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Har mín frelsara um ævir eg skal sjá. 

Mær man leingjast burt, sum bundin syndatrælur, 

Burt frá øllum óndum sum her tyngja má. 

 

   Bert í Jesu blóði kann eg frelsu finna. 

   Leiðin heim til himmals ber um Golgata. 

   Kom í dag og lat nú Jesus á tær vinna, 

   Og tú síggja skalt, at væl tað bar í lag. 

 

Ljóð av klokkum verða út um heimin borin, 

Bera boð at Jesus kemur aftur brátt. 

Og um tú á jørð ein brúður hans er vorðin, 

Skal hann føra teg um føgru himnagátt. 

 

Sæl tann løtan verður, tá vit skulu fata 

Alla pínu, alla líðing, sum hann bar, 

Hann, sum fyri okkum lívið vildi lata, 

Sum í øllum royndum Guði lýðin var. 

 

Kæra sál sum knógvar undir syndabyrði, 

Kom til krossin, tú skalt kenna sálarró. 

Tú mást biða um at Jesus er tín hirði, 

Og tú frelsu fáa skalt í Jesu blóð. 
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 á hjarta hann bar mína neyð. 

 Tann vinur er Jesus, og hann elskar meg, 

 Hann elskar í lívi og deyð. 

 

    Hann gongur við lið mína, leiðir meg fram, 

    Hann verður ei troyttur sum eg. 

    Við deyða á krossi hann lívið mær vann, 

    Hann svíkur ei, svíkur ei meg. 

 

 Hann meg hevur kosið til brúður hjá sær, 

 Og hetta av náði bert er. 

 Hann sleppir mær ikki – tað lyfti hann gav, 

 So leingi sum eg ferðist her. 

 

Ei helheimsins máttur skal ilt gera mær, 

Tí Ísraels Guð er mín borg. 

Hann skal meg varðveita og føra meg har, 

Ið ikki er grátur og sorg. 

 

So ferðist eg glaður mót himmalsins strond, 

Um bylgjurnar enn bróta hátt. 

Tí báturin stýrist av frelsarans hond  

á degi so væl sum á nátt. 
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