Huo som Christi Kaarss vil pryde

Hvem som Kristi kors vil pryde

Huo som Christi Kaarss vil pryde/
oc der aff euig salighed nyde/
fem ædele Stene hand der i sette/
oc deris kraffter aldrig forgætte/
Tro Ydmyghed Lydactighed/
Taalmodighed oc Kierlighed.

Hvo som Kristi kors vil pryde
og der af evig salighed nyde,
fem ædle stene han deri sætte
og deres kræfter aldrig forgætte:
Tro, ydmyghed, lydagtighed,
tålmodighed og kærlighed.

1. Troen hun er den ædele Sten
Som Christum gantske fatter alleen/
Aff Christi ord er Troens krafft/
Hun acter intet all Dieffuelens mact,
Christi Retfærdighed før hun sig i/
Hvor met hun er alle Synder fri.

1. Troen hun er den ædle sten,
som Kristus ganske fatter alen’.
Af Kristi ord er troens kraft,
hun agter intet al djævelens magt.
Kristi retfærdighed før’ hun sig i,
hvormed hun er alle synder fri.

2. Ydmyghed fylger Troen nær/
Hun slar sig neder for HERREN kier.
Hun frycter Gud udi allen stund/
All Hoffmodighed slar hun til grund.
Hun kiender sin egen Synd og Last/
Der for bliffuer hun i Troen fast.

2. Ydmyghed følger troen nær,
hun slår sig ned for Herren kær.
Hun frygter Gud ud i allen stund,
al hovmodighed slår hun til grund.
Hun kender sin egen synd og last,
derfor bliver hun i troen fast.

3. Den ædele Sten Lydachtighed/
Som fylger met Troens retsindighed/
All Kiødsens raad monne hun forsmaa/
I hvor det hende udi Verden vil gaa.
Hvad HERREN biuder det vil hun giøre/
Aff Verden lader hun sig icke forføre.

3. Den ædle sten lydagtighed,
som følger med troens retsindighed,
al kødets råd må hun forsmå,
i hvor det hende udi verden vil gå.
Hvad Herren byder det vil hun gøre,
af verden lader hun sig ikke forføre.

4. Der voxer aff Troen Taalmodighed/
Som acter icke Modgangs bitterhed.
Hun veed at HERREN er huld oc tro/
Som hun skal hoss udi evighed bo.
Den timelig Plage faar vel ende/
Som Christi Kaarss giffuer oss tilkiende.

4. Der vokser af troen tålmodighed,
som agter ikke modgangs bitterhed.
Hun ved at Herren er huld og tro,
som hun skal hos ud i evighed bo.
Den timelig’ plage får vel ende,
som Kristi kors giver os tilkende.

5. Med Kierlighed lader Troen sig see/
De vil sine dejlige kraffter betee.
Hun kiender Christum udi sine Lemmer/
De aldrig Barmhjertighed mod dem glemer.
Guds billede monne hun altid ære/
Som alle Christne visselig bære.

5. Med kærlighed lader troen sig se,
de vil sine dejlige kræfter bete.
Hun kender Kristus ud i sine lemmer,
de aldrig barmhjertighed mod dem glemmer.
Guds billede må hun altid ære,
som alle kristne visselig bære.

Scriff dette Kaarss udi hierte rod/
Saa kant du kiende hvad HERren er god.
Naar denne Verden hun vil dig glippe/
Oc du skalt Rigdom oc Venner slippe/
Da haffuer du trøst udi al din nød/
Aff Christi dyre oc hellige død.

Skriv dette kors ud i hjerte rod,
så kan du kende hvad Herren er god.
Når denne verden hun vil dig glippe,
og du skal rigdom og venner slippe,
da har du trøst ud i al din nød
af Kristi dyre og hellige død.
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