Kvinden på sin krykke
(Den blodsottige kvinde, Luk. 8, 43-48)

1 Kvinden på sin krykke,
med den blege kind,
hvor de stærke trykke,
kæk sig vover ind!

8 Trængselstrykket stiger
for hvert sagte skridt,
ved sig selv hun siger:
Værre går det tit;

15 Frygtsom og forvirret
ned på knæ hun faldt,
som et løv hun dirred,
men bekendte alt.

2 Efter sundheds bæger
rakte hun omsonst,
prøved mange læger
med forgæves kunst!

9 Kan jeg sømmen røre
på Hans klædebon,
gavn det mig vil gøre,
som Hans højrehånd!

16 "Kast kun bort din krykke,
trøstig datter Min!
fredsæl, for din lykke
tak du troen din!"

3 Hun i velstand leved,
gav dem sølv og guld,
fattig er hun blevet,
dobbelt pinefuld.

10 Det var hjertets tale,
det var kvindens trøst,
højt i Himmelsale
høres hjertets røst!

17 Det var Herrens tale,
røst fra paradis;
over bjerg og dale
klinger troens pris!

4 Nys om Jesus hørte
hun et ord fuldsært,
dybt det hende rørte,
faldt og hjertet kært.

11 Kvinden på sin krykke
rækker ud sin hånd,
rører og, tillykke,
Herrens klædebon!

18 Datter kaldt af Himlen,
fostret op af Gud,
den i verdensvrimlen
finder Jesus ud!

5 "Ham Guds engle følger,
fra Ham djævle fly,
for Ham tie bølger,
taler højen sky!

12 For al sot og plage
kvinden fik nu bod,
som i ungdomsdage
blev hun mælk og blod!

19 Hvor den Ham opleder,
sundheds blomster gro,
hvor den Ham tilbeder,
høstes fred og ro!

6 Alle verdens kræfter
har Han i sin hånd,
har og røst derefter,
taler liv og Ånd!"

13 Op til Gud i Himlen
sendte hin sin tak,
dybt i folkevrimlen
bly hun sig forstak!

20 Sømmen af Hans klæde
findes ved Hans bord,
Himmeriges glæde
flyder af Hans ord!

7 Midt i folketrængsel
kvinden søger ro,
stærk er hendes længsel,
stor er hendes tro;

14 Grandt dog kvinden hørte
Herrens klare ord:
Hvem var det, Mig rørte,
da Min kraft udfór?

