Ser du Ham på fiskerbåden
(Simon Peters fiskedræt, Luk. evang. 5. 1-11)

1 Ser du Ham på fiskerbåden!
Det er Jesus, Gud og mand,
Sandheden han er og nåden,
livets lys i dødens land;
for Ham sjunge englehære:
Lov og tak og evig ære!

3 Ser du hist den folkevrimmel!
Stort og småt i tusindtal
lytter under åben himmel
til det klare tonefald;
Himmeriges klokker kime:
Nu er salighedens time.

2 Ser du Ham med skabermagten
hos en fattig mand ombord!
Ser du Ham i tjenerdragten!
Hører du Hans guddomsord!
De kan hjerter sødt husvale,
ånd og liv er al Hans tale.

4 Herren tier, alle sukke,
Himlens porte, nys på klem,
sig med Herrens læber lukke,
støvet til sig selv kom hjem;
Simon Fisker, som så ofte,
grædefærdig sad på tofte.

5 Herren fra den store skare
vender sig som fjeren let,
siger: Simon! nu du fare
ud på dybet til en dræt!
Fulgt har du Min tales bølger,
nu til gengæld dig Jeg følger.

8 Ser du nu, hvor Simon blegner,
mærker, hvem han har ombord!
Ser du, hvor i knæ han segner!
Hører du hans kvalte ord:
Herre! Se, Du bort Dig skynder
fra mig arme, grove synder!

6 Hør, hvad Simon har at melde:
Slidt vi har forgæves kun,
kære mester! fra i kvælde
til den lyse morgenstund;
dog (læg mæ rke til guds barnet!)
på Dit ord jeg kaster garnet.

9 Klart det må sig her stadfæste,
synden har os skilt fra Gud,
vil som broder Han os gæste,
bedes ej Han ind, men ud;
i Hans selskab, engles glæde,
bitterlig må syndre græde

7 Hører du, hvor Simon stønner,
råber højt om hjælp i hast,
kommer Sebedæi sønner!
Under vægten garnet brast;
Hid med eders båd I lægge,
her er ladning til os begge!

10 Ser du, sandt er Herrens rygte!
Mild er Han og ejegod,
siger himmelsk: ej du frygte!
Simon smiler, fatter mod,
kender glad Guds Søn på freden,
næste sin på miskundheden

11 Så endnu på jorden findes
Jesus Kristus, Gud og mand,
hvor Hans ord og gerning mindes,
hvor Hans dåb er livets vand,
hvor Hans And til pagten svarer
og i liv sig åbenbarer

