Xujen, tufen arma fjätar ©utfå efter fif

odj frib. <Säg bem något orb om 3efn§, SJleban

bu ännn fjar tib.

5. <5äg bem blott f)toab fjelf bu funnit,

SBittna om fmmb fjelf bu fett, Dm ben färlef utan

Ute, Dm ben nåb rjan big betett

6. Sef för gefuå — gif åt rjonom Sifraeté

fföna ioårbag — men ©if ocf mannaålbernå ftt)r*

fa, Dd) ben fena fjöften än.

7. ©if big Ijclt, trj bet begär r/an, ©jelf

fjan gaf fig tjeft åt tig, tflåx f)an fattig ocf) föra!*

tab &\d t)är nere forfeté ftig.

8. ©if big tjett oä) met att ingen Sn förlo*

rat beruppå ! Sef för 3efu§, titts bu falig 3n uti

fjanå ro får gå.

154. D, fatta bag.
Mel. : O happy day, thatfixed my choice.—G. H. 133.

1. O, fälla bag, bå jag till flut 3tf big, min
grätfare, togå faft; Wäi må jag rigtigt fjunga ut

3 pri§ ocl) lof, att fnaran braft. éäfta bag, fälla

bag! £>an fann ocf mig, få arm otf) froag; §an
gaf i mig fin anbeg lag Det) frib ocf) fröjb för

rjtuarje bag. (Sätta bag, fatta bag. £)å ^ånt)tt*

fobbed äfmen jag.

2. 9hi är bet gjorbt, ja riftigt gjorbt —
9ttin män är min, ocf) jag är f)an§ — §an brog
mig längre, brog allt fort; 3a 9 brogå, jag Itifj*

nabe, jag manna. (Sätta bag, ic.

3. D fjäl, font länge irrat fring, £)ig Ijtoila



nu i fribenå Ijamn Odj låt Jbig ej af någonting
görroittaå från bin fyerbeå famn ! (Sätta bag, zc.

4. O fäub, fom bå mitt löfte ftcf, gör ijmarje

ftunb på nt)tt mig tag, SCtCfS jag t böbenå ögon-
bticf går malna titt en bättre bag. (Sätta bag, ic.

Rev. P. Doddrige, 1755.

155. Wn fjöl, töar pä bin toaft.

Mel. : My soul, be on thy guard.—G. H. 112.

1. 9ttin fjät, mar på bin malt SWot bjef*

ttml, ftjnb odj toerlb, Som }ö!a ftobs meb roälbig

malt £)ig tjejba på bin farb.

2. (Så ioala, Beb odj ftrib: Sn lommer ft en*

ben 9tteb tufental i flutna leb. 9tteb bön framåt

3. vlnnu bet gätter ftrib, (Se titt, bu map*
nab ftår; Q tron l)ått ut ännu en iib, Stifts bu bin

Irona får !

4. Sntitt bin böb§minut ^ått i, bå fommer
©ub; Uti fyan§ famn bu anbaå ut. 3)å tyemtar

§aU ftn bmb. Geo. Heath, 1781.

156. "©c pa 3efii$, trötte fjäll"

1. (SepåSefuS, trötta fjät, (Se otf) lef!

Se otf) lef! Se ljur J)an l)ar attt gjort mäl! <Se

odjlef! Se ban foréfäft är för big, (Se otf) lef!

(Se oct) lef! §ör fjan fager: "Se på mig," (Se

0$ lef! <Se! bin Ijerre uttpfjöjb är, (Se! rjan är

bigatttibnär; (Se! forr'n böben bort big bär !

(Se otf) lef !

2. gaft bu är i fönben böb, Se otf) lef! Se
otf) lef ! Se ej på bin egen nöb, Se otf) lef ! gångne

unber fatanS malt Se otf) lef! (Se otf) lef! "(Se



pa mig/' fjar %e\ué fagt @e od) lef! @e bin £er=

re 2C.

3. gaft bu länge farit mitt, @e ocl) lef ! @c
x)d)lef! ©lut ej nu bitt fyjerta titt, @e odj lef!

§ör bin faber ropar t)är : ©e odj lef! 6e o oj lef!

éen font mitt, toätfommen är ©e od) lef! ©e bin

§erre :c,

157, 9tagot för 3efu«*
Mel. : Saviour, thy dying love.—G. H. 26.

"§erre ! fcwab loia bu, att jag flail göra ?" 2tyg. 9 : 6.

1. 2)u, fom af färle! bog, 3efu#, för mig,

Sntet jag fatter bå Unban för big ! Sftej, tag mig,

|>erre, fatt ©å meb bin färlef, att ^jertat md
offra glabt Sftågot för big!

2. $)u, fom titt nåbaftol Utgaf§ för mig,

gefuå af nåb mig fänb ®raft ifrån big, D^öjb meb
mitt !or§ att gå, $rifanbe big, oå) få ©öra—
faft fmagt — änbå -ftågot för big!

3. ©fapa ett l)jerta rent, £erre, i mig, Sitt

jag må l)marje bag Sefroa för big, ^elanbe något

får, SOBinnaiibe något får, ©öranbe, fyroar jag går,

iftågot för big!

4. 51ttt Ijroab jag är odt) l)ar — ©åfroor af

big — Slttt, uti fröjb oå) forg £ag \)ct af mig!

Oé när i tytmlenå ljöjb Sag får big fe meb fröjb,

Srfmer jag, eroigt nöjb, Slttting §oh big.
Rev. S. D. Phelps, D. D.

158, £toar ära be nio?
Mel. : Wandering afarfrom the dwellings of men.—G.U. 12.

fiut. 17:12—19.

1. 3agabc långt nti marfen i tjop, Xio fpe-

tälffe u^äfma fitt rop : "£jefy oft, o 3efu!"—



ni

pan Wp aUa tio, Cd) en font igen, men rjroat

äro be nio? £)roar äro be nio? pwax äro be nu?
2Bar ej tio font fjulpo*? <pmar öro be nu?

2. ^rifab marbt ©ub utaf främlingen Blott,

®om för ben fjelfa fjan få f)abe fått, £acfabe fjo*

nom, tyroarä färlef bet gjorbe; §mar öro be nio?

få grälfaren fporbc. £mar äro 2c.

3. "2JCr f)an mät £rtftu§, en flif najare?"

@å farifeerna ropa på \pc: $äx ftår en tecfenför-

bibanbe ffara. — ptoatc öro be nio ? — be borbe

nu fttmra!J)mar äro :c.

4. Äititu t bag få om "fmärtornaä man"
Sufenbe fråga nteb f)ån: "•pmem är Ijan?" Sngen
meb pottorn föraftab mill bli ;

— o ! Såt mittnena

tala — §roar äro be nio? £mmr äro :c. p. p. b.

159. "3onbttb!"
$f. 27:5.

1. ^efu, låt mig rjmila ut, gran mig fjelf

oå) l)ela mcrlben, Qa, från ftornten unber färben

3 bin tmlba famn tia fint!

2. ®öm mig unban menffor» bom, Unban
allt fom J)är mig fränfer, Q ben frib, font bu blott

ffänfer åt be bina, £erre from !

3. ©if od? tag fe'n fjmab bu mid, SBlott jag

får bin egen mara, (£n tbtanb ben fälla ffara,

©om bitt rife ftft rjör titt!

160. pröfa mig troiu

1. ©ub, gif mig nåb att ftå t tron £rot£

Ijmarje omäné fjot, Oå) att meb mobigt rjjerta gå
Jproart libanbe emot!

2. ©if mig en tro, fom böjer ftg £nft un-



ber agon£ flag, ©dj fjtoifar nöjb, o ®ub f)o§ big

Uti ben mörfa bag.

3. ©n tro, font uti nöben§ natt Un Kärare

fig ter, ©dj bågen fom i fltjn bn fatt, ©c! genom
ftormen fer.

4. göröfa, §erre, få roar tro; @en lomme
fjroab font fyelft; Äen t)är roi njuta eroig ro §oå
big, fom ofj f)ar frälft !

16 1
* §ör fabmré röft i bag!

Mel. : To day the Saviour calls.—G. H. 55.

1. §ör fabrenå röft i bag, 3)u toifåna tam
;

^artoät af ftmben tag, iitf ($ub gå fram!
2. ©ör 3efu röfM bag, £an flaxar ju

$å t)jex-tat täta flag : Sat upp juft nu!

3. §ör 3efu röft t bag, gty för bitt ftf,

$ifl nåb Ijan frnr befjag: SDig flottorn gif !

4. §ör anbeuä röft i bag ! 2)rif ben ej bort!

Sin herren fjar förbrag: 2)in tib är fort.

5. §ör .jperretté röft odj fom, £)tg f)ar fyan

fär, ^om utan "men orf) ont," $om fom bu är.
Rev. S. P. Smith.

162. D, jag töet om ett Ijufttgt lattb.

Mel.: There's a beautiful land on high.—G. H. II. 121.

1. D, jag met om ett ljuftigt fanb, ©m
jag {närt finge fe beg ftranb; élifroer forgen mig

Jtoår, Xiii min fröna jag trår Uppe ber i bet fälla

fanb. 3 oe ^ tanbet jag fnart får 6fi gran jor-

ben» bcfmumer fri; élin frälfare fär är före mig
ber 2ftt ffaffa mig runt beri.

2. £), jag met ont ett ljuftigt fanb, Spånga
manner meb pafut i fjanb debatt fräffte ber ftå



Oct) mig mänta ccffå Uppe ber i bet fälla lanb.

3 bet lanbet :c.

3. 3a
f i

a9 ^et om eit fjufligt lanb, C dt)

faft r)är jag blir trt)cft ibtanb, &f min 3efu§ jag

lär, 3n9 en 9™* finne§ ber, 3 bet Ijuftiga fri=

ben§ lanb. 3 Dei lanbet 2C.

4. O, jag met om ett Ijufligt lanb, Ser
farroäf man ej ger rjrnaran'n, Ser ben längtanbe.

brub ginner tröft f)o§ fin ©ub 3 bet Ijuftiga fris

bena lanb. 3 bet lanbet it.

163. £> böneftunb, för mig få fär.

Mel. : Sweet hour ofprayer.—G. H. 77.

^Sf. 55: 18.

1. O böneftunb, för mig få lär, Så från

en roertb af tungt befroär 3a9 titt m™ faber§

•famn får fin ifteb i)roab fom t)elft mig t)är fan

brt). 3 ^ Dei* llta t forg odt) nöb 3a9 ofta funnit

t)jelp o et) ftöb, Så bn mig förbe £erren när, Su
böneftunb, för mig få lär!

2. O böneftunb, för mig få lär. gör itrigt

bin minge bönen bär Sill tjonom, fom ej ljuga

lan Då) berför tager bönen an. "O fölen mig/'

få t)ar l)an fagt, "Dä) tron mitt orb, min nåb,

min malt;" <&a lägg för t)onom allt befmär, Su
böneftunb, för mig få lär.

3. O böneftunb, för mig få lär; Sin tröft

jag njute ftänbigt t)är. SilB jag får fe från

$téga§ l)öjb 9)titt t)em ocf; fminga upp meb
fvöjb; Så jag får flappa förtets ffrub gör att

förllarab bo r)o§ ©ub; Så ropar jag i fltjften

ber: garroäl, bit böneftunb få fär!
Rev. TV. W Waliord, 184G.



164. ©n troenbeä Ijow.

1. ©närt mitt aftonffocfa flår, O ef) fnart

Ijem jag ila får SGöib min gobe IjerbeS arm, Un*
ban toertbenå ftrib ocfj larm.

2. Snart jag ffatf för tfjronen ftå, £)er ej

fttnben mig fan nå. gntet for§ mer trtjcfer mig
©åjom f)är på öfnenå ftig.

3. ©närt jag fegerfronan får Oå) btanb

frätfta ffaran ftår ©gnanbe min tjarpaå tjub

ät min §erre ocr) min ®nb.
4. (Snart ffatl eroigt)eten§ tju§ §emma uti

fabren§ f)it£ Öffoer allting fpribaå Hart, $tlt för*

bolbt blir uppenbart.

165. "3cfepi\"
9Jtatt^. 6 : 19.

1. O, fö! ej famla big ffatter f)är, $er
mat od) roft bem förberfma! @n t)ögre lott btg ju

giftoen är, ©om barn ®ub§ rife att ärfroa |>an

fom meb fabren i aöt är ett, £>ig betta arf t fin

nåb berebt!

2. ©å f
örj bå icfe på fjebnifft mté gör betta

timliga tifraet, sJJej, tag faft Retire meb (of o ef) prté

§toab big ^mar bag roarber gifraet! £)å) §an,

fom atleftäbS Ijaft big fär, £an met t)toar bag

tjtoab big fatta§ f)är.

166> hemlängtan*

1. gran jorben§ mörfer ocf) från ttbenä

ttoång, gran all beg oro, flärb oct) att beg tjtoim*

mel, Solitt ()jerta§ längtan frntjger mången gång

£itt "nt)a jorben," tid ben "ntia t)immef."

2. SDer är mitt fjem, od) ber min gaber är,



$)er 3e)"u§ flail t fjerrligljet regera, SBefmittelfe

od) ftjnb ej finna§ ber, Oå) inga tårar ffola gju*

ta3 mera.

3. Sn manbrar jag på mört odj fylig ftranb,

Odj magen går genom öbemarfen. SDlitt fälla

mål är r)errligt)etenå lanb. £)er jag meb Sefn§
l)ft>ila får i arlen.

4. $om fnart, o 3fefu lom, jag mäntar big,

$om fnart, t rjerrltgfjet big uppenbara! ®om
fnart, tty enbaft $u förnöjer mig, $om fnart, odj

ber bn är låt mig få mara !

167. D,fft)nbartiI3efu$!

1. D, fftmba titt 3efu§, (Sfyo bu än är,

(Bom ängffaS af ftjnben Ddj frälsning begär,

$an, ^att är ben hannen, ©om pa§far för big,

Od) tallar ocf) bjuber 2)ig Iji Tigt titt fig!

2. Wit frmber förlåta ÄfcitS embete är, 3)et

fager og reban $>et namnet fe- 1 : it ; 2ltt ftmber

förlåta Set är ocf ftan^ jröjb, Zt) berför rjanfom*

mit gran Ijimmelenå t)öjb.

3. ©å lom meb bin börba, §ur betung
odj fmår, 5ltt ttifta ntaf ben ®ocf gefuS förmår.

Ocf) får bn blott blicfen 3 tron på ®nb§ Sam,
(£n loffång nr tjjertat 2Bäl ocf fpringer fram.

4. 3a, låtom o§ börja §ärnere ben fång
2öi ber tuilja fjunga gör tljronen en gång : $rté,

öra ffe Sammet, feår grälfare gob, ©om löft o§

f5r ettrigt Ht ©ub meb fitt blob!



168* SBerfa, ty natten fommer.

Mel. : Workfor the night is coming.—G. H. 12

1. 2öerfa, tt) natten fommer, 28erfa, bå
morgon grtn*, SBerfa, bå bagen gfänfer, SSerfa,

tiben ffyr, SSerfa, när fölen bränner, 2öer!a, titt

qttmtt'n f)ått nt — 2Ber!a, tt) natten fommer. $)å

är merfet ftut.

2. Jöerfa, tö natten fommer, SSerfa bå

©ub ger ttb, ®if Qonom §elfan§ pexia, ?jör bin

bäfta ib! ötnarje minut jom fltjger %t)tt på ett

ntjtttgt fält; förban på herren fafta, &an gör

roärfmet tätt.

3. SBerfa, ty natten fommer, @nart fjunfer

fot i £)af ;
®ör något bn för tjcnom, @om fig för

big gaf ; £ef till t)an§ prté, font föpt big, £iben

\>u än t)ar qroar: £)u är ju §cm3, få merfa £itt*

§an l)em big tar ! Eev. s. Dycr, iw

169. ©fatt bn möta <$ ber?

1. ©äg mig, t)tt>art går bu, o fcrober?

Stuart går bu, bmart går bu? O, fäg ! Säg mig,

tjmart går bu, o ft)fter? §tt>ar går bu, tt) fmal är

bin roäg? 2öi fftmba framåt emot Canaan £rot§

tibanbe, nöb odj) befmär, Od) (jemma, ber fiemma

i Canaan, D fäg, ffatt bu möta ofe ber? O fäg,

ffatt bu möta oft ber? £) fäg, ffatt bu möta oft

ber? 3 a fjemma, ber tjemma i Canaan, Q fäg,

ffatt bu möta oft ber?

2. §ioab är bin fattetfe, brobcr? fexvab nU
fäbe är bet bu får? $\va\) är bin fattelfe, ft)fter ?

3)å framåt mot fyimten bu går? 3öår fattelfe är

att förtröfta tyå Jperren orf) f)åtta f)an§ bub, 3



förte! ocf) tålamob merfa Ddj fftinba mot Ijemmet

f)o§ ©ub. O fäg, 2C.

3. 3a, bit ffaCC möta ofj, urober, @en for*

fet bu burit en tio, 3a, bu ffatt möta 0J3, ftjfter,

9tteb ftråtanbe fläber i frib. 9tteb fröna, meb paU
mer i fjänber, Ocf) tagne ur nöb odj befttmr, 28t

jubfanbe ftå inför tf)ronen, O fäg, ffatt bu möta

ofc ber? O fäg, :c.

170, Sröften mitt foil.

1. O tröften, tröften nu mitt foil, ©å talar

eber ®ub, %lu ffimbe fnoarje fribenS toll att

fpriba nåben§ bub ! Xt) pet förtorfaå od) blom*

ftret förfttrinner, Wien ettrigt ®uD% orb ffatt för*

bltfma änbå; Oct) jorbiffa gtäbjen fom roatten

förrinner, SDten nåben ffatt ettrigt beftå.

2. ^rebifen för Serufalem, Sitt munnen är

be| ftrib, 51tt öppet ftår nu fabreng Ijem 9)leb bar-

naffapeté frib. £t) jjöet :c.

3. 3a, talen fjufligt, tö nu är £)ej3 fnnb

betäcft od) gömb; £)en börba, bet på r)jertat bär,

2)en är förfont oct) gfömb! it) t)öet :c.

4. 3 öfnen går profeten fram : "Söereben

jemnan ftig," £ti fe jjär fommer nu @ub§ lam
&Keb nåb för mig od) big ! £t) fjöet 2C.

5. 3(0/ ttu mitt herren gebaotf) ©in farlig*

Jjet bete! O fom ocf) (ägg big för IjattS fot, §an§
orb bitt t)jerta ge! £ti fjöet 2C.

6. §an§ gerning blir ej utan lön, @an bt)te

minna ffatt, §an lammen bär titt ängen grön,

£itt fättanS fri-ffa fmatt. £t) pet te.

7. $om nu od) tro på Qefu namn Ocf) blif



fofterfår, fiåt Ijonom bära big i famn, SBlif

fjcmé — l>ur lielft bet går ! %\) Jjöet :c.

171. Setta gjorbe jag för big; ftttiab Ijar bit

gjort för mig?
Mel. : I gave my lifefor thee.—G. H. 21.

1. "Sag göt mitt blob för big SKitt lif för

big jag gaf, ätt bu må ettrigt Bli görföft ur bob
oé) graf. S a 9 gaf mitt lif för big; £ttmb l)ar bu
gtfttrit mig!"

2. "Sag gitf i åratal gör big på fmärtatté

ftig, gör att i l)imtetiå fal gå ettrigt fröjba big,

Hflang' år jag gicf för big, §ar bu gått ett för

mig?"

3. "gran fabretiS Ilara tju§, grått Ijimletrå

ftjertteborg, Sa9 font till jorben^ grul, £ill eu3*

ligfyet od) forg. Sag gicf från allt för big, §ttmb
(emnar bu för mig?"

4. "Sög bittra qtttatett leb, 3Jcer än bu tälja

må, 3 böben§ qttmt mig toreb, TO bu må ftraff*

löé gå. Sa9 feo få f^årt för big, §ttmb liber bu

för mig?"

5. "Sag font få l)ulb odj from Stiff big från

fjimtenå fjöjjb Web färlefé rifebom, Söenåbtting,

frib od) fröjb. Sag ffänfte allt åt big, §tt)ab ftan*

ler bu åt mig?"

7. 21cf, offra bina år, åt fjonom flänl bitt

lif Web allt l)ttmb bu förmår, 3Mg fjelf åt Sefu§

gif; (Sag mertben fjelt fartoät, £åt SefuS få bitt

ijäl ! Mies Frances F. Havergal.



172* Set Ijufltga namnet-
Mel. : How sweet the name of Jesus sounds.—G. H. 71.

1. §ur tjuftigt Ittngar gefu namn, §uj
flön beg metobi! 3 qroal od) nöb bet är min fjamnj

£)er är att fora, förbi.

2. £itt fargab fjä( bet balfam bär Od) iuqÅ

nar ängsligt bröft ; £)ett hungrige får manna ber,

2)en trötte ro od} tröft.

3. 3)et är mitt berg, min anlargrunb, 93cin

flötb od) mitt förfraar, 9JMn fatabur, ber fyoarje

ftunb gag nåb oänbtig fyar.

4. sD?itt t) erbe, frätfare, min män, Win lo-

nung odj min ®ub, 2JMtt fju§, mitt lif i böben än,

£ag mot min foffång» tjub !

5. 3ag prija mitt bin färle! ril 9Jleb fyroarje

anbebrag Od) fomna mib bitt namn§ mnfil 9cär

få är bitt be^ag ! Rev. John Newton.

173. Sttåbaftolem
Mel. : What various hindrances we meet.—\£. H. 103.

1. Dear rat titt bönen railja ga, §ur många
Ijtnber lomma på ! Od) bocf, att bebja, fynru lärt

gör ben, font bönen» raärbe lärt!

2. SBön ^raarje moln på flnlten flår, Q3ön

nppför Salob» ftege går, %t\\ öfraar lärfel, tro

odj ijopp Od) flår 0(3 f)im{en§ portar opp.

3. Sr bönen fraag, blir t)je(ten Irani, 33ön

gör ben Irtftneå ruftning blanl; tyå Inä, bet fraa-

gafte ®ub§ barn Äan trotfa aila fatanå gam.
4. $åättoje armarna f)ött opp, ©icf ^Sraet

fram i fegevlopp; Sften bå jjan§ arm af matteet

fött, $(ma(el fegren ftrar. bemött.

5. §ar bu ej orb? %d, tänl bå blott, «£ur



ofta bit titt menflor gått O d) Hågat inför bem bin

nöb, — £)å fid bn orb i öfroerpb !

6. @å många orb — få ringa lön! £)m
rjätften gått tia ©itb i bön, £)n finite fälert prifa

mer £)in ®nb för aUt fymab gobt tjan ger.
Wm. Cowper, 1779.

174, pr §erreité majept i pjb.
Mel. : All people that on earth do dwell.—G. H. 1.

1. gör ,£>erren§ majeftät i fjöjb -ftebfatfen

fot! meb tjetig fröjb; Söefinnen, ®nb är enbaft

tjan, £jan ffapa od) förberfroa fan,

2. SITféroåtbig, enjam, meb ttt orb OJ3

menflor flapte tjan af jorb; £)d) bå rot gingo roitf

font iår, §an tog oft tjem nr ft)nben§ fnår.

3. 3nför bin ttjron ben frätfta fjofc £itf

rn'mfen rjöjer gtäbjerop, £)d) tiotufen tnngorå fcrté

£)ig jorben bär på famma roté.

4. $)in magt af inga gränfer roet, £)in lär*

tel är i eroigfyet ! 2)in fanning flått fom Itippan

ftå, $>å jorb od) Rimmet flått förgå.
Rev. Wm. Keith, 1561.

175, gran Ijtoarje ftorm.
Mel. : From every stormy wind that blows.—(L.M.)G. H. 105.

1. gran fyoarje ftorm fom fring 0(3 gntyr,

gran fyroarje roåg, fom fjjertat brrjr, 2)et fin§ en

tugn, en fäfer tjamn, Dd) nåbaftoten är beg namn.
2. 9fleb gfäbjeité olja fmörjeå ber 2Bart

rmfronb af roar gefuå lär; $)er äro roi od bäft

roib mob, 2öib nåbaftoten, löpt meb Mob.
3. $)cr ena£ tijertana få tätt, $)er äro alla

barnen ett, Om be af fyafroen fli(ja§ od, 28ib nå*

bt\\% tt)ron be mÖtaå bod. Rev. Hugh Sewell, 1827.
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176* ".joär är ännu rum."
Sul. 14: 22.

1. Sn är bet rum ! gör fullt rjan§ r)u§ ej

är; Sn räcfer borbet titt. gör ftinbare Sr rätta

platfen l)är; Ö, fomme Ijroem fom mill! $å gator,

gränber, roägar alla §ör§ bjubningSropei raäl-

btgt ffaffa : nu är bet rum !

2. 9ht är bettib! §ör, fatigl)eten^ bag

£)d) roölbeljagtig tib Sr nu! D, fom! gör iutet

!om odj tag, Stag mot r)an§ uåb octj frib! 3)in

fräféningåbag är fnart förfluten, 3)od än är nå*

ben§ borr ej fluten ; 3£u är bet tib !

177. tömmen xifl mig!

9Rattf&. 11: 28.

1. Kom, bu fattige od) f jitfe, Sfroergifne frm*

bare; $ärteféfuttt meb frälsning raäntar %e\u$,

bin förlorare. §an fan frätfa, tjan !an frätfa,

£)å) rjan roitt bet; font od) fe!

2. £>ör bu, noting, fom, roälfommen, §er*

rena uåb meb gläbje tag ;
£ro od) bättring, frib

od) färtef — 5Wt bu får af @ub§ betjag. — Utan
pengar, utan pengar, 2lflt t;o§ S e fu§ ?öp i bag!

3. £)röj ej qtnar i egna brömmar, £änf ej

på att fjelf bli from ; W ben fromijet §erren

äffar, Sr att bu big fänner tom, it) bå får bu, ty

bå får bu Wt utaf tjanå rifebom.

4. $omme nu en rjroar, fom qroiber Unber
trmgben af fitt fall; Om bu roäntar att Bli bättre,

£)u roigt albrig fomma ffatt: $)tg juft gäller, big

juft galler grätåningenå bafunaffaH
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178. Set ijärltp namnet.

$f. 72: 19.

1. £ag bet namnet 3efu§ meb big, $)u font

roanbrar forgen§ fjät; £röftod) gläbje ffaU bet ge

big : §roar bu går, tag meb big bet. Styra namn !

©ätta tjamn! gorbenå fyopp od) Inmtenå fröjb.

3tyra namn! ©äfla t)amn! gorbenå tjopp od) t)im*

tenå fröjb.

2. SDig till ffölb mot fjroarje fnara £ag bet

namnet ftänbtgt meb; §otar freftetferna§ frara,

&å i 3e(n namn oct) beb. Styra namn ! etc.

3. O, fytvab fröjb bet namnet QejuS ©er en

fattig fttnbaträt! O lijur Ijufligt, när bet ge§ o§

2)eri fe, att aflt är mät ! $>rjra namn ! etc.

4. 9ceb för gefu namn bet fföna ©fota rot t

rjimtetré frib galla od) mar fonung fröna @fter

ftutab lamp octj ftrib ! Styra namn ! etc.

179. Såt mig i tron Mg fe!

1. Såt mig i tron big fe, §ulbe förbarmare,

Äom tid mig in! SÖBifa mig nu miffunb, ©lutöen

tag bort i grunb, Sat mig från benna ftunb §ett

mara bin !

2. Äraft åt mitt matta bröft ©län! meb bin

färtefé tröft, öifma bu mig ! ©om bu för mig
roarbt böb, ©if att t luft oct» nöb 3ag må i rjettg

glob Sörimta för big

!

3. ©år jag i mörlan bal, ©ärba§ jag friug

af qtual, gölj bu mig bå! SJcörfret gör bittitt bag,

Sinbra bu forgenå flag, £)jefp mig att atbrig jag

Sort måtte gå !
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4. Sftär efter lifmeté bröm 2)öb§ftoben§ toifc

ba ftröm ®ör mig befmär, 3 efu§ Sntmattuel, ®om
od) mar när min fjät, 23är mig t famnen mäl,

§em ber bn är!

180. Styft upp bin ^anb till 3efu$!

$j. 28 : 2.

1. Soft upp bin fjanb tia 3efu§, £>u fjät i

ftorm odt) nöb ; Stift upp bin fyanb titt Qefug, $)u

eljeft blifmer böb. 35m båt är fmag od) bräcftig,

Ocf) mitbt är böljanåfmatt; £ör ftormen, rjur för*

ffräcftig, Det) åffan, fnatt på matt ! Soft upp bin

rjaub titt Sefué, Sm fjät i ftorm odjnöb; Söft upp
bin §anb titt 3efu§, éu eljeft blifmer böb,

2. Stift upp bin f)anb titt Sefu§, $å fjafmet

går fjan§ ftig; Stift upp bin fjanb titt 3efu§, «£>an

fftinbar nu titt big. Éftitt ide på bin fmagtjet, (§j

på bin matta t)anb, £>an§ ftarla grepp nog f)åtter

Wit berga big i lanb. Stift upp bin fyanb etc.

3. Stift upp bin fjanb titt 3efu3, SDitt rop

tyanS öra når; Söft upp bin fjanb titt 3efu§, @j
annan fyjetp bu får, ©e båten, Jjur ben fjunfer,

SDig rebå i böljan graf; Stift upp bin ^anb titt 3e-

ju§, Så går bu ej i qroaf ! Soft upp bin *>anb etc.

4. Stift upp bin rjanb titt 3efu§, §an bjuber

minb oå) måg ; Stift upp bin §anb titt 3efu3: Sitt

frälfa är tjanä t)åg. 2% Pa *)an3 löften fafta,

£)em i fitt orb tjan ffref; Soar mig, be äro fafta,

Stift upp bin fjanb ocrj lef ! Stift upp bin rjanb etc.
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181. Sju») af nob.

$f. 51 : 19.

1. $)jup af nåb, förunbertig ! gin§ bet nåb

ännu för mig ? SDcig ben ftörfta ftmbaren, ®an
mig £erren ffona än?

2. £änge jag ftått mot f)an§ nåb, £änge tvot=

fat fräcft fjan§ råb, gör t)an§ ftämma böf mig
gjort Dtf) i fnnben rnfat fort.

3. §ttmban fåban rifebom Utof färlef, f)utb

od)from? 3ld, bet är min 3efu§ Mött ©om t)0§

fabren manar gobt!

4. $n för mig ber uppe ftår §an od) ro tjar

fina får, SBittttar: ©ub är färlelen; gefuå fjelf

mig älffar än.

5. Ser jag rätt fyurban bu är, ^bet nåb, o

§erre far, O, få bör mig nu i bag, ©fän! mig
nåb, titt barn mig tag !

182. Set ftora jubel-året.

1. $)et ftunbar fnart — bet ftora jubelåret,

Od) fjebnaroer(ben§ fulljjet ingår re'n, Ofy^atoH
barn, förftröbba öfroer fyela jorben, 3)a oeffå fröj*

ba§ i ©ub§ fanning^ ffen. prbannnelfen från

©bate tjöjber ttiftnat, *) £ti i roätfignelfe är ben

fövbtitt, föd) 2lbraljam3 od) 3faf3 ®ub, fom for*

bom, SBeföfer än fitt gamla fot! på nött.

2. 2Itf, utan tempel, gubétjenft, urim, tum=
mim 2

) §an§ arma Qåraet fyar irrat fring ($n

ffugga blott af fyroab bet forbom roarit, @tt f)em=

löft fotf på jorbené roiba ring. 2Ken fångenffa-

1) 5 9floj. 27:13. -2) 2 9»of. 28:30.
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pen§ rib titt änba ffriber, $)et ftora fri* od) \nhtU

i\x är när, £)d) t)är oct) ber en fafta fuSning båbar
.2)en mårtib ,3§raet än lofmab är.

3. ®ub§ faberétjjerta måfte fig förbarma,

$r icfe (gfraim t)an§ fare fon ? *) Cd) 3§raet bet

arf t)an fig utforat, gaftän bet mött tjan» fatteffe

meb t)ån? 3)od fan fin fattetfe Ijatl icfe ångra,

görbnnbet, font meb 2lbrat)am ban flöt Står å

tjan§ fiba faftare än bergen, ,£ur tibigt än t)an§

3§rael bet bröt.

é. Det) nn ifrån förjfingringen oct) brufet

2lf tiben§ ftröm — t)an famla mitt i frtb £e öf=

merattt förfpribbe 3afob§ föner ätt ocf för bem
ma grt) en nåben§ tib. £>an§ etiangelium — bet

gtaba bubet — ©fatt J)öra§tr>tba ocf i bera§ tjätt,

£ittå mången fon af 3*rael får fomma 3 2lbra=

t)am§ — fin faber* — fröte fatt.

5. £t)'f)jelten ifrån (Sbom od) från ©o^ra 2
)

3 blobig ffrub blanb fotfen brager fram, Oct)

otron» l)ån od) mörfretå frafter bäfma Qnför bet

milba, blöbanbe ®ub§ Sam. £d) fring bet for§,

ber törnefrönt od) fmäbab @ub§ ©on i ångeft fäm=

pat bagen lång, görfamlaS nu från merlbenå åtta

länber £)et folf, fom förbe t)onom bit en gång.

6. 6å mänb big bå, o 3§raet, titt tjonom,

£an fattar big i nåb ännu titt fig. gran frmago-

gané bunfeltjöfjba förgårb £itt rjelgebomen, opp*

nab rjett för big. SDitt attt i alla nu £an fjelf

mitt mara, 2)in preft, bin fonung od) bitt offerlam,

2)itt trälboméof en gång £an fönberbrutit, £)d>

emig frihet od åt big bragt fram.

1) Ser. 31: 20.— 2) ©f.63:l.
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7. ätten forft ocf; fift rot bebje big, roar ga*
ber, — 5If ålber är bet ju bttt brjra namn — O,
tärt? på 3§rael, att be förftröbba 9ttå famtaå alla,

alla i bin famn! Sär bent, font förr, på ftarfa ör-

nemingar *) Ocf) uppbrjgg ^ ort§ nturar än en

gång, Sitt ocf från gafob» tjäll må ljuftigt flinga,

3nför bin äraå trjron, blott ftmtmetS fång!

183. gramåt!

Up». 3: 11.

1; gramåt blott, bu £riftt ftrtbSman, £ått

bet Man! t, bet ffarpa fmärb ! gramåt Blott o<| ej

tittbafa, gramåt mot en rnftab iuerlb! gran ben

ftora, rjroita ttjronen SRopar £erren fjeff till btg :

:,: "O, låt ingen från big taga kronan, fom är

ätnnnb big!" :,:

2. gramåt, framåt, allt förljonom, (Som för

big i böben gått! Dförfärab träb i lebet framåt— ja, till feger blott! §ör bu ej en fft) af mitt*

nen SRopa från ©ttos berg till big: :,: "O, låt in*

gen från big taga kronan font ocf mäntar big!":,:

3. gramåt, tillä oc! bu Ijar munnit Siffom
be i gcfu namn! grantåt, ttÖ3 oc? bu får fymila

fitfjom be t gefu famn! grantåt, tiH§ ocf bu får

lägga Söapnen tteb inför tjan§ fot, :,: £)ctj utaf

tyané ?ära tjänber £aga glab bin trona mot! :,:

184. grö(3 mig nu!
2 Stol. C: 2.

1. TOlbe faber, fräfé mig bu, Xrj tid lorfet

går jag nu, ©fulb od) forg ifrån mig tag, £ör

1) 5<0iof. 42: 11.



132

mig, fräta mig juft i bag. gräfé mig nu i fräfé

mig nu! SJcilbe faber, fräfé mig nu!

2. 9cu, o gerre, benna ftunb gräfé mig,

bota mig i grunb; 9ftig mätfigna, fom bu fagt,

2£ifa nu på mig bin magt! gräls mig nu! etc.

3. 9cu juft un, meb fjjefy fom tjit, ©fingra

molnen, bojan flit; 23öj bitt öra od) mig tjör, £må
mig ren, förr än jag bör! gräfé mig nu! etc.

4. 3a, för 3efu ®rifti ffulb, gör mitt rop

ocr) töar mig tjulb, 9cu, juft nu! od) ^)är, juft fyär,

gaber, mig bin nåb beffär! gräl§ mig nu! etc.

185. 9Rin fang ffall Wi om 3*fit3.

$f. 34: 2.

1. 9ttin fång ffall bli om gefu§, $)en enba

tröft jag met, gan fröner mina bågar ätteb nåb
od) trofaftfjet. gan lär mitt §jerta fjunga, £an är

bocf fjelf min frib, 9Jcin fång ffall bli om ,3efu£

3 flår ocr; mulen t ib.

2. 3Jcin fång ffalt bli om 3efu§, Set bil*

banbe @ub§ Sam, (Som gått för mig i böben Dd)
rjängt på forfetå ftam. 9Jein fång ffall bli om
3»efu§, 9tär jag i ftida ro ©efinnar fyrvab §an
gjort mig, Od) i rjan§ frib får bo.

3. Sftin fång ffall bli om 3efu§, (Som än
betoarar mig Dd) meb fin nåb od) tuftan 501ig tjat-

ler qmar t)o§ fig. Sitt jag ej bliftoer borta 2)et

gör fyanå trofaftfyet, O ffuKe jag ej tada 3 etoig*

|et för bet?

4. äfttn fång ffall bli om 3 e faå $å magen
rjem, titt* jag Står frälft od} glab od) falig gör
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pottorn fjetf en bag. Ocf) ber t (£ben§ hmber, $&\b

lifmetS ftara ftob, 2Kin fång ffatt Mi om 3efu§,
Som löft mig meb fitt Mob.

186. $ragmig närmare!

©6r. 10: 22.

1. gag är bin, o ®ub, jag §ar f)ört bin röft,

£>ört bitt färtefébub titt mig. O, men brag mig
bocf, meb bin anba§ nåb, Ståb§ attt närmare titt

big! £rag mig, brag mig närmare atttjemt

Xitt bitt fora, c <perre fär, £>rag mig, brag mig,

brag mig närmare atttjemt, £itt3 jag jer big, fom
bn är.

2. $etga, afffilj mig titt bin tjenft, att jag

$rifa må i attt bin nåb, éåt min roilja få fjelt gå
upp i bin, 2ltt jag äljfar Mött bitt råb. £)rag

mig, etc.

3. D, tjroab falig fröjb att på jorben ren

£aftta fättffap meb fin ®ub ! TO fom män titt

raän, i i)\va\> nöb fom Ejelft fjritt få f!icfa honörn

bub. 'Drag mig, etc.

4. $lcf, bin färlefå bjup orf) bin färfefé f)öjb

®an jag bocf ej fatta futtt, görrän ber t)o§ big bu
ocf ftuter mig 3 otn öppna famn få t)utbt. £)rag

mig, etc.

187. 2lro bina fönfter ityima emot 3erufa(em?

2)an. 4: lo.

1. (Ser bu Daniel, fom fatter neber gör §er=

ren morgon, mibbag, qmätt, it) ijan tänferän meb
forg pa 3ion £>tf) fin faber 3öfob§ tjätt. #r bitt

fönfter öppet mot Qerufatem, $)å, fom främling
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f)är bu bmälj§ ert liten tib? Odj förbibar bu bin fo*

nung, fom fommer uti ära, maft ocfj frib?

2. D, få frufta ej för tejonfutan, @j ugnen

fjelf, ljur rjet i fig, £)aniet§ ©ub ffoff ännu meb
big mara €)å) fin enget fänba big. 5Xr bitt fön=

fter etc.

3. O, 3 tefttmnbe ®ub§ barn, fa fjungen

Dm §erren§ Ijjefp af fyjertané grunb, SBänoen

anfigtet meb fröjb mot gton feänten £onom
r)roarje ftunb. $r bitt jönfter etc.

188. @tå upp, min fjol,W tröft !

1. ©tå upp, min fjäl, §af tröft, £räb utan

frultan fram ; 4)ig fyar ju äterlöft £)et blöbanbe

®ub§ lam
;
gör t^ronen ftår min 6orge§man,

:,:9Jhtt namn ftår ffrifmet i l)an3 l)anb.:,:

2. §an ettrigt leftoer ber Cd) manar gobt för

mig
;
§ur ftor min ftinb än är, £>ar l)an bod off^

rat fig. §an§ blob l)ar ttmnnit full parbon :,:£)<§

ftän!e§ nu på nåben§ ttjron. :,

:

3. ©e, än från ®otgatl)a £an bär be fåren

fem, D l)ttrilfen !raft be l)a, £ör l)roilfen bön från

bent: "görlår, förlåt," få ropa be, :,:görf!ona

benne ftmbare!":,:

4. Od) ®ub af färlef full, £tll barn mig ta=

ger upp gör enbe fonetté ffud £)d) ffänfer frib odj

tjopp. $ac\ tör§ gå fram, fåban jag är, :,:£)d)

ropa: "3lbba faber fär!" :,:
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189. 8e upp titt 3eftrå.

Sbr. 12: 2.

1. O, fe upp tid 3>efu§, £>u, font äng^ig
gar, SLrtjcft af ftinbabörban $anffe år från år. W
bin ftjnb «^an burit, £<fy ej forfet ftytt, D, fe upp
tia 3eju§, £å) bet ftäb§ på nrjtt!

2. O, fe upp tia 3efu§, &ämpe i fyan§ f)är,

9ftibt i ftriben§ fjetta §an big närmaft är. Od)
om än bet frjne§, @om att fraft big ftrjtt, O, fe

upp tia 3efu§ ;
Oct) bet jtäb§ på ntitt!

3. O, fe upp tia gefu§ 3 ben ffara bag,

SCtt ben länge räcfer @j för gifmet tag. Wien om
lugnet, fjöman, SBIir i ftorm förbrjtt, D, fe upp
tia 3efu§, Oct) bet ftäb§ på nött!

4. O, fe upp tia 3efu§ Unber bagens qroafm,

£iaå bu af tjanå tjäuber går bin fegerpatm. 23röt*

loppet är tiflrebt, 53röaop§bagen grott, D, fe upp
tia SefuÅ, £)rf) bet ftäb§ på nntt!

5. Ocf) i bröaopgfalen, ^nmib Itftoeté elf,

2)er bu frälft oct) fa (ig ©fåbar (jonom fjelf, Det)

ber bu får fjunga (SJubå od) dammets fång. O, fe

upp tia 3efu3 ©migtjeten lång !

190. O, (äg ett orb om 3*fu$ !

iBf. 71: 15.

1. O, fäg ett orb om 3efiré, Det) fyvab t)an

gjort för big, (St t orb, fom bringar gläbje Ddj fa-

ligfyet meb fig. ga, fäg ett orb om 3 e
f
u^/ £>ujar=

tjelft bu än går fram, @tt litet orb i fättef ©om
pefar på ©ub§ 2am!



136

2. O, jäg ett orb om %e\u%, Som ad btn

ftjnb förlät, £)c§ b?b att i fin gobtyet §an må tväU

ftgna bet. ga, fäg etc,

3. O, fäg ett orb om 3efu§, Som trofaft

följer big. ©äg fritt: "3ag ätffar £onom, (Som

gaf fitt lif för mig." 3a, fäg etc.

4. O, fäg ett orb om 3efu§, §mi bro jer bu
bocf än! görfpul ej ögonbticfet, S£u får bet ej igen.

Qa, fäg etc.

5. O, fäg ett orb om 3 efu§ , 33fott gör font

t>an befallt, — 3Mn fmaga tro, bin fftiggtjet —
feet lemna Éjonom aöt ! Qa, fäg etc.

191. §toarjc bag odj ftnnb.

W. 51 : 54.

1. 3 e !
u / DU fom oött för mig, £åt mig göm*

ma, gömma mig tjoå big; SCReb bet Mob bn gjutit

t)ar, .jpåll mig ftänbigt; ftänbigt rjo§ big qtoar!

§roarje bag, fjtoarje ftunb (Stär! mig t bin fribå

förbunb ; £åt bin tärle! fntjta mig £>erre närmare,

närmare mib big!

2. 3 en mör! o
f
cf) farlig merlb £åt bitt mil--

ba, milba IjuS mig fa; götjer bu mig på min farb,

$an jag albrig, atbrig toiffe ga. §marje bag, etc.

3. Sär mig älffa big aflt mer, £i£fé min for*

ta, förta ftrtb är f(ut; XittZ bin rjärtig^et jag fer,

£ttfé jag t bin förte! fjmtfar ut. £marje bag, etc.

192. 3öö Mr tet aUtM big.

gf. 30: 15.

]. 3ag bär min fmtb till big, £en jag ej

räfna fan, gortåt od) rena mig, £å) tag big Ejett
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mig an. Sag fommer, Sefu tfrtft, till big, £ti bör^

ban är för tung för mig, 3a, fcörban är för tung

för mig.

2. Sag bär min forg tid big, £)u fer odj

länner ben, .jpmart törne på min ftig, §ttmr tagg,

tjur liten än. $)en forg, fom fjemligt fräter mig,

Sag bär ben, Sefu, töft till big, Sa, bnre grät*

fare, till big.

3. Sag bär min fröjb titt big
;
§roar gtäbje=

ftunb bu ger O, må ben Irjfta mig&it upp, bttupp

alltmer! Jpmar folglimt fommer ju från big, (Som
rounnit ben få btjrt åt mig. gör allt jag tjar att

tada big.

4. Sa9 *mr mig fjelf orf) allt §toab än jag

är orf) fjar £itt big — O, tag bet allt §toar bag i

bitt förroar! Sa9 tpitt ej längre mara min, Dfoj,

Sefu, gör mig f)elt titt bin, fOlin Sefu, §eft orf)

emigtbin!

193. §ått faft fjtoab bufrtr!
Uppb. 2: 25.

1. O fjät, bu, fom fruftar för bom orf) för

böb, Se upp titt bin 3efu§—-£an fanner bin nöb,

Od) fjnriffar i Drbet få fmtbt titt big än: "£ått

faft titte jag fommer t ära igen ! : , : <pått faft

Ijroab bu Ijar, :,: ©e fronan big mäntar, f)ått faft

fjtoab bu l)ar!"

2. £)ått faft, Jjur än roerfben big lorfar titt

fig, O ef) (jjcrtat atttjemt mitt bm orätta ftig. £itt=

bafa är böben — befinna bitt mal, 3 meb* etter

motgång blott framåt, o fjät! :,: §ått faft, etc.

3. $in 3efu§ §an fommer t färtef få bltb

51tt famla fitt rifcS jnöeler i frib, 3#eu meban
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£mn bröjer, §an Jjelfar big än: "§ått faft titta

jag fommer i ära igen!" :,: §att faft, etc.

194 Sätttiflbig,

eoa. 2:

6

1. gefu, bu min män ben 6äfte, gefu, tifraet

i mitt lif, Sot meb big mig bo oå) roanbra, Ocf) åt

mig bin anba gif! 2>rag bu mig, Statt titt big,

Statt titt big, £ätt titt big, 3a, o Sefu, (åt min
manbrittg 951i en manbrittg fytit meb big

!

2. (§j om jorben§ tomma ära $eber jag, o

§erre far, @j om jorben§ förra fröjber, (Stt attena

jag begär: £)rag bu mig etc. ©erna mitt jag attt

förbraga gör en mattbring r)ett meb big.

3. gör mig fift i nåb, o Sefu, ©ettorn böbetté

ffugga§ bal, Öppna för mig perteporten £itt bin

tjuja fröjbefat ! Srag bu mig etc, £itfé jag ber

får emigt tefma ID min 3efu, fyelt meb big!

195. %x bctta för mig?
9Rattf>. 25: 21.

1. D ftråtanbe trona, fom mäntar mig ber,

@n bag r)oé min %t\\\%
t
när f)emma jag är, Cd)

möt§ af be oröen frän öerren mtn©ub: "®å in i

mitt gläbje"—^proab nåbefuttt bub! D ftråtanbe

frotta, o förtiga fång 931anb jubtanbe ffaror ber

uppe en gång, G tjärtiga rjem — ärbetta för mig?

O tjärliga t)em för mig!

2. $\va\) unberbar fång för @ub§ tron, ber

ocf jag gar t)öja min röft titt t)anå ära en bag,

£itt <pan§, fom fig mifat få ftor uti rob Der) mäf*

tig i gerning, men ftörft uti nåb! £> ftråtanbe etc.
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3. D ettriga gfäbje, font ocf ffatt Bli min,

$)er forg etter böb icfe mer flippa in, 3)er nattliga

ffuggor ej lägra fig mer, £t) Sammet är folen, font

albrig går ner. Ö ftrålanbe etc.

4. D faliga namn, fom ocf ber jfatX bli mitt,

"$)et nna," fom 3efuS ocf ffänfer mig fritt. äJcen

blott "hen ber minner" ffall få bet titt flut, ©å
f)je(p oJ3, o 3efu, att mäl f)åfla ut ! O ftråfan*

be etc.

196. Set glaba bubftapet.

Stt. 2: 11.

1. görfunnen f)ögt bet glaba bub Dm fräts*

ning full ocf) fri! $öårt jubelår, fom nu gått in,

9tteb gtäbje fjelfa toi. 3a frälsning, ja frälsning

Df$ bjubeS nu förroijjt, 3a frälsning, ja frälsning

3genom £errenS ®rift.

2. 3 bliube, ffåben §errenS roerf, £)dj §o*
nom fjelf—fjur ftort! 3 S\°n^ fångar, fiixngert

f)ögt: "Dft f)ar §an fria gjort." 3a fräls-

ning, etc.

3. 3a / åra, ära mare ©ub £)<f) uppå jorben

frib Ocf) menniffan en milja gob Oé) bet titt emig

tib. 3a frälsning, etc.

197. "Sta fraft ffatt toara, fom bin bag."

5 9Jtof. 33: 25.

1. 5lcf, ofta unber bagens ftrib 3a3 f)° r eu

röft få ljuf ocf) blib, Som fymiffar: "StäbS ej, bet

är 3ng, 5)iu fraft ffatt mara fom bin bag!"

:,: 3ag fjrotlar trljgg mib ®ubS befjag: 9Jcin fraft

ffatt mara fom min bag!:,:
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2. M, meb ett fåbant löfteSorb Qtvab fru!*

tar jag på benna jorb? 3 freftetfer af tufen flag,

3)in fraft ffatt mara fom bin bog, :,:3a9 fyroi*

lar etc.

3. £)d) £erre, fift i böbenS ftunb $itt löfte

är min anfargrunb, §roab mer, om jag är arm
oct) ftoag : S)in fraft ffatt mara fom bin bag !

:,:3ag fjrailar etc.

198. §c(t titt bin!
1 Xfyzi 5: 23.

1. O, min 3efu lär, 51c! gör mig f>ett till

bin, 2)in i tanfar, mer! ocf) orb, Som bu ocf fjeft

är min. <pe(t titt bin, fjelt titt bin, 3)u §ar föpt

mig, jag är bin! £)tire 3efu, bn är min, @ör
mig Ijeft titt bin!

2. ©ett titt bin, att jag ©är mittigt bit bu

mttt, Del) förfafar mig i attt, ©om bu ger fraft

bertitt. £eft titt bin, etc.

3. ©ett titt bin, Berebb $Itt ocf befänna big

®enom tnftnab etter tal, Jpur fjelft bet faller fig.

£elt till bin, etc.

4. §ett i luft ocf) nöb, Sa, belt attt mer od)

mer, £ilfé betoarab meb bin ma!t 3a9 big t ära

jer. #ett titt bin, etc.

5. 3a, o 3efu (Skrift, må ett meb big jag

bli, 3 bin färlel grunbab mät, 3a
, 9 ömb ocf

trtygg ocf) fri ! £>ett tid bin, etc.

199. "3og ffatt joftoa, men ej etoigt."

1 Sor. 15 : 42.

1. 3ag ffatt fofma, men ej eroigt, (Snart en

annan morgon grott, Del) mi ffola åter möta§ 3
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uppftånbelfen på nrjtt. £)å från jorbetrå ffitba

trafter §afmen§ bjup od) öfneng fanb, ©amtar
fig en tattité ffara 3)er på eft>igf)eten£ ftranb. gag
ffafl fofma, men ej ettrigt, ©närt en rjärtig mor?
gon grt)tt, Ddj \v\ ffola åter ntötcrå, ©eban allt

är roorbet ntjtt.

2. ©e ttri t)är en fjuflig blomma, £)en ttri

älffat öftoer allt, §aftigt ttrifma före qmättfof, £),

f)tt>ab allt blir tomt od) faflt ! SDröjanbe rci ftå

ttrib fullen, £er mi gömt mår rofenfnopp, 2Sän*
ner, må mi bocf ej förja ©om be anbre utan rjopp-

Sag ffaH etc.

3. Qag ffatt fofma, men ej ettrigt, Q min
ttjfta, gömba graf ! £)cr) mälfignab mare £>erren,

9cär §an tog, fom nar §an gaf! 9^är rjan fattar

tid fin gtäbje 2>et i rätta ftunben ffer, £)dj) uti

fjanä ftab beruppe Sugen böb ffatt ttmra mer!

Sag ffatt etc.

200. "@a font bu,©ubs bub!"
2uc. 16: 22.»

1. SDcin lefnabéfot fyar fnart gått ner SCRitt

timglas runnit ut, Od) glab t tron jag för mig fer

(5n gtäbje utan ffut. ©å lorn bu ©ub§ bub,

®om odf) för mig titt ®ub :,:$å fnötjttrita ttringar

ttrib loffångä ljub, £itt mitt emiga fyem. :,:

2. $e'n nalfaä jag min gaber§ rju§ Det)

mina fara ber. SRe'n t)ör jag flobenS fatta bru§,

Crf) fnart jag öfiuer är, :,: ©å tom bu etc.

3. 55 e lätta mingflag närma fig, 9Jcin fa*

ber3 bub är ()är, 2>et bub tjau fäubt att fyemta

mig, 2öäl mig, jag mäntab är ! :,: ©å font bu etc.



142

4. ga, bär mig, bu ®ub§ fänbebub, £>em
titt min 3efu§ fär, ©om ftädt mig ren od) töcf för

@ub Defy fegern mig beffar! :,: ©å font bn etc.

201. grälSmngeträ arf.

l SWof. T: 1.

1. £)e brömbe ej en§ om en fara, män,
©om timrabe arfen, act nej! §ur 9coacr) bem
marnabe, logo be än, Det) tjånet bet ttjftnabe ej.

£)ocf t)örbe§ t)an§ fatlelfe tibigt oef) fent: "O,
flint från ben ofäfra mar!, 5icf fftjnben, tt) ännu
ar ingen förment @tt rum i ben frälfanbe ar!!

1'

Qa, ftjnbare font. 8 arfen är trrjggtjer, blott ber!

Oct) rum är för åtta, font roänba fig om, ätten

fftjnba, tjtoem rjefft bu än är !

2. Se mitle bocf icfe anamma t)an§ orb, Se
fjängbe mib åfrar oct) t)em, sMt mar font bet mar,

tillä tjan fjelf gicf omborb Cd) floben bröt in of*

roer bem. Så grep bem förttoiflan — rjroart bar

bera§ ftig Det) tjtoern roar t)är toté eller ftarf ? 2)e

måfte förgät faft be fågo för fig £>en trrjgga, ben

frälfanbe ar!. ga, ftjnbare etc.

3. O, bröber, få fatten ben räbbanbe fyanb,

©ont räcfeå i bag åt en btoar: ©e, frälsningen^

arf lägger till itnb er ftranb, Oct) rum för er alla

ben tjar ! £), må bet ej tjeta om er innan fort:

"Se ljörbe bet frälfanbe bub, ätten ttritte ej tomma
o et) gingo få bort görlorabe ettrigt för @ub." Qa,

jmtbare etc.

202. mb nattatarbsftunben.

1. §är mi möta§, ftiffon fara, Sitt i förte!

bröta bröb Z\U roar £erreå Sefu ära Det) till
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minne af §anS b'6b. Kom od) ät, fom od) brief

<pär ben fropp, fom för big brutits, Cd) htt blob,

font för big gjutits 2lf bin @ub od) grätfare.

2. §an big ätjfat in i böben, 3a, i forfetS

Bittra böb, gör bin fmtb f)an gid i böben Od) blef

fjefftoa lifmets bröb. Sag ocf) ät, tag od) brief

§är ben fropp, fom för big brutits, Oct) bet blob,

fom för big gjutits Sill bin ftynbS förlåtelfe.

3. "SHItib bå 3 betta gömt, ©ören bet o<$

minnens mig/' ©å Jpan fabe; bröber, fjören, ©t
©ubS Sam ocf) fröjba big ! Sag od) ät, tag od)

brief jpär ben fropp, fom för big brutits, Od) bet

Mob, fom för big gjutits iitt bin ftinbS förlåtelfe.

4. $å bin ftinb ej mer §an tänfer, (Saligt

nya ©ubS förbunb! 9Jcen i fafmetS Djup ben

fänfer, 9JctnS bet nu på benna ftunb! Sag oct) ät,

tag oct) brid §är ben fropp, fom för big brutits,

Cd) bet blob, fom för big gjutits, iitt bin fmtbS

förlåtelfe.

5. Så bu ffatt .JmnS böb förfunna, Sills

§an fomma ffalf igen, «£>an ffall bå bin fjäl för*

unna ^cattroarb uti f)immelen. Sag ocf) ät, tag

od) brid £>är ^anS fropp, fom för big brutits,

Del) bet blob, fom för big gjutits
; Sifmet uti bio*

bet är.

6. Söröbet, fom hri f)är fjanbtera, $r gemen-

ffap meb cjpanS fropp
; @å od nu, efyuru flera,

$3(i för bröbetS ffull en fropp; Sag od) ät, tag od)

brid, £)etta är §anS fropp, font brutits, Ocf) bet

blob, font för big gjutits, Od) font renar från

aU ftynb.

7. Såtont ofc meb pfalmer lofma Sammet



144

3efu§ od) #an§ blob, Zada ($5ub for ItfiuetS

gåftua, ©täbfe hmra roib gobt mob; £n £an ffatt— fomma fttart gov att bruben fin förffora, Dd)

fe'n få rot fyemma roara; Dutfägtigt föda fyopp!

203. Sen frälfta ffaran* lof,

Uppenb. 7.

1. 3 I)imlen inför £ammet§ ftot SDer £am=
met fjelf är |$ioné fot, gag rjör ben ntya fång Utaf

en fyroitftäbb jfara ftor, ©om fjunga i en fyögre

d)or SSib gt)flne fyaxpoxZ ftang: "©atigfyet §o=
nom, fom fitter på tronen, (Salighet Sammet, ben

enföbbe @onen, 2Imen, lof, prté, tacf od) rui§t)et

od) ära SSare roar ©ub, roare Sammet bet fara!"

2. SJcen fyo är ffaran fom ber ftår? $0,
bet är Sammets fopia får; §an föpt bem meb fitt

btob — 2)e äro afttib för ©ub§ tron £)å) fjunga

i en fatig ton 3Dceb gtabt od) luftigt moo: "@a*
ligget etc.

3. Od) §erren§ englar omfring ftå Wleb

fatig fröjb od) ffaba på 2)en täda gefu brub. "£)e

tjugoftira" ftå ber meb Defy fafta fina fronor neb,

iillbebjanbe roar ®ub: "6aligfyet etc.

204. "Sen ^erren nljfar, ben agar |>an/'

1. "rfflin fon, min botter," få roar gaber

fagt, "O lär att ej förfafta £>erren§ tuftan;"

2tten bär bet for§, fom §erren på big lagt 3
barnslig färlef od) i §erren§ fruftan.

2. 2BiJ3t gör bet onbt, när £erren3 tuftan§

rté ©(år tifl, ocfy ögat fäder bittra tårar; SCRen
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gobt att meta, att på faber§mté £an£ färlefé&anb

mitt fyela^mab tjan fårar.

3. |>an agar blott "Ijmar fa bel)öf§" för

mig; @itt gulb |>an mitt i ugnen feja, rena, 2ttt

£an må få mig mera Ii! meb fig, Dtf) mig meb

fig i tron få §e(t förena.

4. §an l)ar ej luft att mig bebröfma — nej;

ätten t)an fjar luft att fyåtta barnen nära gntitt

fitt bröft; £an§ troget fmifer ej — 3 famnen
mitt Ijan fmaga lammen bära.

5. 9?är §erren agar, är bet färlef blott,

2$ar berför ftitta
; ty bu mi£;t ffatt fomma Utur

att nöb, bå fjan bet finner gobt; Oti) l>mab §an
gör, ffer barnen blott titt fromma.

6. @å må mi Ijåtta titt, efymab fom f!er,

2Bib Qefu fyjerta, att ©an og må föra, @mot bet

fatta målet mer oå) mer, £)cf) få titt flut of$ eruigt

faliggöra.

205, mu bu möta mig mtb !nöan ?

1. SSitt bit möta mig mib fällan, 9?är jag

nått bet goba lanb? 28ifl bu möta mig mib fät-

lan, ©fatt jag trticfa ber bin tjanb? 51nbra män*
ner ber mig tjelfa, Söänner, bem jag älffat f)är.

9tten jag frågar, btjre brober, 28itt ocf bu mig
möta ber? gag mitt möta big mib fällan, Qa,
mib fällan ftar od) ffär, ^og mitt möta, jag mitt

möta big mib fällan, 3a,
)
a9 ^itt big möta ber !

2. 2öitt bu möta mig mib fättan? O, jag

met att jag ffatt ber Skjuta mer af bröber§ färlef

#n jag nånfin funnat t)är ! Dfy när fången toäU

bigt brufar, ©fönare ben blir för mig, Om i ben
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fig Ijuftigt bfanbar fRöftcn, Brober, oc! of big.

3ag toill möta etc.

3. SBitt bu möta mig mib fällan? (Sfter

big jag än mitt fe 3 ntin 3ein (jufma närhet, Öd)
ber engfar mot mig te. |mn mitt möta mig mib
fällan, «£>an, fom attt i åtta är. O, min brober,

mitt bu, mitt bu, 28itt bu o ef mig möta ber? Sag
mitt möta etc.

206, Sammet otfj ben frälfta ffaran.
Uppenb. 14.

1. $å 3ion§ berg ber ftår ett ftagtabt Sam,
Omfring bet Sammet ftår en frälfab ffara, $å
IjroilfaS antet

1

gabren fatt fitt namn; $)e äro

fjanå, t)an berag ®vb ffatt mara.

2. £)e tjafraa gtittne tjarpor i fin §anb, Det)

för fin ®ub ben ntia fången fjunga 9Jceö mätbig

röft; tt) Io3fabt ar bet banb, ©om t)är på jorben

bunbit bera§ tunga.

3. £)en ntya fången ingen tära fan gör*

utom ben, fom btifmit löpt från jorben SDceb Sam*
mct§ btira blob, fom för ofj rann Da} i bet btobet

Jjelt är tmagen morben.

4. ©å tmå mig bå, o Qefu, ren oct) f)mit

Uti bitt btira blob, fom mig fan rena, Sitt äfmen

jag en gång må fomma bit Det) lofma big, o gefu

$rift, attena!

5. 9lcf, f(äb mig hu uti ben grotta ffrub, 3
bin rättfärbigfjet, bet fitfet ffära, 2ltt jag må ftå

ter fom bin täcfa brub Defy fjunga big för emigt

tof oå) ära!
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207. "Sömmen att frfflfa."

fiuf. 19: 10.

1. Ömt ben gobe tyerben Söfer fjraarje får,

©om i öbe öfnen SBorta än flår. :,: 3efu§ få är,

3cfu§ få är, bommen att frätfa fmtbare pr! :,:

2. Oå) i fmfet gipar Oroinnan fytmrje mrå,

5ttt fin lida penning ginna l)on må, :,: 3efu§ få

är, etc.

3. fmlbt ben gobe gabren S5er of$ gtäbja§

än: Sonen ^an begråtit Sefmer igen. :,: Sefuå

få är, etc.

208. Stafett $erren!.
$1". 107: 1.

1. £acfen §erren — tjjan är mtlb Ddj f)an§

gobrjet ettrigt roarar! g, fom §an nr nöb fyar

frätft Oå) i nåb aCCt jemt bettmrar, 3, fom tjan

ijar tjemtat fjem 3från öfter, ifrån roefter, £adten

fjonom, att 3 gån £>är fom främlingar otf) gäfter,

2)ien ert femman fyafmen ber, §mareft natt ej

mera är.

2. 3, fom ttritfe gingen ntyfj Utan mäg t

ööemarfen, Xacfen tjonom, att t)an tog (£ber ljuf*

tigt in i arfen, Sfcacfen §onom att tjan ocf Seber
er ben rätta ftigen, grätfar, fjjefper bag från bag

£rofaft, om än nnbertigen, D, tåt eber loffångå*

ton ftontma bagligt för fyanå tijron !

3. Xacfen fyonom — fyan är mitb Odj ljan§

gobfyet ettrigt ttmrar! £acfen fyonom, att fyan oft

SJta ocf) mer fitt råb förflarar! $rifen tjögt fjan§

fara namn, gör fyanå gobfyet, för t)anå unber,

gör fjanå ömma fjerberaårb, gör fjanå närhet åtta
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ftunber. 3a, i lib otf) emigfjet gkté ffe ©ub§
barmfyertigtjet

!

209. 3efu$ allt i afla!

1. Wiit 21 otf) D, Smmanuel, lin ftefu§,

fjäfen i min fjät, £u enba tröft för Skrået, 3 big

är mig nu emigt mät!

2. 2)u är min fot, mitt enba lju§, (Som trj*

fer upp mitt t)jerta§ fm£, £)u är mitt (ugn i ftor*

mena bru§, StRin perta f)är Manb merlbenå gru§.

3. 2)u är min (jufma morgonbagg, StRin

fäfra tröft mot famtoetéagg, Sttin ro§ förutan

törnetagg, Sftitt gulb, bå toerlben ger blott flagg.

4. 2)u är mitt rätta f)imlabröb, 3&rift
mitt rifa öfmerflöb, 2ttinl)jelp, "min tiaftyft" i att

nöb, 3a, fjelfma liftoet i min böb.

5. 8å mill jag bå, o 3^f« olib, 931ott mara
bin, till emig tib ; SBlif nu — otf) i min fifta ftrib— 9Kin faligfyet, min enba frib !

210. SfapelfenS loffang.

1. Vipp, alla mer!, fom «£jerren gjort, ©ub§
f)ärtigr)et att prifa ! 2)et minfta t)an bar ffapt är

ftort Oct) fan rjan£ allmaft toifa. 9Kå alla fur*

ftar gå i rab Stteb all fin maft otf) mitja — £)e

funna bocf bet minfta blab (Sj fatta på en tilja.

2. 5lHt fom fjar anba tofroe ®ub 3 föbern

otf) i norben. gran berg otf) bat l>an% toffångS

ljub (SfatI frjfla t)ela jorben. 3)u folf, fom uppå
jorben bor, 2)in toffång§ ljub ej fpare. "§atle=

luja! mår ®ub är ftor." Då) "2lmen" tyimfen

fmare.
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211. 2>ituW.

9Jcin anbe ftiffa längtar bit upp, bit upp tiff

big, Oct) fjjertat r)emfjuft trängtar bit upp, bit

upp tiff big Dear morgonfot i after ter ocf) qroäfffot

går i roefter ner. :,: 3Jcin anbe längtar mer ocft

mer :,: $)it upp, bit upp tiff big, bit upp, bit upt>

tiff big.

212. ©ub od) nog.

1. gag rjar ©ub, ocf) jag f)ar nog, D, v)roab

miff jag bättre r)aftoa! §ar jag bo ej rjögfta fog

Sitt aö forg i fröjb 6egraftt>a? -JJcär min rjerbe

herren är, ©år jag trt)gg, fyroart magen bär, £tj

bå ffaff min fot ej fnafroa.

2. gag *)ar @ub ;
ocf) jag t)ar nog, O, fyroab

miff jag mer 6egära? §an åt forfeit tunga plog

$an ett luftigt of beffära. Sjmab fjan gifmer effer

tar #r tjan bocf min &ub ocf) gar, ©om mig upp*
tar fift meb ära !

3. gag *)ar ©wo» od& jag f)ar nog, fiju§

han är i mor fa natten, SSäg för mig i ftiglös jfog,

Ccf) i öfnen flippant matten. Sr än ringa t)är

min lott, O, jag r)ar bocf afft få gobt, £t) jag r)ar

ben bäfta [fatten.

4. gag fyar @ub, ocf) jag f)ar nog, ga,
fjroab ffuffe fe'n mig fränfa? 9cär tjan fjelf tiff

barn mig tog, ©fufle fjan ej afft mig ffänfa? gag
är rif, od) trrjcfer än Dragon nöb, f)ur Ijuft att ben

g min gaberé fföte fänfa.

5. gag f)ar Ööub, ocf) jag rjar nog, .fterren

more (of ocf) ära ! 2D?ig rjan i fin farter brog
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Närmare fin famn, ben fara, £itt§ fyan fjelt ber

flöt mig in, Od) nn är §an ettrigt min, £å) t)tt>ab

fan mig fe'n förfära?

213* ©an ropar nu.
©br. 3: 15.

1. @e tjnru troget Slffanbe än 3>efu§, faft

bortftött, hallar big igen! SRu f)an ropar big,

ftjnbare, SRopar nu på big ; Sänge l)ar bu fjerran

gått, Sften änbå Ijan ropar big.

2. gritt bjube§ nåben, ©milfen font fyelft !

(Stmbare, ftanna; £ro få blir bn fräift! 9?u tjan

ropar etc.

3. Äom nu titt hemmet, 5Irm font bu är.

©äg — tö §an raäntar — "3efu§ tag mig t)är!"

Sftu Ijan ropar etc.

214. prlopingcn är tomrnen.

1. 9^u attt är futtfomnabt; ty gefuå få iagt

Od) gabren på (Sonen roar fmtb fyafmer lagt, Od)
fegren är munnen, förlovningen ffebb 3genom
mår 3efu§ od) frälsning berebb.

2. $å (Solgata fulle, ber Ijänger ett Sam,

gaftnagtab meb fpifar på foråträöet» ftam. ©i,

ber är mår brubgum, t)an babax i blob, Så är bå

mår frälsning gjorb riftig oct) gob.

3. 3)en fröna, fom fårat ljan§ Imfttmb, t)ar

gjort, 9Itt fjan mig ffatf gifma mib t)immeten§

port (5n §ärtigt)et§frona, fom törne ej [jar Od)
reban i trott jag ben fronan nu fjar.

4. Od) uti l)an§ l)änber od) fötter jag fer

2) c får utaf fpifar— od) ännu fjroaö mer !— «$pan§
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fiba är öppnab! D, färte!en§ flob, 9Id, öfmer

mig fomme t)an§ frälfanbe blob

!

5. ®itt blob, o min gefu, ger fif od) ger

fraft, $)itt blob ger mig fjelfa; tty bet är ben faft,

S£en ®ileab§ falfma, fom läfer få roäl 9ttin jjufa,

förfmäftanbe, fargabe fjät.

6. $itt btob gör mig l)elt från förbannetfen

fri; 3a, jag tjar min fulla förlovning beri. £)itt

blob gör mig ren od) bitt blob gör mig ffär, Sitt

falig o(f) Ijelig i big jag nn är.

7. ©å gif mig bå nåb, o min fräljare gob,

2ltt albrig förafta bitt Ideliga blob; 9tten låta bet

tjena till rening för mig, Od) berföre prija otf) lof*

fjunga big.

215. "Se, mig är ide plften fagbt/'

1 fton. 10:17.

1. O, fäg mig om od) om igen 9ltt jag är

frälft af nåb, 51c! låt mig l)öra mera än Om |>er=

ren£ färleféråb. (Sj t)älften är mig fagbt, (§j

hälften är mig fagbt, Dm nåb få fri, få unberbar,

@j fjälften är mig fagbt.

2. Cd) må ben frib, Ijmaraf jag blott @n
broppa imafat än, 231i min uti allt fyögre mått 5u
mer jag t)ör om ben! @j fyälften är etc.

3. Cd) gläbjen, ben förftob jag förft Uti

min 3efu famn ; £t) förr, när ben od mar font

ftörft 3ag fänbe ej beft namn. (Sj l)älfteu är etc.

4. Od) tänf, fytnab faligfjet en gång. 9tär

jag beunbra far $an% färlef emigfjeteu lång Ocb
fullt be(3 fjöjb förftår! ©j (jälften är etc.
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216. tommen, ty att ting är nu rebo !

1. <Se, borren öppen ftår ännu titt faberé*

Ijufet! @e, £erren fattar big. D, 2(bamå fattna

ffägt! — t), fom nu, lära fjät, £om fram, fom
fram i tjufet, Sig gabren fläba mitt Uti bin ntja

brägt

2. @e, attt är rebo nu ; Sftu är ben rätta ti*

ben, 5ltt fomma titt bin ®ub, 2ttt bu må marba
fri; <2å fom bå, fara fjäl, görfn bagen är förti-

ben; Srj nåb ej finnen mer, Så tiben nr förbi»

3. O fjäi, Ijmi bröjer bu £)d) tänfer: "gag
mitt feban G£n gång ommänba mig Så bättre tib

jag får." 9tten f)ör bod £>erren§ orb: "$d, fö*

fen £erren meban Sm fjonom finna fan;" £an
föft big år från år.

4. £ö hd är icfe bu, @om förft bin gefuå

fofer ; £t) om fa toore, bå Su jäfert borta b(ef;

Sftej bet är §erben gob, §mar§ möba bu föröfer,

Som ftäbfe föfer big, 2ld, r)ör f)an§ orb od) lef.

5. O, om bu trobbe blott, TO 3efu§ f)ar ett

bjjerta, Som Hoppar marmt för big, gaftån bu

borta är ! 2Icf färe, gör ej mer Sin män få mrjcfen

fmärta ! %å, fom od) tag emot Sen nåb, fjan bju*

ber fyär.

6. £)d) får f)an fomma in Uti bitt arma.

Ijjerta, §an nattmarb £)åtta mitt £>dj bu får lif

od) frib
;
©an mitt big göra fri gran att bin forg

od) fmärta £)d) bu får bli f)an§ brub 9?u od) titt

emig tib.
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217. "$Mb ifatt jap aöra, att jag må"£tt)ab flail jag göi

bliftoafalig?'

£>n>ab ffatt jag göra? £>mab ffatl jag göra?

fetvab jfatt jag göra, att jag må blifttm falig? £ro
ph §erren ftefuå ! £ro på §erren 3efu£ ! $ro
på" iperren 3e|u§, få btifmer tiu falig!

218. Sammets lof.

:,: Såt o]p pri ja. Sammets raifa (Sjunga meb
att Ijefgoné l)är; $ögt berömma, 2l(brig glömma
Sammet, fom mår gläbje är. <pela roerlben $l)tt*

ningågärben Sammet, Sammet mt Ijembär. :,:

:,: ömglar atte, :,: -jfteberfatte, §ögfta tfyroner

ébra fronor Saften nu för Sammet ner ! Sofmen
£>erran D^är ocf) fjerran gör ben nåb §an 0J3

beter! :,:

219. "San lebcr be elänba rätt."

1. |jan leber be elänba rätt, 2)en gerren
gob orf) from, Som roårbar på fitt eget fatt, @in
btjra egenbom.

2. §an tärer be elänba ocf alltmer fin mäg— fjroab nåb, fetvab outfägtig tröft, — änbocf $)e

ej förftå fyanå rab !

3. fymi leber be elänba rätt, §ur fmat än

ftigeu är, Men Ijonom är bet Ufa lätt s#tt bem bc=

mara ber!

4. iötott jag är ftan^— ocö uiägen (jairå,

§tt)ab mitt jng mera bå? O, ftörre trnggfyet at-

brig fannå 2ltt tticfligt målet nå!
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220. Stt totfa om $erberu

:,:9ftin ^erbe gob, «£>an fööer mig, £itt fät*

lon§ ftob £an förer mig, £an föber mig, ©an
förer mig, Sftig leber fa, Sitt jag fan gå 2)en rätta

ftig.:,: Én fåban färlef ftor Uti f)an§ t)ierta bor,

Sitt tid mitt bäfta £>an tät fig fäfta 3Bib qroal oa>

nöb 3 fora ocfj böb. Oct) famma färle! f)ar fecrn

ännu tid mig qtoar, 3a
r famma färlef l)ar, Slnnu

l)an fjar benfamma qmar. :,: @å t)ör, min fjät!

®ub mitt big mät, Uti fjanå armar, <Som fig för-

barmar, £)er får bu Ijroita, ®it får bu ila, ®er

får bu bo g emig ro. $)er får bu bo 3 emig ro. :,:

22L 2>en benåbabeS tacfoffer.

1. O 3efu, jag mitt prifa Slf afft mitt fyjerta

big, Sitt bu täcftS nåb bemifa, Sitt bu fjar tröftat

mig. sJcu gläbå min fräffta fjäl, Xt) fttUab är

min längtan Cd) lugnab IjjertatS trängtan, Dd)
lugnab fjjertatå trängtan, Od) lugnab t)jertat§

trängtan, Oct) allt i big är mät.

2. £tr>em fan ben fröjb beffrifma Sitt ftå t

nåb f)o§ ©ub, Sitt få f)an§ barn förbtifma, Sitt

mara Qefu brub? O fröjb i tjjertat brinn! 9ttå

jorb od) Rimmet mifa Oct) all beg luft tillifa, Dd)
att beB luft tillifa, Od) att beg luft tillifa, Slott

3efu§ blifmer min.

3. i)erföre allt mitt r)jerta £)ig prifar, 3 e
!
u

gob, gör att bin bittra fmärta, gör bitt utgjutna

blob. §af tad, ©ub§ rena tam, gör bina får font

blöba, gör attt bitt qtoaf, bin möba, gör allt bitt

qroal, bin möba, gör attt bitt qmat, bin möba, $å
forjeté 6ittra ftam.
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222. Sjmtg etmngeUum!

(Jf. 5: 19.

1. Sjung euangetium Dm 3efu§, Så enfelt,

få toarmt bu förmår; Sjung om ben ttåb, font i

3efu§ gör ftmbare öppen ftår. Sjung, ja fjung

eöangetium gör fjtoarje fjäl på jorb; Sjung för

en fymar font mitt t)öra $)et btjra nåbenå orb.

2. Sjung eöangetium om 8efu§, S)et gör

från befömmer big fri; Sjung om M Mob, fom

oJ3 renar, Sitt fjmita fom fnö mi bli. Sjung, etc.

3. Sjung eöangetium om 3 e i
uå, »Oanfjälar

fan minna meb fång ; Sjung ont ben fjärliga nå*

ben, Som töjer ur ftjnbenå tmång. Sjung, etc.

4. Sjung eöangetium om 3 e
f
u3, görhmna

tjan» (järliga namn; Sjung ont fröjber ber ofroan,

4itt§ fjetf bu går in t f)amn. Sjung, etc.

223. £ifl ttt par iroenbe mafar på bröl=

(opwbagcn.

1. ©ub roätftgne er, 3 tära, Så t bag, fom
etta bar ! $tå fjan fjetf attt fort er bära, Som fjan

fjittittS burit tjar. 3 oet nt
)
a fyemmet ofifme $an

ocf när "i luft otf) nöb," Sjud od) folffen ber |an
gifme :, : $(f fin färlefé öfmerflöb, :, : Wlå mi bå
mcb fyonom t)rai(a, SBanbra bå fjan för o£ går,

Od) meb lätta fteg få ila, StRot ett f)em af emig

mår.

2. ®fäbjen§ rofor, må be blomma Sjuftigt

t bet hemmets jorb! Stten när minterftormar fom*

ma, 9Jeöten bem meb Herran? orb ! @j att tjena§

— nej att tjena 3efu§ fjetf font f)it en gång, .jpan
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allena, Ijan allena :, : Söfer åtta börborä tmång, :,

:

9ftå ttri bå etc.

224, gntftoMgicfc!

i. 3el)0t>a, bin ffapare talar: O Safob, ljör

min röft! O 8§rael, läjjna titt orben, 2öar ftitta

otf> fatta tröft! görffräcfé ej, jag är big ju nära,

Sag Ijar förlorat big, $ag fjar big mib namn ju

fållat, 9ht tillför bu Mött mig!

2. Otf) måfte bu gå genom matten, gag ber

brebmib big går, Sitt firömmen ej ffatt big för*

bränfa, $efj bölja jag neberflår, görffräcfé ej, etc.

3. Om mibt uti elben bu manbrar, ©fall bu
ej marba fmebb, Då) lågan ffallejpå big bita, —
éå framåt oct) mar ej räbb. görffräcfé ej, etc.

4. @j berför att bu Imr mig fallat, gör mig
big gjort beftoär, @j att bu mig fyebrat meb gåf*

mor, — 9cej aät utaf nåb blott är. görffräcfé

ej, etc.

5. (Sj luft titt bin röfelfe §ar jag, @j tia

bitt offerfett; 9cej bu meb bin jtinb od) bin onbffa

Sftig möba o ef) forg berebt. ffieu räbå ej, etc.

6. Sa, jag bina fönber utftrnfer SBIott för

min egen ffulb, gag minne§ ej mer bin mi^ger*

ning, Sag a'r mot big emigt fmfb. görffräcfé

ej, etc.

225. "§ör min bön, §erre!"
$f . 39 : 12.

1. D, min Qefu, f)ör mig, $)rag mig tätt titt

big ! $)u, min ftmb l}ar burit, 2>u f)ar bott för
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fymar bag font grnr, Såt i big mig btifroa, $)umin
fräl§ning§arf!

2. 2öärbe§ mig roätfigna, §ör mitt §jerta§

bön! gräfé mig från att fruftan, Oct) meb frib

befrön. ga, jag tror bitr (öfteåorb, Såt beg fraft

r)o§ mig bli fporo ! 3Bar mig ftäbfe nära, §ör
mitt t)jerta§ bön !

3. Sat mig fe bin farfef, ®ör mig fyett titt

Din, Sat mig albrig lefma @om jag more min !

Seö mig i bin anbaä nåb, *5tänbigt i bin roitjaå

råb, O, min fräféningSfiippa, ®ör mig tjett titt

bin!

4. 2Bärbe§ ocf bemara 331ig titt emig tib,

Unber tifroets ffiften, llnber ftrib otf) frib ! Oa)
när magen flutar fig, Såt mig

f
junga än om big,

Oct) uti bin t)t)bba S3o titt emig tib!

226. <gnbaft3efu$!
ef. 53: 4.

1. (Snbaft 3efu£ rittigt fer, femab mig bju=

paft trticfer ner, ätten fyan fanner bd bef$ mer, O,
min bttre Sefn§ ! -ftamn utöfmer åtta namn, 2Bä*

gen titt mar gaber§ famn, Oct) mår enba, fäfra

fjamn, £nre, btire 3efué!
2. (Snbaft t)an futtfomligt met 91a min frrtft

i bet od) bet, W min ftjnb od) ujelfjet, O, min
bt)re 3efu§ ! -ttamn utöfmer etc.

3. Qrnbaft fyan mig feber rätt, (Snbaft Ijan

förftår ett fatt, 5ltt o ef göra börban lätt, O, min
brjre 3efu3 ! Siamn utöfmer etc.

4. (Sttbaft rjau min tittftyft är, 3 ott nöb ocf)

fara fjär, (Snbaft l)an o ef tjem mig bär, O, min
btire 3efu§! Sftamn utöfmer etc.
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227. tomr ty kijflopet iir tiörcbt .

Sue. 14: 17.

1. Söröttopet tittrebt ("tår, ®om, ()är är rum:
SBjubningen nriöa cjår: $om, r)är är rum ! 58ör=

bau bu {fatt bli qttritt, gaören big rjeffar fritt:

"gon, fe, allt mitt är bttt!" itom, tjär är rum!
2. fiefmanbe toatten t)är 9^äcfe§ big än,

®om, bu fom torftig är, $om, !om igen; Sufen
cd) tufen nrijjt £>är bruefit (if, men brift 5((brig

boa* blir titt fift: &om, tom igen!

3. ®om, fom titt nabené tron, 2Bägen är

fri! Xala meb ©ub i tron, SSägen är fri. Su är

od fri, ej trät, &å bå titt @uö, o fjä(, £roget i

me od) mal, 2öägen är fri!

4. 3 0röen är e
i bet tanb, Ser bu ffatt bo,

Sjuftigt en annan ftranb 28infar titt ro. ©amma!
od) ung ffatt ber gtnna rjtoab tofmabt är, §emma
tyoS §erren ber, (Saliga ro !

5. gefu, ttri fomma bå 9cu på bitt orb! fiat

OB ett rum od få Ser ttrib bttt borb ! gräfé ofc

från fpnöenå nöb, ©if ofe bet rätta bröb, £)je(p

0J3 i (if od} böb, (Sfter bitt orb!

É 228. $crtai.
8Katttj.l3:45,46.

1. gag funnit fyax min perla nu £)d) fjuuger

Ejögt af fröjb, Sen perfan är min gefu, bu, gom
gör mig ettrigt nöjb. Qa, jag min per(a funnit

(jar, Cd) måfte fjunga nu, %i) ett— blott ett— för

mig ftarqmar: SÖcin faligbet är bu!

2. äftin preft, min fonung, min profet Su är

titt ettrig tib, Wlm fröjb od) min rättfärbig^et,

SDciu feger od) min frib ! Sa, jag min etc.
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3. $)u alla tjerrarg fjerre är Oct) atta tun*

gar§ fung, 9ftättfärbig§eten§ fol, font bar @itt

Iju§ tid gammal, ung. Qa, jag min etc.

4. 2)u är min frib — bu bog för mig 2)u

göt för mig bitt blob, £)d) af od) i od) genom big

|)ar jag ett tröfttigt mob. ga, jag min etc,

5. SDu är min fröna ocr) min fröjb 3 ftftoeté

mät od) me £)d) ber — på @atem§ ljufa t)öjb,

3ag än blott big mitt fe! ga, jag min etc.

229. du liuftig tanfe,

1. £ur Ijuflig mången gång $)en tanfen för

mig ftår: $ oa9 ia 9 närmare bocf är 9Jcitt fyem-

lanb att i går ! Närmare t)emmet, ^armare, ja,

Närmare tjemmet i bag, i bag, $n någonfin

förut.

2. 3a, närmare i bag 9ttin gaber§ fätla §u§
9D?eb atta boningarna ber, Od) tronen meb befc

fjuS. Närmare, etc.

3. 2lrf, närmare fjan§ famn, ©om tjutbt mot
mig fträcfé ut, SDer aila börbor få fin graf Od)
forgerna fitt flut. Närmare, etc.

4. 5ld, närmare hm ftunb, 3)å jag får fe

min ®ub, £)å ingen ftinb od) intet tor§ ©fatt

trtyda mer fyanå brub. Närmare, etc.

230. Styrbara löften.

2 «&et. 1 : 4.

1. trötte pilgrim, fom från jorben §emåt
går pa ötenftig, £ör från ®ub be tjuftiga or-

ben: 9tteb mina ögon (eber jag big. 3 a 9 fy
ör °^9

ffapat, f)ar big förtonat, 3Keb mina ögon teber
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jag big, $å mina f)änber bar jag big tetfnat,

äfteb mina ögon leber jag big.

2. 9^är i freftefferna§ r)etta Wa frafter fmi*

fa big, 99?inå bå löftet; fymila nrib betta: SJfteb

mina ögon leber jag big. gag fjar etc.

3. Od) om jorben§ manner mifa Od) i graf-

men gömma fig, 9ftin§ bet orbet atbrig !an fmifa:

SJieb mina ögon leber jag big. Sag fjar etc.

4. SRär big aftonffnggan följer, £)cfy när bö*

ben fattar big, £ifa ljulbrift männen big följer:

9tteb mina ögon leber jag big. Qag l)ar etc.

231. $ct ffebbc för mig.

1. O 3efn ®rifte, bu ®ub£ rena lam, ©om
för ofj bog på forfeté l)årba ftam, £acf förbin far*

ief, font ej gränfer met; $)u älffat fyax i tib od)

eruigr)et.

2. 3tten få bn älffabe ben fallna flägt, SIttbu

big fläba lät uti mår brägt: SBIef gjorb till frjnb

od) till förbannelfe gör og oct) gaf o| bin mälfig*

nelfe.

3. 9Jcen "utan btob§utgjutelfe ej ffer görlå*

tetfe" — \>u berför milligt ger SDtttbt)ra blob, ben

löfepenning ftor, 2Itf, falig ben, fom bet t fyjertat

tror.

4. Uti ©etfemane ber räcfe§ big, S)en falf

att brtcfa fom titltjörbe mig: £)u beber, qmiber,

änglar, fmettaS blob; £acf, mare big, o £erre

Sefugob!
5. $å forfeté träb bu ropar jemmerlig:

"aRin ®ub! min ®ub! I)tot far bu iemnat mig?"
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9lcf bet mar mig, fom §erren temna bort ; 2tten

mig titt gobo, fyar bu betta gjort.

6. "$et är futtfomnabt," fabe bu tin ftut.

Då) få bu fyabe fampett fämpat ut gör miua fatt*

ber§ fhtlb od) ftroff odj toe, 2ttt jag må fmftoa futt

förlåtelfe.

7. §på trebje oagen bu ur graftoen går Dä)
toijar bröberna på biua får — halleluja! (Så är

bet toerfttgt f!ebt, 3ttt bu mig tjem f)oå gabren
f)ar berebt.

8. ©å är jag täcf uti biu t)tDtta ffrub SCRin

brubgum lär, mitt §erre ocf) miu ©ub! Dfrtr jag är

Itäbb i biu rättfärbigljet, ®å är jag fatt i tib od)

etoigfyet.

9. 3uför ©ubStron uti gerufalem 9?u

många ftå, fom reban fjunnit t)em. £)e äro Häb-

ba uti benua ffrub. 2)e äro täcfa för fiu «§erre

®ub.
10. 3)e följa brubgummeu etjtuart fyan går

;

<patt teber bent font r)erben fina får £itt liftoeté

elf odj Sarotté fälla bet', D fyögfta fröjb, fom
inga gränfer met!

11. $)er ffatt bet fjeta: "ej förbannabt mer;
9tten ©ub§ od) Sammets ftot ffatt bliftoa ber;"

$)e fyonont tjena, fyan ffatt tjena bent. SDå, bå, är

bruben i fitt rätta (jem.

12. (Så font bå fnart, att fjentta fyem bin

brub ! "gag fontmer fnart/' bu ftoarar mig, min
©ub. 3a, amen, amen, font min 3efuå fär! 5ftt

jag må emigt btifroa ber bu är.
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232. "Än en liten ttb."

1. $n en liten tib, Unber famp odj ftrib,

93tuben går i jemmerbalen
;
§erben är bocf när,

@roaga lammen bär, Sitt be ej förgås af qroalen.

Span är rjerben gob, fomroårbar lammen fmå, ^ör
bem magen Ijem, att be ej rotlfe ga. #n en liten

tib, Unber famp oct) ocf) ftrib, Söruben går i jem*

merbalen.

2. 3>efu§ är mig när, §roar jag går odj är,

3111a bar, till roerlben§ änba; Om ijan icfe fnn§,

fiifo roäl l)an fin», Od} Ejan bjetper beelänba;

£tmlen, om än mulen, l)ar bocf fölen qmar, ©a
fyar jag min l)erbe meb mig alla bar; gejuS är

mig när, Jrjroar jag går od) är, 2Wa bar tiU roerl*

ben§ änba.

3. Om rjan fänbernöb, (Sånberfyan ocf bröb,

©ifraer matten nog att britfa. §mab fjan ger odj

tar, ©je-lf f)an btifmer qmar, Sitt mig ljufligt roe=

berqmicfa. £>an år lifroetS falla, f)an är lifroeté

bröb
;
®er fjroab jag bel)öfroer, få af luft font nöb

;

Dm Ijau fänber nöb Sänber §an ocf bröb, ©er mig

matten nog, att bricfa.

4. Så går magen rjem, Still ^erufafem!

©närt, a ef fnart är bruben fjemtna ! £)å rjon följa

får Sammet fyroart bet går Ocf) roib t)arpor§ ljub

uppflamma: Slmen, lof ocf) ära, rotéfjet, tacf odj

pri§ SSare nu roar ®ub, fom på få fjärligt roté

Sncfligt fört o&.fjem, Still gerufalem, Snför lam*

met§ tfjron, berfyemmo.
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233, "(Stt liten tib."

Sol). 16: 17.

1. ©if mig ben frib, font bu, o gefu, gifraer,

$)en frib, font ljufligt ftittar all ftag§ ftrib, Od)
gör att öfnen fjelf en tuftgårb bfifraer Dd) fränt*

ling§tiben blott "en liten tib!"

2. "(5n liten tib" att fämpa mib bin fiba,

§marnnber fmlbt bn ijmiffar: "bu är min/' "(Sn

liten tib" att få bin fäb od) biba SDen bag, bålärf*

roarne få famla§ in.

3. "(Sn liten tib" af törft odj rop od) längtan,

3tteb några broppar blott från lifroet§ elf, Dd)fe rn
ett emigt nog för all min trängtan, @n emig full*

t)et inmib fällan fjelf!

4. "(5u liten tib" att fyåtta lampan färbig,

"(£n liten tib" att mänta big ännn, Odj fe'n ett

emigt jubel: "£)u är märbig 9Itt Ijafma lof od)

priö ocf) tac!— blott bu!"

234. $rté od) ära*

1. $ri§ odj) ära — fe, uppftånben $r mår
3eju§ ur [in graf! S3rutna äro böben§ pilar, ®lin=

ge mibt fring tanb od) l)af: :,: 3efu§ lefmer, ^
fuå lefmer, £an, fom tifraet jör ofj gaf ! :,;

w
2. ^Srté od) ära — fe, uppftånben 5Ir mår

£erre od) mår ©ub, Dd) fin anba ren t)an fänber

Jill befegling af fin brub. :,: 3efu§ lefmer— od)

meb Ijouom jjå ^i lefma på tjan§ bub!:,:

3. $ri3 od) ära — Sefuå lefmer, 9cu fin

ubb liar böben mift, Zi) uppftånbelfeu od) lifmct

fit mår föerre 3cfu§ Ärtft; :,:^3rté od) ära, prté

od) ära 2Bare l)onom förft od) fift!:,:
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235. 3efu3 (fatt regera.

53f. 72: 8.

1. gran fo(en§ utgång 3efu§ ffatl Negera
öfraer mertben att ^Xttt folenånebgång— od) f)an§

nomn gran ftranb till ftranb af mågen§ famn SBti

buret fring, att gammat, ung 9ftå t)t)IIa tjonom,

fom fin fung Od} barnen än, fom forbomtib, $8e*

fjunga tjögt t)an§ ri!e§ frib.

2. Od) bön od) tof i tro od) f)opp£itt fyonom

ffota ftiga opp §roar bag på nrjtt inför t)an£

ttjron 5ttt btanba§ ber meb engtar§ ton 0)d) fatta

neb meb fröjbfuttt mob 28ätfignetferna3 ri!a ftob,

£itt§ jorb od) fjimmet f)ett en gång görenaå uti

famma fång.

236. MoHa bem att tomma in!
2uf. 14: 23.

1. Stöbga ^tm — be bjupaft fallna, S^obga

bem att !omma in, @ägtitt Ijmar od) en bu finner:

$om titt 3»efu§ — t)an är bin ! Sftöbga bem — be

trötta, ftoaga, <£)e betungabe — od) fäg: bommen
åtta — 3efu§ mäntar, §är är fri od) öppen roäg !

2. Wotya bem — \a, atla, alla, <pebningar

od) jubar än! Od^ ben rife, od) ben tjöge, O, för*

gät ej fyetter ben ! S^öbga bem — fe fabren löper

|>utöt mot bem, fom mänba t)em, @for od) ring

oct) Ijögtibéftäber Wt J)an rebo t)ar för bem !

3. 91Öbga bem — be unga, gtaba, Sifmeté

mårbag är få fort, 2ttå be ej i tanftöå tyra £efa,

brömma benna bortl^bbp bem — befatta, btin*

ha, 3efu§ tietar än i bag ! Od) Jjan piffar än fom

forbom: "^öben£ ide — bet är jag!"
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4. Sftöbp bem — oe arma, qtoatba, 331c-

banbe af fmtben§ får! Säg bem, att ben gobe §er=

ben ©öfer Éjraart förlorabt får. £)agen fnart titt

afton ffriber, äftånne näfta ftunb är bin? O, få

intn§ bin fjerreå uppbrag: "9töbp t>em att fom*

ma tu t"

237. 23lif uti 3efu$.

1. 23(if uti Sefué, annan fyjefp bu ej får,

|>ögt rtyter ftormen, fyafmet brufanbe flår; gram
brtiter fatan meb att fyelmeteté malt,, $ften bet går

bocf atttib fåfom 3 e
!u§ *) ar frö*- Öfroer bet går

— ja utöfroer bet går, 3 e )u3, Immanuel roib ftt)-

ret fjelf ftår; ©egren i Sejuånamnet fyar jag —
odj bå ättå raä( funb oc^ tuertb odj bjefroul ftorma

uppå.

2. S3 (if nti QefuS, annan §jetp bu ej får,

9tten uti ^onorn ftäubigt fjemåt bet går; luften
re'n fnn3 af mårt förtofmabe lanb, §ått Mött ut i

tron ännu otf) btif i ®ub§ Sam ! Öfroer bet går etc.

3 33fif uti 3ejuå, annan fyjelp bu ej får, Ri*

enben rafar — tian bocf atbrig förmår ©änfamin
rabbningSbåt— i ftormen §an ftår, Det) t fjonom

gtabt roi fjunga: föemåtbet gårlijemåt bet går —
o ja, fjemåt bet går, 3» e l"u3 3mmanuel imo ftyret

fjelf ftår, ©egren i Qefuénamnct fyav jag — odj

bå 2ftci roä( ft)iib od) roerlb od) bjefrout ftorma
uppå.

238. §elt för 3efu$.

i. "£eft för 3efuS, Ijclt från toertbcn" Sr
tt?årt fätttågå rop. ©enom famp otf) ftrib går fär*
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ben pr §an§ lilla f)op. ©jetten är bod atftib

nära, ©frjbbar fjelf fin ^jorb, £an l)ar lofmat:

"jag ffall bära/' %ad, min fyerbe gob!

2. Uti gefn§ fyar jag feger, Sif od) !raft od)

mob. 3 bet namnet allt jag eger: herren, Rimmet,
jorb. «£toab !an jag bå önffa mera, Sftär jag eger

allt, £)å är tib att triumfera; ©ub bet oc! befallt

3. -JUt meb ffät få fan man fråga: ^mar bin

nbb, o böb? @tmb od) bjefroul må mät plåga, 9ht

är ingen nob; £t) jag fyerrffar uti lifmet ©ettorn

3cfum Ärift; Uti "SBofcn" ftör få ffrifmct. *>

5tmen, bet är toifjt.

239. 6alig för intet.

1. ®altg för intet
—

frätft blott af nåb Sfter

®ub§ fafta emtgfjetéråb ; <&å ftår bet ffrijmet, få
ocf bet är; £t) få £errett fjelf oft lär. äran, äran,

ben ffall 3efu§ (ja Uppå jorben od) i fyimlarna;

%t) §an fyar tagit bort fnnberna. 2Imen, r)alleluja.

2. SDerför jag fjunger, faftän jag fyar Uti

mig fjelf aQt elänbet qmar, Drbet od) bIobet.
f

gätIa

bod mer, än tyxvab jag fauner od) fer. äran,
äran, etc.

3. Zad bå, min 3»efu, brnbgum få far, %tt

hu f)ar tagit mig fontJag är. fénbaft i big är fälls

rjet od) frib, Snbaft, o gefu, i big. ^ran, äran, etc.

240. tittan.

1. £rtjgg i 3efu§, flippan l)öga, 2)it ej ften*

ben mig når 23or jag fäfevt i mitt fäfte, (Éom i

alla ftormar ftår. $å ben flippan är jag trtigger,
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£ur än fatan rafa må. Sag mitt f)u§ på ftippan

bagger ; 3)å ffatt fmfet oc! beftå.

2, ©mot 3efu§, ftippan fafta, iörtjte^ må=
gene mitba fjot. 3)er mig ingenting förjfräcfer;

4ty afltjäggeé roib beg fot. 3eju^fltppan är mitt

fäfte, Sir mitt märn, min fafta borg, Sr mitt tif,

mitt bufroonåfte, Sr min tröft emot att forg.

3. Slott uti ben flippan fara ®ub od) fjim*

meten jag fjar; Ddj båroerlben§ f!ätter fara, ©tår
mig ftippan 3eflt3 qtuar. Ur ben ftippan ftrönts

mar matten: 3be( färtef, nåb odj frib; Oå) ben

flippan — benna (fatten (£ga3 får i ettrig tib.
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