
SANGE 
Årsmøde og Sommertræf 17.-21. juli 2021 

”Sprede levende håb i en tid med frygt” 
1. Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, 

som i sin store barmhjertighed 
har genfødt os til et levende håb 

ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. 

 

 



FRYGT IKKE!  
2. Garnet var ved at briste,  
da de på Jesu ord, 
sejlede ud på søen igen  
og kastede garnet ud. 
De blev alle grebet af rædsel  
over den store dræt. 

Frygt ikke - frygt ikke! 
Kom og følg mig –  
 kom og følg mig!  
Frygt ikke - frygt ikke! 
Peter, - i Jesu fodspor.  

2. Da de var midt på søen,  
og vinden var imod, 
pludselig Jesus vandrende kom, 
disciplene skreg af frygt. 
Peter gik på Jesu ord, men  
han sank, da han blev ræd. 

Frygt ikke - frygt ikke! 
Tro og tvivl ej – tro og tvivl ej! 
Frygt ikke - frygt ikke! 
Peter, - i Jesu fodspor.  

3. Peter han fulgte efter,  
da Jesus blev ført bort 
og bragt til ypperstepræstens hus, 
ved bålet han satte sig. 
Men han nægtede alt da de spurgte,  
om han med Jesus gik. 

Frygt ikke - frygt ikke! 
Tro, bekend dig – tro, bekend dig! 
Frygt ikke - frygt ikke! 
Peter, - i Jesu fodspor.  

4. Jesus han åbenbared'  
sig for disciplene. 
De ham ej kendte førend de så,  
hvor mange fisk, de fik. 

Jesus sagde: ”Kom og hold måltid!” - 
og han delte ud. 

Frygt ikke - frygt ikke! 
Jeg er med jer – jeg er med jer. 
Frygt ikke - frygt ikke! 
Peter, - i Jesu fodspor.  

Birthe Sloth Jensen & Jens Bendix ’92 

 

3. JESUS er opstandelsen og livet;  
den, som tror på ham skal leve,  
om han end dør. 
Jesus er opstandelsen og livet;  
den, som tror på ham, skal leve.  
 

Og hver den, som lever og tror på 
ham, skal aldrig i evighed dø;  
og hver den, som lever og tror på 
ham,  skal aldrig i evighed dø.  
Joh 11,25. Påske 

 

4. Ingen af os lever for sig selv 
og inden dør for sig selv; 
thi når vi lever, lever vi for Herren, 
og når vi dør, dør vi for Herren, 
vi hører altså Herren til, 
hvad enten vi lever eller dør.  
Rom 14,7-8. Bibelkor 

 

5. Gud bestemte os ikke  
til at rammes af hans vrede,  
men til at få frelsen i eje 
ved vor Herre Jesus Kristus,  
ved ham, som døde, som døde for os,  
for at vi, hvad enten  
vi våger eller sover 
skal leve sammen med ham.  
1 Thess 5,9-10. Bibelkor 



6. Alt mit håb satte jeg til Gud,  
og han bøjed’ sig til mig  
og hørte mit råb, 
han trak mig op af undergangens grav, 
op af slam og dynd. 
Han satte mine fødder på en klippe, 
og gjorde mine skridt faste, 
han la’ i min mund en ny sang, 
en lovsang til vor Gud. 
Sl 40,2-4. Node 2018/27 

 

7. :/ O Gud, hør min bøn! /: 
For Jesu skyld, hør min bøn! 
:/ O Gud, hør min bøn! /: 
Kom, og vær du mig nær! 
DS 2002 nr. 419 Rev. Node 2018/26 

 

8. Lev under Guds gode hånd, 
byg hans navn en bolig, 
vær trøstig, han velsigner ved sin Ånd. 
Haggai  Kanon. Carsten Nielsen 

 

9. Med øjnene åbne 
og hjerterne vendt mod Gud 
skal vi sejre i liv og død! 
Kanon. Carsten Nielsen 

 

10. Jeg vil leve mit liv i Guds hus, 
jeg vil leve mit liv i Guds hus, 
i den levende Guds hus, 
hvor jeg skal leve, om jeg dør. 
Jeg vil leve mit liv i Guds hus. 
Kanon. Carsten Nielsen  

 

11. Velsign du os, o Gud, 
ved din nåde os bevar', 
lad dit ansigt lyse over os hver dag. 
Velsign du os, o Gud, 

løft dit åsyn på os og giv 
os din fred, som varer ved evindelig. 
4 Mos 6,24. Carsten Nielsen 
 

12. [Omkvæd] Herre, jeg råber 
til dig, du min frelser. 
Jeg tager min tilflugt, 
min tilflugt til dig.  
   1. Lær mig at kende,  
den vej jeg skal gå! 
Jeg løfter mit hjerte til dig. [Omkvæd] 
  2. Lyt til min klage 
og hør på mit råb! 
Jeg er lille og hjælpeløs. [Omkvæd] 
  3. Gud, jeg vil synge 
en ny sang for dig, 
jeg vil prise dit hellige navn. 
[Omkvæd]  
Sl 141, 142, 143, 144. Mel. Egil Hovland 1982. 
Node 2018/27. 
 

LEJRSANGE  
13. Livet er smerte 
en jagen efter vind 
Livet er håbløst 
jeg magter ingenting 
Når klokken slår  
og døden venter mig 
har jeg dog intet med til dig 
   Men din nåde er mig nok 
   Du har døbt mig og jeg tror 
   I den store hvide flok 
   skal jeg mødes med min bror, 
   min søster, alle dem som elsked dig 
   Tak kære Gud, du frelste mig! 
2. Elsk dine fjender 
og dem som hader dig 
Elsk dine venner 



vor Gud han viser vej 
For kærlighed  
er livets største bud 
Jeg finder min fred, hos nådens Gud 
   For din nåde er mig nok … 
3. Himlen er åben 
og skibe lægger til 
jublende råben 
når de frelste sejler ind 
Med hvide klæder  
og en guldring på 
skal vi for evigt med dig gå 
   For din nåde er mig nok … 
Tekst og melodi: Stefan L. Lund 2020 

 

14. Abraham fik klar besked: 
”Gå den vej, jeg siger! 
Jeg i dig velsigne vil 
alle verdens riger.” 
 Gud har også talt til os, 
 han sit kald os giver.  
 Når han leder os på vej, 
 vi velsignet bliver. 
 

2. Abraham fik klar besked: 
”Se på stjernevrimlen! 
Uden tal dit afkom skal 
leve under himlen.” 
 Gud har også talt til os, 
 han sit løfte giver. 
 Når han holder sine ord, 
 vi velsignet bliver. 
 

3. Abraham fik klar besked: 
”Læg ej hånd på sønnen! 
Jeg vil gi' et offerlam, 
dét skal være lønnen.” 
 Gud har også talt til os, 
 han sin plan os giver, 

 når han viser os sin vej, 
 vi velsignet bliver. 
 

4. Gå på kaldet, stol på ham, 
løfterne kan bære. 
Når vi lever i Guds plan, 
viser vi ham ære. 
 Gud har også talt til os, 
 sendt os selve Ordet, 
 Sønnen som et offerlam, 
 dåb og nadverbordet. 
Carsten Nielsen 2018. Mel. Hyrderne holdt …  

 

15. Jeg ser ham, som ER  
– i Moseskurvens liv. 
Jeg ser ham, som sørger for sit barn. 
Jeg ser prinsessens 
trop og drengen, de 
trak op 
genfødt af Gud for tid 
og evighed. 
 

2. Jeg ser ham, som ER  
– i tornebuskens ild. 
Jeg ser ham, hvis hjerte er i brand. 
Jeg ser et folk i nød 
og skrigene, der lød 
bønhørt af Gud for tid og evighed. 
 

OMKVÆD:  
Tak, at du ER, præcis som du er,  
for mig en frelser i al nød. 
Tak, at du ÅBNER  
– i både liv og død.  
Tak, at du er den, som du er! 
 

3. Jeg ser ham, som ER  
– i påskelammets død. 
Jeg ser ham, som nådigt går forbi. 
Jeg ser en dør med blod 



og folket, der gør bod 
forløst af Gud for tid og evighed. 
 

4. Jeg ser ham, som ER  
 – i Rødehavets vand. 
Jeg ser ham, som strider for sit folk. 
Jeg ser en flok med håb 
og deres tavse råb 
udvalgt af Gud for tid og evighed.  
OMKVÆD: Tak, at du ER …  
2 Mosebog 1-15 . Tekst: Carsten Nielsen 2010.  
 

16. Gud, dit navn er helligt,  
helligt i sig selv, 
lad det også blive  
helligt hos mig selv. 
Ved dit Ord bevar 
mig, vær min 
bedste ven, 
kære Far i Himmelen, jeg beder dig. 
   For dit er Riget - med nåde og fred 
   magten og æren i al evighed. 
   Amen, amen. 
 2. Gud, dit rige kommer,  
kommer af sig selv, 
lad det også dagligt  
komme til mig selv. 
Ved din Ånd bevar mig, 
vær min bedste ven, 
kære Far i Himmelen, jeg beder dig.  
    For dit er Riget ...  
3. Gud, din gode vilje  
sker vel af sig selv, 
lad den også styre  
alting hos mig selv. 
I min tro bevar mig,  
vær min bedste ven, 
kære Far i Himmelen, jeg beder dig.  
    For dit er Riget ...  

4. Fader, giv os dagligt,  
hvad vi trænger til: 
hjem og mad og drikke,  
giv os, hvad du vil. 
Lad os skønne på det,  
hør vort hjertes bøn, 
hør os for din kære Søn, vi takker dig. 
    For dit er Riget ...  
5. Fader, vær os nådig,  
vis barmhjertighed, 
tilgiv gamle Adams  
uforsonlighed. 
Lær os at tilgive,  
hør vort hjertes bøn, 
hør os for din kære Søn, vi takker 
dig. 
    For dit er Riget ...  
6. Fader, led os ikke  

ind i fristelse, 
led os, når du sender  
os en prøvelse. 
Vogt os og bevar os,  
hør vort hjertes bøn, 
hør os for din kære Søn, vi takker dig. 
   For dit er Riget ... 
7. Fader, gør os fri fra  
alt, som skade kan, 
send i dødens time  
verdens frelsermand. 
Giv os evig sejr,  
hør vort hjertes bøn, 
hør os for din kære Søn, vi takker dig. 
   For dit er Riget -  
Carsten Nielsen 1998. Mel. “Har du aldrig ...” 
 



Sange og salmer  

ved bål, aftenmøde på Topkær  
og bibelstudie i Kirken  

17. Ingen er så tryg i fare 
som Guds lille børneskare, 
fuglen ej i skjul bag løvet, 
stjernen ej højt over støvet. 
   2. Herren selv på Zions bjerge 
for sit folk er skjold og værge, 
vil sig over os forbarme, 
bære os på faderarme. 
   3. Ingen nød og ingen lykke 
af hans favn os bort skal rykke; 
han, den bedste ven blandt venner, 
al vor trang og længsel kender. 
   4. Vore hovedhår han tæller, 
hver en tåre, som vi fælder; 
han os føder og os klæder, 
midt i sorgen han os glæder. 
   5. Om han tager, om han giver, 
samme Fader han dog bliver, 
og hans mål er kun det ene, 
barnets sande vel at tjene. 
   6. Fryd dig da, du lille skare! 
Jakobs Gud vil dig bevare; 
på hans mindste vink må alle 
fjenderne til jorden falde. 
   7. Og når endt er kampens dage, 
endt hver jordisk nød og klage, 
kalder os vor Faders stemme 
til en evig fryd derhjemme.  
L.Sandell 1856. DS 44. Koralbog 253 

 

18.  Gud er min hyrde, jeg er tryg;  
han sørger for mig nat og dag.  
Han leder mig hen til det stille vand.  
Han giver mig kraft på ny.  

 Jeg sætter alt mit håb til dig.  
 Jeg sætter alt mit håb til dig, 
 fordi din nåde hviler over mig. 
 Du fører mig hjem til dig.  
     (Alt mit håb, alt mit håb til dig. 
    Alt mit håb, alt mit håb til dig. 
    Nåde hviler over mig.  
    Du fører mig hjem til dig.)  
 2. Du leder mig ad rette vej  
og med din olie salver mig.  
Mit bæger fyldes helt til overflod, 
din troskab vil følge mig.  
 3. Selv når jeg går i mørkets dal 
frygter jeg ikke noget ondt,  
for du er med mig, og din stok og 
stav  
vil trøste mig også der. 
Salme 23. Sange og salmer nr. 63 

 

19. Han søgte mig i nåden,  
jeg gik på syndens vej; 
han fandt mig træt og såret 
og bar mig hjem til sig, 
mens engle for Guds trone sang, 
og Himlens harper lifligt klang. 

Nåde, at han fandt mig,  
Nåde, at han vandt mig, 
Nåde, at han bar mig hjem til sig, 

2. Han peged’ på de mærker, 
hans hånd og side bar; 
det var min synd, han soned’ –  
O, hvor han elsket har. 
Jeg tror det, skønt jeg fatter ej, 
han elsker syndere som mig. 
3. Nu bor jeg for hans åsyn, 
i dyb og stille fred, 
og dagligt jeg erfarer  
på ny hans kærlighed; 



en evighed er ej for lang 
til ham at prise med min sang. 
4. Og som de dage skrider 
og hastigt iler hen, 
jeg venter på de tider, 
han komme skal igen 
og hjem mig hente som sin brud 
til evig salighed hos Gud!   
Luk 19,10; 15,3-32. W.S.Walton 1894. SOS 397. 
Node 2017/12 
 

20. /: Lad din godhed komme over 
 os, Herre! Lad din godhed komme 
over os, Herre! :/   
 /: For vi venter på dig  
 For vi venter på dig :/  
2. Lad din nåde komme over os, 
Herre!  
3. Lad dit rige komme over os, Herre!  
Salme 33,22. Mel. Avid Asmussen.  

 

21. Guds kirkes grund alene 
er Kristus, Gud og mand; 
den er ej bygt af stene, 
men skabt ved ord og vand 
af ham, som kom at vinde 
på jord sin himmelbrud 
og gav sit blod for hende 
at fri af trældom ud. 
2. Den er endnu den samme, 
har fælles kendingsråb 
i hver en folkestamme: 
én drot, én tro, én dåb. 
Ét helligt navn den ærer, 
ét brød den lever af, 
ét håb i hu den bærer, 
én nåde Gud den gav. 
3. Lad fjenderne kun bramme 

og smile med foragt, 
når splid vil kirken lamme 
og krænke Herrens pagt; 
Guds folk dog vagter sætter 
og spejder natten lang; 
snart vendes tårenætter 
til morgengry med sang. 
4. I ringe kår, i trængsel, 
i kampens tummel hed, 
den venter her med længsel 
fuldendelse og fred. 
Den beder Gud at virke 
det syn, den hårdt attrår,  
da Herrens sejerskirke 
sin sabbatshvile får. 
5. Ét er den allerede 
med dig, treenig Gud, 
og fælles, alt hernede, 
med dem, som gik forud. 
Dem kvæger alt din hvile, 
vi færdes end på jord; 
Gud, hjælp os did at ile,  
hvor du i lyset bor! 
S.J.Stone 1866. DS 286. 
 

22. Alene Kristus er mit håb, 
han er mit sikre sejrsråb. 
Min hjørnesten og tilflugtsborg, 
han er mit værn i frygt og sorg. 
Et væld så dybt af kærlighed, 
hos ham alene har jeg fred. 
Han er min trøst, hvor end jeg går; 
her i hans kærlighed jeg står! 
   2. Retfærdighed kom til os ned, 
skjult i et barn Guds kærlighed. 
Han kom og blev som en af os, 
ydmyg han tålte hån og trods. 
Han døde for at stifte fred 



og skænke mig retfærdighed. 
Han gav for mig sit blod og kød; 
nu har jeg liv i Jesu død. 
   3. I graven lå han kold og død, 
men selve dødens magt han brød. 
Dødsmørket flygted for Guds Søn, 
da han betalte syndens løn. 
Han vandt min kamp, så jeg er fri 
fra frygt og dødens tyranni. 
Han rækker mig sin sejrskrans, 
ja, han er min, og jeg er hans! 
   4. Et liv i frihed han mig gir, 
loven fordømmer ikke mer. 
Selv døden har ej nogen magt, 
Jesus har livet til mig bragt! 
Ej Helveds magt, ej verdens ånd 
kan rive mig ud af hans hånd. 
Indtil jeg kaldes hjem til ham, 
får jeg min styrke fra Guds Lam! 
S.Townend og K.Getty. SoS 518. Node 2015/29 
 

23. Nu bede vi den Helligånd 
at sammenknytte os ved troens bånd 
og til verdens ende kirken at bevare, 
nådig at afvende al dens nød og fare. 
Herre, hør vor bøn! 
2. Du lysets Ånd! opklar os så, 
at i sin herlighed kan for os stå 
Herren, vi tilbede, Guds den elskelige, 
som os vil indlede i sin Faders rige! 
Herre, hør vor bøn! 
3. Du kærlighedens Ånd! indgyd 
i Herrens samfund kærlighedens fryd, 
så vi glade vandre, Jesus, mellem dine, 
elskende hverandre, som Gud elsker sine! 
Herre, hør vor bøn! 
4. O talsmand! lad os finde trøst, 
som barnet finder den ved moders bryst, 
i din søde stemme, så al vor elende 
smilende vi glemme, over salig ende! 
Herre, hør vor bøn! 

5. Ja, sandheds Ånd! forvis os på,  
at også vi er af Gud Faders små! 
Da er sorgen slukket, da er perlen fundet, 
Paradis oplukket, døden overvundet. 
Herre, hør vor bøn! 
Tysk 12. årh. Martin Luther 1524. Dansk 1529. 
Grundtvig 1836. DS 246. Mel: Førreformatorisk. 
 

24.  Gud, lad dit ord i nåde lykkes 
og vokse både dag og nat, 
men kvæles og med rod oprykkes 
hver plantning, du ej selv har sat! 
Al Satans løgn og lærdom knus, 
med ånd og sandhed fyld dit hus! 
2. Lad ingen falsk profet forvilde 
os bort i nattens sure nød, 
lad ingen lærdom vrang forspilde 
vor trøst af Jesu dyre død! 
Jag bort hver ulv i fåreham, 
o hyrde god, vogt dine lam! 
3. Opklar de tåger, som udspindes 
af uforstand og mandevid; 
dræb al den hovmod, som her findes, 
gør vantro stum, som volder strid! 
Driv hykleri til Helved bort, 
alt sandt og godt lad vokse stort! 
4. Guds ord er dyre for os vundet  
ved Guds trofaste vidners blod; 
det var som tabt, men er genfundet, 
vi har den skat og perle god, 
for hvilken de gav alting hen, 
Gud, lad os vel forvare den! 
5. O, lad det gå i arv og eje 
til vore børn i tusind led 
og vise os de rette veje 
at finde nåde, trøst og fred 
og hjælpe alle ind til Gud, 
så har det ført sin gerning ud! 
Matt 7,15-21. Landstad. SOS 288. K 225.  



25. O, salig den, Guds ord har hørt, 
bevaret og til nytte ført!  
Han daglig visdom lærte!  
Fra lys til lys han vandre 
kan 
og har i livets prøvestand 
en salve for sit hjerte 
mod al sin nød og smerte.  
   2. Guds ord det er min rige skat, 
Min sol i sorgens mørke nat, 
Mit sværd og skjold tillige. 
Guds finger selv i ordet skrev 
Min barneret, mit arvebrev, 
Den skrift skal aldrig svige:  
Kom, arv et evigt rige!  
   3. Jeg gik til nådens rige bord 
i dag og hørte Herrens ord, 
og sjælen dér fandt føde. 
Gud giv min tro må vokse så, 
at frugten ikke savnes må, 
når jeg for ham skal møde, 
som for os alle døde! 
J.N.Brun 1786. Node 2018/20. K 435  
 
 

26. Ren og retfærdig,  
Himmelen værdig 
er jeg i verdens Frelser alt nu. 
Ordet forkynder, at mine synder 
kommer han aldrig mere i hu. 
O, jeg er frelst og salig, fordi 
Sønnen har gjort mig virkelig fri! 
Fri nu fra nøden, dommen og døden. 
Amen, halleluja! 
2. Længe jeg tænkte, Gud ikke 
skænkte 
nåde til den, som manglede alt. 
Jeg ville lide, kæmpe og stride 
for at få hele gælden betalt; 

Men i min strid, min møje og nød 
fandt jeg alene afmagt og død. 
Lammet har vundet, blodet er 
rundet. 
Amen, halleluja! 
   3. Midt i al vådea, har jeg den nåde: 
Kristus har købt mig, just som jeg er. 
Han måtte lide, kæmpe og stride. 
Han måtte stå mod Helvedes hær. 
Nu er jeg fri, så hør og giv agt: 
Synden på verdens Frelser er lagt. 
Gud nu forkynder fred til mig synder. 
Amen, halleluja! 
aulykke. Ole Brattekaas 1895. SOS 379. 2015/17 
 

27. Vor Gud han er så fast en borg, 
han kan os vel bevare, 
han var vor hjælp i al vor sorg, 
vort værn i al vor fare; 
den gamle fjende led 
er nu for alvor vred, 
stor magt og argelist 
han samler mod os vist, 
ej jorden har hans lige. 
2. Vor egen magt ej hjælpe kan, 
let kan os fjenden fælde; 
men med os står den rette mand, 
omgjordet med Guds vælde. 
Det er den Herre Krist, 
og sejer får han vist, 
hærskarers Herre prud, 
der er ej anden Gud,  
han marken skal beholde. 
3. Og myldred djævle frem på jord 
og os opsluge ville, 
vi frygter dog ej fare stor, 
de deres trusler spilde; 
lad rase mørkets drot 



med løgn og mord og spot, 
han har dog få't sin dom, 
da Krist til jorden kom, 
et ord ham nu kan fælde. 
4. Guds ord de nok skal lade stå 
og dertil utak have, 
thi Herren selv vil med os gå 

alt med sin Ånd og gave; 
og tager de vort liv, 
gods, ære, barn og viv, 
lad fare i Guds navn, 
dem bringer det ej gavn, 
Guds rige vi beholder. 
Sl.46. Luther 1529. Dansk 1533. DS 295 
 

28. Gud er vor tilflugt og styrke              Salme 46, SH juni 2016 

 

 
Hærskarers Herre er med os, Jakobs Gud er vor borg 

v2  Gud er vor /tilflugt og styrke,* altid at finde som /hjælp i trængsler. 
v3  Derfor frygter vi ikke, når /jorden skælver* og bjergene /vakler i havets dyb, 
v4  når vandet /larmer og bruser* og rejser sig, så /bjergene bæver. 

Hærskarers Herre er med os, Jakobs Gud er vor borg 
v5  Flodløb /glæder Guds by,* den Højestes /hellige bolig. 
v6  Gud er i dens midte, den /rokkes ikke,*  Gud bringer den /  hjælp ved daggry. 
v7 Folkene larmer, / rigerne vakler,*  når han lader sin røst lyde, / ryster jorden. 

Hærskarers Herre er med os, Jakobs Gud er vor borg 
Ære være Fa/deren og Sønnen* Og /Helligånden 
Som i begyndelsen, /så nu og alltid* Og i al /evighed. Amen. 

Hærskarers Herre er med os, Jakobs Gud er vor borg 
 
 
 

29. Glad jeg stedse vil bekende:  
Jeg er døbt i Jesu navn.  
Ingen tilflugt er som denne, 
åben står min Faders favn.  
Jordens rigdom intet vejer,  
når jeg dette ene ejer. 
Klædt i dåbens skønne skrud 
barnekår jeg har hos Gud.  
 

2. Satan kan mig ikke skræmme. 
Jeg er døbt i Jesu navn. 
Gud vil al min skyld forglemme, 

føre mig til frelsens havn; 
dér mit hjerte renset bliver,  
Helligåndens trøst mig giver, 
og i Jesu dyre blod 
får jeg frihed, kraft og mod. 
 

3. Når jeg fristes, vil jeg svare:  
Jeg er døbt i Jesu navn. 
Han vil trofast mig bevare 
i sin stærke hånd og favn. 
Gud i dåben mig antager, 
og skønt Satan mig anklager, 
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så gør dåbens pagt mig fri 
fra den Ondes tyranni. 
4. Dåbens nåde her i tiden 
giver fasthed i min tro, 
skænker mig det håb i striden, 
at i Himlen findes ro. 
Når min hjertestreng vil briste,  
vil jeg sige på det sidste:  
Jeg er døbt i Jesu navn, 
Fader, tag mig i din favn! 
Gal 3,26-27. E. Neumeister 1718.  SOS 306. 
 

30. I dine hænder, Fader blid, 
jeg lægger nu til evig tid 
min sjæl, og hvad jeg er og har, 
tag du det alt i dit forvar. 
2. Se, sjæl og liv dit eje er, 
det er min trøst, o Herre kær. 
Hvad dit er, hegne du omkring, 
så frygter jeg for ingenting. 
3. I dig jeg har den gode del, 
dit ord er føde for min sjæl. 
Til hjælp i al min fattigdom 
du kommer, som du altid kom. 
4. Det er min tro, o Fader blid, 
i den jeg lever al min tid, 
bort fra dit barn du aldrig vig, 
så jeg kan arve himmerig. 
Amen, amen, amen. 
N.Selnecker 1578. B.Højlund 1987. 2018/46 
 

31.  Jeg er træt og går til ro, 
lukker mine øjne to; 
Fader, se med kærlighed 
til mit ringe leje ned! 
2. Jeg i dag, o kære Gud, 
syndet har mod dine bud, 
vær mig nådig, vær mig god, 
slet det ud for Jesu blod! 
3. Se, o Herre, til os ind, 
os, som har det samme sind, 

sæt, o Gud, din englehær 
om al verden fjern og nær! 
4. Stå de syge hjerter bi, 
luk de trætte øjne i, 
giv os alle fred og ro 
i vor Herres Jesu tro! 
Luise Hensel 1843. Kr. Arentzen 1846. DS 717. 
 

32. Vær du mig nær!  
Nu aften sænker sig, / snart mørket 
råder, vær du nær hos mig! / Når 
andres hjælp og trøst er intet værd, / 
du, hjælpeløses hjælp, vær du mig 
nær! 
2. Snart rinder ud mit jordlivs dag så 
kort, / al verdens glans og glæde visner 
bort, / alt står for fald, og alt forandres 
her; / du, som omskiftes ej, vær du mig 
nær!  
3. Kom ej med rædsel som den 
drotters drot, / men mild og blid at 
læge ondt med godt! / Giv mig hos dig, 
som har hver synder kær, / trøst for al 
sorg og savn; vær du mig nær! 
4. Jeg trænger til dig hver en livets dag, 
/ din nåde kun kan sløve fjendens slag. 
/ Hvem er som du i regn og 
solskinsvejr / min stav og støtte! o, 
vær du mig nær! 
5. Med dig ved siden har jeg ingen 
frygt. / Trods sorg og sygdom er mit 
hjerte trygt. / Hvor er nu dødens brod, 
o Herre kær, /og hvor er Helveds sejr, 
når du er nær? 
6. Når øjet brister, vis mig korsets 
tegn! / Lys gennem mørket mig til 
Himlens egn! / Fly, jordisk mulm, for 
Himlens morgenskær! / I liv, i død, min 
Gud, vær du mig nær! 
H.F.Lyte. E. Marstrand 1915. DS 52



AFTENBØN 
Kære Gud Fader i Himlens slot, / tak for i dag, vi har haft det så godt. 
Tak, at vi altid må tro dit ord, / tak for din frelse og nåde stor! 
2. Send dine engle at passe på / alle de store og alle de små. 
Så kan vi sove så trygt og godt. / Kære Gud Fader i Himlens slot. 
 

33. Vogt mig som din øjesten. Skjul mig under dine vingers skygge. 
I fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, la’r mig bo i tryghed. Amen. 
Karin og Sigmund Hjorthaug 2019 

 
Bøn  
Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. 
For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk: 
Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel. Luk 2,29-32 
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, 
som det var i begyndelsen, er nu og vil være i evighed. Amen. 

Fadervor 
Fader vor, du, som er i Himlene! Helliget blive dit navn; komme dit rige; ske din vilje 
som i Himmelen, således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød; og forlad os vor 
skyld, som også vi forlader vore skyldnere; led os ikke ind i fristelse; men fri os fra det 
onde; for dit er riget og magten og æren i evighed! Amen. 

Bøn for andre og for os selv og afsluttende bøn 
Vær hos os, Herre, her hvor vi bor. Beskyt os i din trofasthed mod alle farer og mod alt, 
hvad der kan true os i nat. Gør det på grund af din kærlighed til os i Jesus, din Søn, vor 
Frelser. Amen. 

Og / eller  
Jeg takker dig, min himmelske Fader, / ved Jesus Kristus, din kære Søn, / fordi du i dag 
nådig har vogtet mig. // Og jeg beder dig, /at du vil tilgive mig alle mine synder, / hvor-
ved jeg har gjort uret, / og i nat nådig vil vogte mig! // For jeg betror mig med legeme 
og sjæl og alle ting i dine hænder. / Lad din hellige engel være med mig, / så den onde 
fjende ikke får nogen magt over mig! / Amen.  

Velsignelsen (kan synges. Se nr. 11)  

34. Dagen går på hæld, nu er det aften snart, bliv hos os, bliv hos os! 
Herre, du er selv det lys, der skinner klart, byder mørket trods. 
Jesus, vis os vej, og tænd din ild! Uden dig i Ordet går vi alle vild. 
Dagen går på hæld, nu er det aften snart. Bliv hos os! Luk 24,29. S.E.Petersen 1999. SOS 738 


