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Naar jeg gethsemane her faaer: last four of
31 verses

(altered version of Lund’s last four verses)

O JEsu lad mit hierte faae
En saadan smag paa dig,
At nat og dag du blive maa
Min siæl umistelig.

O Jesu, lad mit Hjerte faa
En saadan Smag paa dig,
At Nat og Dag du blive maae
min Sjel umistelig!

Min Jesu, lad mit Hjerte faae
En saadan Smag paa dig,
At Nat og Dag du være maa
Min Sjæl umistelig!

Da bliver naadens tiid og stund
Mig sød og angenem,
Til du mig kysser med din mund,
Og tager til dig hiem.

Saa skal jeg med Taalmodighed
Min Vei her vandre frem,
Til du mig tager bort i Fred
Og henter til dig hjem.

Da bliver Naadens Tid og Stund
Mig sød og angenem,
Thi du mig kysser med din Mund
Og tager til dig hjem!

Mit hierte paa det sted du laae
I haven hviid og rød,
Hos dig sit sidste slag skal slaae,
Og hvile i dit skiød.

Lad mig i Troen paa din Død
da ud af Verden gaae;
Du, Frelser! i min sidste Nød,
For Sjelens Øie staae.

Mit Hjerte i den Grav, du laae,
Som opstod hvid og rød,
Lad, naar det aftner, Hvile faae
Og smile ad sin Død!

Jeg kommer som en synder frem
I din retfærdighed,
Da i det nye Jerusalem,
For din den blodig sveed.
----------------------------------------------------

Naar i Guds nye Jerusalem
Oprinder Glædens Aar,
Jeg kommer som en synder frem,
Helbredt ved dine Saar.
---------------------------------------------------

Før saa mig arme Synder hjem,
Med din Retfærdighed,
Til dit det ny Jerusalem,
Til al din Herlighed!
----------------------------------------------------

Several sources claim that a revised version of these four
verses appeared in a hymnbook in 1778. The only likely
book I can find is En liden Samling af adskillige Vers og
Sange til Opmuntring og Opbyggelse sammenskreven
(7. oplag 1778)

[In the notes (p.147) to Grundtvigs Sang Værk, Vol. IV,
the following is noted for hymn 152: B.C. Lund: Naar
jeg gethsemane her faaer, v. 28.31.
Hs. i Forarbejderne til Feng. sammen mde den følgende
har de 4 v. i Afskrift med Blyantspaategning, vistnok af
C.J. Brandt: Grundtvig efter sælandsk Bonde-tradition
optegnet af Theodor Fenger. // Feng. Paask. 18 = Feng.
835 = III 22 // Rørd. 974 har 2,2: og lystelig, // 2.4
hjem til dig.
Hs. har med Gr.s Haand kun en little Rettelse i v. 1,
nemlig 2,3 ‘Thi’ for ‘Til’, medens v. 3 og 4 er skrevet
fuldtud af Gr. og den gamle Tekst sat i Klamme.]
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Min Jesu, lad mit Hjerte faa
En saadan Smag paa dig,
At Dag og Nat du være maa
min Sjæl umistelig!

Min Jesus, lad mit Hjærte faa
En saadan Smag paa dig,
At Nat og Dag du være maa
Min Sjæl umistelig!

Min Jesus, lad mit hjerte få
en sådan smag på dig,
at nat og dag du være må
min sjæl umistelig!

Da skrider Naadens Tid og Stund
Saa sød og salig frem,
Thi du mig kysser med din Mund,
Og tager til dig hjem.

Da bliver Naadens Tid og Stund
Mig sød og angenem,
Thi du mig kysser med din Mund
Og tager til dig hjem!

Da bliver nådens tid og stund
mig sød og lystelig,
til du mig kysser med din mund
og tager hjem til dig.

Mit Hjerte i den Grav, du laa
Knust af min Synde-Nød,
Lad naar det kvelder, hvile faa,
Og smile af sin Død!

Mit Hjærte i den Grav, du laa,
Som opstod hvid og rød,
Lad, naar det aftner, Hvile faa
Og smile ad sin Død!

Mit hjerte i den grav, du lå
til påskemorgen rød,
lad, når det aftner, hvile få
og smile ad sin død!

Før saa mig arme Synder hjem
Med din Retfærdighed
Til dit det ny Jerusalem,
Til al din Herlighed!
-----------------------------------------------------

Før saa mig arme Synder hjem,
Med din Retfærdighed,
Til dit det ny Jerusalem,
Til al din Herlighed!
-----------------------------------------------------

Før så mig arme synder hjem
med din retfærdighed
til dit det ny Jerusalem,
til al din herlighed!
-----------------------------------------------------

(http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.hwqs7y;view
=1up;seq=32)
In Tilläg til Salmebog for Kirke- og Hus-Andagt,
published by G. Rasmussens Boghandel in Chicago,
1880, however, we find Mig sød og lystelig’for line 2, Og
tager hjem til dig for line 4, and Til Paaskemorgen rød
for line 10. Apart from this, the hymn is identical with
the above version.

