
1. PRÆLUDIUM 
 
2. KOM, HJERTE (DDS 714) 
 
1 Kom, hjerte, tag dit regnebræt, 
skriv op dit levneds dage, 
se til, at du kan sanse ret 
og tænke lidt tilbage! 
Hvad har du gjort de mange år, 
du har i verden levet? 
Tænk, trygge sjæl, at alting står 
i Guds register skrevet! 
 
2 Vel løber tiden hastig hen 
og bliver evig borte, 
men det vil komme vist igen, 
hvad du i tiden gjorde, 
når Gud engang til dommen vil 
den ganske verden sanke, 
og her skal nøje svares til 
hver gerning, ord og tanke.  
 
3 Hvor skjules mangen svig og list 
i hjertets fule gemme, 
og kåde lysters onde gnist, 
som ingen kan fornemme! 
Da tænker du, det er forglemt, 
den sag har ingen fare; 
men Gud har dog sin dag bestemt, 
som sligt skal åbenbare. 
 
4 Betænk, betænk, hvor hastigt gik 
de andre nådesdage! 
Hvad om der ej var øjeblik 
nu mer for dig tilbage! 
Og er der end en liden stund 
for dig endnu i vente, 
så tænk, du har så stort et pund 
og end slet ingen rente! 
 
5 Fald ned med ydmyg hjertens bod 
for nådens stol og trone, 
og bed, at Gud for Jesu blod 
vil lade sig forsone, 
at du herefter bedre må  
din nådestid anvende 
og så ved livets aften få 
en sød og salig ende! 
 
Hans Adolph Brorson 1732. 

3 HERRE, DU HAR VÆRET VOR BOLIG 
 
Herre, du har været vor bolig i slægt efter slægt. 
Før bjergene fødtes, 
før jorden og jorderig blev til, 
fra evighed til evighed er du Gud! 
Du lader mennesket vende tilbage til støvet, 
du siger: „Vend tilbage I menneskebørn“. 
Tusind år er i dine øjne som dagen i går, 
der er forbi som en nattevagt. 
Du skyller dem bort, de sover ind, 
de er som græsset, der gror om morgenen. 
Om morgenen da blomstrer det og gror, 
om aftenen er det vissent og tørt. 
Vi går til i din vrede, 
alle vore dage svinder hen i din vrede. 
Vore leveår kan være halvfjerds, 
eller firs, hvis kræfterne slår til. 
At tælle vore dage lære du os, 
så vi kan få visdom i hjertet. 
 
Salme 90 vers 1-7a, 9a, 10a, 12 
 
 
4 ALT HAR SIN STUND 
 
Alt har sin stund, 
hver en ting under himmelen sin tid. 
Jeg så det slid, som Gud har givet 
menneskenes børn at slide med, 
alt har han skabt smukt til rette tid. 
 
Tid til at fødes og tid til at dø, 
tid til at plante og tid til at rydde, 
tid til at dræbe og tid til at læge, 
tid til at rive ned og tid til at bygge op, 
tid til at græde og tid til at le, 
tid til at sørge (en tid til klage) og tid til at danse, 
tid til at tie og tid til at tale, 
tid til at elske og tid til at hade 
 
Alt har sin stund, 
hver en ting under himmelen sin tid. 
Evigheden har han lagt i deres hjerte, 
dog således, at menneskene hverken 
fatter det første eller sidste 
af hvad Gud har virket. 
 
Præd. kap. 3 vers 1, 10, 11a, 2-4, 8, 1, 11b 
 

5 HERRE, HVOR HERLIGT ER DIT NAVN 
 
Herre, vor Herre! 
Hvor herligt er dit navn over hele jorden, 
du, som har bredt din pragt ud på himlen! 
Af børns og spædes mund 
har du grundlagt et værn 
mod dine modstandere. 
Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, 
månen og stjernerne, du satte der, 
hvad er da et menneske, 
at du kommer det i hu, 
et menneskebarn, 
at du tager dig af det? 
Du har gjort det kun lidt ringere end Gud, 
med herlighed og ære har du kronet det. 
Herre, vor Herre, 
hvor herligt er dit navn over hele jorden! 
 
Salme 8 vers 2-3a, 4-6, 10 
 
 
6 MANGFOLDIGE GANGE 
 
Mangfoldige gange, på mangfoldige måder 
har Gud i fortiden talt til fædrene 
gennem profeterne, 
men nu ved dagenes ende 
har han talt til os gennem sin søn, 
hvem han har indsat som arving til alle ting. 
Han er Guds herligheds afglans 
og hans væsens udtrykte billed, 
og han bærer alt med sit mægtige ord. 
 
I, som blev døbt til Kristus, 
I har alle iført jer Kristus! 
 
Han udsletted det anklagende skyldbrev, 
som var imod os. 
Han tog det bort ved at nagle det til korset. 
 
Hebræerbrevet kap. 1 vers 1-2a, 3a 
Galaterbrevet kap. 3 vers 27 
Kolossenserbrevet kap. 2 vers 14 
 
 

7 HER ER IKKE FORSKEL 
 
Her er ikke forskel på 
jøde og græker, 
træl og fri, mand og kvinde. 
I, som blev døbt til Kristus, 
er alle ét i Kristus Jesus. 
 
Galaterbrevet kap. 3 vers 27-28 
 
 
8 DEN SIGNEDE DAG (DDS  402) 
 
1 Den signede dag med fryd vi ser 
af havet til os opkomme; 
den lyse på himlen mer og mer, 
os alle til lyst og fromme! 
Det kendes på os som lysets børn, 
at natten hun er nu omme! 
 
3 Om levende blev hvert træ i skov, 
og var så hvert blad en tunge, 
de kunne dog ej Guds nådes lov 
med værdelig røst udsjunge; 
thi evig nu skinner livets lys 
for gamle og så for unge. 
 
4 Thi takke vi Gud, vor Fader god, 
som lærken i morgenrøde, 
for dagen, han os oprinde lod, 
for livet, han gav af døde; 
den signede dag i Jesu navn 
os alle vort liv forsøde! 
 
7 Så rejse vi til vort fædreland, 
dér ligger ej dag i dvale, 
dér stander en borg 
så prud og grand 
med gammen i gyldne sale; 
så frydelig dér til evig tid 
med venner i lys vi tale. 
 
N.F.S. Grundtvig 1826 og 1846. 


