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S", nu stiger solen af havets skØd'

'slt§,Yiffi i,lil:i::#il:t':"lisi
-åå!it rv.Jtiander på verdens kyst'

Jeg vil ånde luften ilulde drag'

.vig" Cua en sang for den lYse dag'

takke ham, at morgnen mig end "t:qq'
;ffis æ;}tYa"i, trods sYnd og død'

Takke ham, som gaY mig'når sol står op'

.etu at f61e morgen i sjæl og kroP'

åi'"r *ør.rt"d svinder og sjæleve' 
.

;ilffrryg, vil sige: Din vilje ske!

O, at jeg tØr favne diu' skære dag'

[im" åig *ed navna"' min siæls behag'

,tte eoAå navne, som bedst 1eg v9cl: 
-.

ffiå;;;J"i, "tttt"' 
min kærlighed!

Lvsvæld bag ved lysvæld i himlen hd'- 
- -,.

;ii. fi;tffio"o r'o,o,,,"tnu' morgnens vind'

H:il;det ånded af lYset ud -..
;,:ililå; r"a"t, min skaber' Gud!

Lad mig nu kun drage. ad TtTøtll-lun'
ruåÅiiittun stævne imodmin glav;

ir"l-t åra *rg skærmer' lege1tra11!3rn'
;å;; håtdinig river af d6dens garn'

Se, da stiger solen af hav På lY'
IirL &i"""t skYgger for evigflY'

ålrot ."i"ttiuUet, tor salig lYst:

;y.",;;å;åt' stiite På livets kYst!



J"g 
"r 

ffæt og går til ro,
lukker mine 6jne to;
Fader, se med kærlighed
til mit ringe leje ned!

Har i dag jeg, kære Gud,
syndet imod dine bud,
vær mig nådig, vær mig god,
slet det ud for Jesu blod!

Se, o Herre, til os ind,
os, som har det samme sind,
sæt, o Gud, din englehær
om al verden fjern og nær!

Stå de syge hjerter bi,
luk de trætte øjne i,
giv os alle fred og ro
i vor Herres Jesu tro!

Dejlig er jorden,
prægtig er Guds himmel,
sk6n er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de fawe
riger på jorden
går vi til Paradis med sang.

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.

Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser f6d!



Ved graven synges:

Attio frejdig, når du går
veje, Gud t6r kende,
selv om du til målet når
først ved verdens ende!

Aldrig ræd for mprkets magt,
stjernerne vil lyse!
Med et Fadervor i pagt
skal du aldrig gyse!

Kæmp for alt, hvad du har kært,
dø, om så det gælder!
Da er livet ej så svært,
døden ikke heller.
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