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Den sidste dag

En stille nat der går på hæld
og bli’r til morgenlysets hvælv
dit åndedrag og hjerteslag
ej høres mere fra i dag
Den mørke nat er sovet ind
og solens stråler fandt dit sind
Med fred og ro og harmoni
Dit livskapitel er forbi
Som svanen svæver du af sted
Af sted op til din Evighed
til blomsterhaven der du bor
blandt roser, lys og englekor
af sted op til din far og mor
op til din søster og din bror
Se lyset skinner på din vej
Den vej som du har ønsket dig
Lad lyset blinke rent og klart
Så finder vi dig i en fart
blandt stjerner, sol og måneskin
så hvil du trygt din bløde kind
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Du hjertes sol

Du hjertes sol der just sov ind
Fred hviler dybt i sjæl og sind
Mens nat blev d ag og sol opstod
Blev mørket opløst ved din fod
Din sjælenat er lys og klar
Se vinden vejer med dit svar
En vind der leger blidt tagfat
og hvisker ”Jeg er jo her min skat”
Nu synker solen nok så smukt
og spejler sig i søens pragt
Den spiller livets melodi
mens nattens komme stemmer i
Et kor af sol og vand og luft
af latter og af kornmarksduft
Mens solens ild i dybet går
Din sjæl nu gennem natten når
På vinger suser du af sted
Af sted ind i din Evighed
Din Evighed hvor du skal bo
En Evighed med fred og ro
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Refleksion

På rejse i et ukend t land
Mi t øje trænger til lidt søvn
Mens toget bruser hastigt f rem
er jeg på tur i drømmeland
Et øjeblik
og nat er dag
og evigheden er så nær
Hør vinden synger hi mlens pris
Gud, findes der et paradis?
Jeg hører togets melodi
og vågner fra mi t vinterhi
Et lysgli mt fanger øjets rum
Det gli mt der gør mi g tavs og stum
For glimtet fra Din evighed
nu spejles dybt i sjælens fred
Det vokser – lyser – blegner ej
men favner alle på Din vej
Det vokser op fra havets bund
og fylder hele verdens rum
Et stjernedrys fald t på min vej
Oh pa radis forglem mig ej
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Du skønneste rose

Du skønneste rose
jeg ser på min vej
Du står nok så yndig
og blinker til mig

Lige der mellem fliser,
og asfalt og røg
Der står du og stråler
og kalder ”halløj”

Du lyser og hvisker:
”kom nu, tag mig blot jeg viser dig vejen
til blomsternes slot”

Så ved jeg din bolig
er blomsternes slot
Dine rødder er plantet
- med stålvilje sat

Jeg hopper og danser,
og synger og ler,
Din lysende skønhed
for alvor jeg ser

En lysende blomst
så stærk, sart og fin
med hjerte og storhed
og stædighed er din

For der – lige der
midt i storbyens larm
Der ser jeg din bolig
så fattig og arm

Vort venskab jeg priser
dit hjertes blomsterflor
Lev vel og for evigt
Din lykke er gjort
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Du lille Stjerne
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En aften nær ved midna tstid
I sommerna ttens skær
En lille stjerne ti ttede f rem
Den er mig ganske nær

Du døbes nu i Jesu na vn
Hør Hi mmelhvælvets kor
Gud Fader, Søn og Helligånd
Nu altid i dig bor

Et stjernelys i na t mørkt hav
Du altid lyse må
Så alt og alle på din vej
Kun lysets vej vil gå

Din tro på Gud vil lede dig
Hvil trygt din lille kind
Kom følg mig, stol blot på mi t ord
Luk lys i hjertet ind

Du lille Stjerne, tag min hånd
Jeg følger dig på vej
Vær aldrig ræd for mørkets magt
Guds engle er med dig

Se, Ledestjernen funkler klart
Små stjerner vi ser dig
Til marken hvor din sjæl kan gro
på evighedens vej

Med kærlig hilsen
din mormor
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Himlens Toner

Hør toner springer fra mi t bryst
og spred er lys på livets kyst
Lad sjælens rytmer finde vej
så nattens mørke spreder sig

Nu lys og skygge finder ro
I hjertets dyb de bygger bro
De vandrer sa mmen hånd i hånd
Og knytter dybe sjæle bånd

Kom – dans med mig!

Se, lys og skygge finder vej

Mærk solens stråler fylde dig
Luk varmen i dit hjerte ind
Drej rund t og se din tankes spind

De stiller sig på hjertets bro
og spejler sig i søens vand

Se, din skygge vi ser vej

Den vil ej forføre dig
Luk den nu i hjertet ind
Favn den blot med solens skin

De er nu ét – men er det sand t?
De synger sa mmen af hjertets lyst
Tonerne vandrer fra kyst til kyst
Bølgerne finder i hjerterne ind
og løser os alle fra tankens spind
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Livets Stjerne
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Livets stjerne Du os sendte
Stjernelys og gløder brændte
Liv blev sendt den julenat
Barnet blev i krybben lagt

Stjernen i os evigt brænder
Mærk din glød – tag mine hænder
Kom, dans med i livets krans
i julenattens stråleglans

Stjernen lyser – til os blinker
Se på himlen – se, den vinker
Julenat oh evighed
Du i Guds lys kom herned

Du os Jesusbarnet sendte
I stjernens lys, vi her kan hente
Guds Nåde, Ånd og kærlighed
Og herfra finde verdens fred
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Dit Evige Træ

Du står her lys i sommernatten
Hviskende ømt mit navn
Du bøjer dig let for vinden
Hvilende ømt i min favn

Nu står du her så rank og let
Bøjer dig blidt og net
Skyggerne danser omkring dig tæt
Du er dog af spindet mæt

Du fór af sted gennem livet
Faldt i dit eget jag
Ænsede ej skønhed og fugle kor
Kun tristhed og angstens ord

Solens varme næring giver
jager nu natten bort
Blomsterne stråler i evig glød
trygt hviler i Moders Skød
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Du Skaber Stor på denne jord
Lad engle nu i dine spor
så frø for fred og lad dem gro
så vi på jorden kan få ro
Vi trætte er i sjæl og sind
Vi aldrig hvile kan vor kind
Med trusler om a t bombens slag
kan ra mme os hver eneste dag
Lad englestøv nu finde ind
bag cellerne i hjernens spind
hos dem der mødes i muntert lag
og skaber vold med stort behag

Kære du der vil ha’ magt
Slut dog med dit hjerte pagt
Du lille er i sjæl og sind
Jeg gerne kysse vil din kind
Vi ej på jorden her blev sa t
for at leve mørket dag og na t
Led lyset nu i hjertet ind
hos dem der skaber bombesind

Jeg gerne synge vil for dig
og lade toner vise vej
Bag sårene dybt i dit sind
Der fanger dig i mørkets spind
Giv slip og hør di t hjerte slå
Luk døren op og lad den stå
Så kærlighedens lys finder vej
Og du a tter mærker, a t du er DIG
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Barnetro

Du skønne kraf t, der i mig gror
Luk op for livets blomsterflor
Og hjælp mig med a t finde vej
Når sjælens f red forlader mig
Den fred jeg fød tes med på jord
Som druknede i tågens spor
Der fand t i hjertets ka mmer ind
og smerter fød te i mi t sind
En smerte ej af lyset skabt
Jeg misted e min sjælekraf t
Da mørkets skygger hold t mig fast
Min barnetro og tillid brast

Hos mange børn på livets vej
Din sorg og smerte planted’ sig
i skød og hjerne har sa t spor
som stadig slukker Dine ord

Nu dybe ar i sjælen hviler
Og med Din kraf t sårene healer
Så lyset langsomt finder vej
Luk lyset i di t hjerte ind
Og sjælens fængsel åbner sig
Giv slip på mørkets tankespind
Lad sorg og smerte i di t sind
Du mørke magt på alfarvej
nu varme sig i solens skin
Lad ej din smerte lede dig
Syng ej i krig og voldens kor
Kom – tag min hånd jeg viser vej
Ej lytte mer’ til djævlens ord
Jeg følger dig og leder dig
Kom – følg mig – tro blot på mi t ord
Du finder fred på denne jord
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Bryllupshymne

Kærlighed Jer sa mmen binder
Guds lys i begge hjerter skinner
Velsign nu denne højtid sdag
I to et ja hinanden gav
Guds nåde altid viser vejen
Følg rytmerne i kærlighedslegen
Se hen i mod et fælles mål
Drik vinen nu af troens skål

I knyttet nu har hjertebåndet
Lev livet her i frihedsånden
På rejsen hen ad livets vej
Gud altid lyse vil for dig

Luk tvivlen ej i hjertets indre
Favn mørket, se a t lyset skinner
Sov sød t, men ej på vredens ord
Tilgiv og mærk en styrke stor
Gå hånd i hånd på livets veje
Husk kærlighed er hi mlens eje
Lad lys og skygge danse med
i brudevalsens evighed
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Vej til fred

Lad toner strømme fra mi t sind
og skabe fred på jorden din
Du skabte den, så vis mi g vej
til hvad jeg gøre kan for dig
Mi t hjerte banker – tiden går
Min hjerne kan dog ej forstå
hvad jeg ha r gjort, da jeg blev sa t
på jorden her en forårs na t
så krige stadig kæmpes må
og kærlighedens lag forgår

Vi kæmper stadig dag og nat
og mi stet har vor sjæleska t
Vi krige har i sjæl og sind
De spejler hele verdens spind
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Men jeg fór vild en tåget na t
og mi stede min sjæleska t
Vi alle rense må vort sind
og finde i vort hjerte ind
Da sa mmen sætter vi vort spor
i verdens største englekor

Du rense må din egen ska t
og finde ud af mørkets na t
Først da vi tænder fredens bål Vi skaber fred, der finder vej
bag fængslets mure og i dig
Alene sa tte jeg dét mål
Kom rejs med mig, vi spor får sa t
Så lyset dræber dødens na t.
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N u e t

Vær her
Vær nu
Kun nuet lever
Vær der
Hvor du før var
Og du vil ikke være her
Vær glad
Vær ked
Le – græd
Elsk livet
Nuet er det eneste
Du har lige nu
I dette sekund
Træk vejret dybt
Mærk livet – kærligheden
Døgnet rundt
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Kærlighedsblomsten

Kærlighed sblomsten blev så et i maj
Fred – kærlighed
Forglem mig ej
Vækst – liv i mig bor
Barnet – sjælen for evigt gror
Tro eller ej
Forglem mig ej
Fuglen er fløjet
Den blev sa t fri
Længes ej mere
Den tid er forbi
Buret er stadig gyldent
Fyldt med længsel og håb
En smerte d er forløses
Ved den gyldne Dåb
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Li v e t

Dagen går med raske fjed
Sjælen vandrer - vil du med?
Drik kun af den gyldne vin
Danse, danse dukke min

Op og ned nu livet gå r
Først vinter så bli’r det vår
Livet går, og du går med
Dage går med raske fjed

Danse, danse dukke min
Luk din varme hånd om min
Sammen vandrer vi af sted
Kærligheden følger med

Spring på livets karrusel
Pump din cykel - kom nu af sted
Hjulet drejer – sikken fart
Gang i livet – det er rart

Sol går ned og op i øst
Spreder lys på livets kyst
Varmer nu din krop og sind
Trænger dybt i sjælen ind

Dage går og sol går ned
Hjertets lyst dog følger med
Sammen går vi rask af sted
Livet går med ra ske fjed
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Kærlighedens Ord

Kærlighedens ord dybt i hjertet bor
Tankerne kører i syd og i nord
Hvor gik du hen, da du blev vred
Sorgen og smerten i sindet sved
Smerten i mig bor og danner nu et kor
Med sorgen der dybest i hjertet bor
Lysets stråler viser mig vej
til roden af smerten og skaber fred

Gaven for mig blev f red i mi t sind
Uden den sorg der løfted’ mi t spind
Så lyset fra Dig i roden gik ned
Fundet var aldrig den sjælefred

Livets lys er tænd t både dag og na t
Jeg fundet har mi t livs sjæleska t
Kærlighedens sang med hjertets ord
Til dig der viste mig gaven stor
Kom – syng med mig så alle på livets vej
fyldes med lyset fra dig og fra mig
Kærlighedens lys i hjertet bor
Vi hylder livet i muntert kor.
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Følg mig på vej

Mørkets kræfter gør mig træt
Jeg er af livet ganske mæt
Vis mig nu hvad jeg skal og må
Dit mål jeg kan dog ej forstå

Jeg kæmper både dag og nat
Får aldrig helt i livet fat
Led mig nu til den gave stor
jeg bragte med til denne jord

Din kærlighed dog i mig bor
Og lyset har i mig sat spor
Men mørkets skygger har nu magt
Jeg mistet har min sjælekraft
Vis mig nu vej jeg kan ej me’r
De tunge tanker bliver fler
Hjælp mig dog med at finde vej
til sjælepagten min med dig
Vis mig nu hvad jeg skal og må
Led mig på vej og lad mig gå
til marken hvor min sjæl kan gro
hvor jeg i sindet kan få ro

Sannemarie
Så jeg kan tjene Dig og bo
på jorden Din og sprede ro
Lad mig nu tjene sjæl ens mål
og tænde lys ved fredens bål

Kom tag min hånd, følg mig på vej
Hold fast, det må Du love mig
Lad stjernen lyse så jeg ved
at du har fået min besked
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Himlens Lys

Himlens lys i hjertets kammer
spreder lys og sjælen rammer
Dørens åbnes i mit sind
liv og glæde lukkes ind

Sjælens lys mig klarhed giver
Sorg og vrede altid viger
når min dybe tro på Dig
spreder lys på livets vej

Himlens lys for evigt gløder
Nattens mørke skygger føder
Stjerneskær og måneskin
finder vejen til mit sind

Hjertets lys i sjælen flammer
Kærlighedens blomst udspringer
Ildens luer vise vej
til min sjælepagt med dig

Blomster lyser blidt i enge
Englestøv ved milde vinde
sender kærlighed og håb
Gaven ved den gyldne Dåb

(Aldrig er jeg uden våde Th.
Kingo 1681)
musik af A. P. Berggreen 1852
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