AF DYBSENS NøD
Henrik Colding-rørgensen 2011
Mel.: Joh. Walter 1524

trv*>
9eF- )€Rp,1[
r
, t tt
Fl
S+

tl?lr(Tr_

^F

''c.. AF DygtglJs NØ),4 6\-Dr

n

*f*

J€6 v6N - -r'€F,/

J,. tul''*^^,'u. **j*

Txi pn 3u viL-Le Ss )E€.:

T;L

{n1r€ wi

1t

HL f*

r

o

PA,

l{ve>

xtD 06 v-€ifr

,13

{[

fl<es fve} Tiu

tqi

d.

vswt'!.ep l,€6

qP - sE;\,r

-1b

Lla,
A'Åoia øÆr tt* lt.

Copyright @ 201f H. Cotding-lørgensen

x'ø*BFNME.I

r*?o'oP-

6

- B6s.

v
n

FaR-

KOR

Henrik Coldlng-Jørgensen 201l
Mel.: Joh. Walter 1524

!' AF

BANd€

*F

DY 89€;NS

uØD, o 6\.Dr T;L

sø-l

Ni-+,a

\g

Mir

ArÅoia

7

JE6 VEN - -}l€f;./

)

v€N * -:ieRl

Ø

&r

{

Uia. lt øR-BFNMa.I tJ%
I

I
9e ),€RP^,

A/.r 5u \.iLL

r\,r 7

rr<i

9E F -g'Eal

t/MD

4 v-&eT

PA,

Hva> Xto^

vi

Henrik Colding-Jørgensen 2011
Meli: Joh. Walter 1524

Øo
I

bY b5exr

Ja.

>\a

AF DYBSENS NøD

AF DYBSENS NøD

o

øtft^

DA

cyP-

-l',P

v;L-LE se )eR.c
unrr€ wi Fa,?-

1 Af dybsens nød, o Gud, til dig
mit bange råb jeg vender,
bøj nådig øret ned til mig,
hør bønnen, jeg opsender!
Thi om du ville se derpå,
hvad synd og uret vi begå,
da måtte vi fortabes.

2 Hos dig jo nåde gælder kun,
af den du synd tilgiver,
thi ren og hellig i sin grund
vor gerning aldrig bliver.
Hvo kan, o Gud, for dig bestå?
Enhver for dommen skælve må
og ty hen under nåden.
3 Derfor på Gud og ej på mig
jeg alt mit håb vil bygge,
mit hjerte skal husvale sig
udi hans nådes skygge;

den blev mig tilsagt ved hans ord,
det er min trøst, på det jeg tror,
deri mig intet rokker.

4 Og vared Oei tit aftenstund,
ja natten ud, til morgen,
så skal mit hjerte ingenlund
fortvivle dog i sorgen;
men som det rette lsrael,
der læsket blev af Andens vætd,
jeg bier på min Herre.
5 Og er vort syndemål end stort,
dog større er Guds nåde,
hans stærke hånd, som alt har gjort,
kan vel os fri af våde;
han erden gode hyrde, som
sin hjord fra synd, fra død og dom
i nåde vilforløse.
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