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Gud, her er jeg med sejrens glæde

Musik: Timon Müller 1998, 2013

Se her står jeg, og spiser gladelig den
frugt som livets træ, det bærer,
Gud, jeg til dig vil sige tak,
at du med sejren skøn mig ærer.

Et evigt liv det er nu mit, og jeg vil
prise dig med al min lovsang.
Du gav dit liv i kærlighed:
Jeg fik en sejr, som gav genklang.

Her i min hånd har jeg en sten så hvid, som
sejrens nye navn mig giver.
Og manna sød du giver mig,
fyldt op af glæde helt jeg bliver.

Du vælger mig til magtfuld tjeneste med
dig for folkeslag i verden.
Min pris den går til dig med tak:
Du gav mig sejr på min færden.

I livets bog har du for evigt skrevet
mit navn ind som sejrens gave.
Du klæder mig i hvide klær',
al pris jeg ønsker, du skal have.

En sølje er jeg i dit eget tempel,
jeg for evigt dig ophøje.
Du skrevet har dit navn på mig,
for sejren din jeg vil mig bøje.

Gud, her er jeg med sejrens glæde sammen
med dig på din skønne trone.
For nåde stor jeg priser dig,
jeg lover dig med hver en tone.

Tekst: Line Nielsen 2013
Over Åb 2-3
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