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Håbet er ude i verden
Danmissions 200-års jubilæum 

Tekst og musik: Per Krøis Kjærsgaard, 2021

Let swing

1. Håbet er ude i verden
forjaget, forslået, fortvivlet, forslidt
skygget af menneskers færden.
Kapløb med mørket er dit.

Ta’ eller giv 
Værd er det liv 

levet for livet med livet på spil 
Bare vi vil. 

2. Håbet er ude for mange
hvor håbet alene er rungende ord.
Asken af usungne sange1

gøder den sårede jord.
Spirende tro 
Afgrundens bro 

Bethlehemsstjernen, et lysende spejl 
Halvmånens segl. 

3. Håbet er kommet til verden
og lagt i den hullede menneskehånd.
Livet blev livet med smerten
bundet med frihedens bånd.

Kærlighedsord.  
Sagt ved et bord. 

Sendte et krav gennem tider og land 
Gør hvad du kan. 

4. Håbet er ude i verden.
Fordi vi nu endelig ved: Kærlighed
er dog det største. Det er den!
Lang er dén korte besked.

Vores substans 
livsresonans. 

Toner der rammer og uden et men 
klinger igen 

5. Håbet er håb om en verden
som håbet er værd og er håbet bekendt
Chancen er vores, det er den!
Menneskehænder har sendt

Ud skal du gå 
Ud skal du nå 

Møder er gløder hvor alt bliver til 
Bare vi vil. 

Per Krøis Kjærsgaard 2021 

(1=fra Jeppe Aakjærs gravsten) 

Håbet er ude i verden
jubilæumssalme

Tekst og musik: Per Krøis Kjærsgaard, 2021

1. Håbet er ude i verden
forjaget, forslået, fortvivlet, forslidt
skygget af menneskers færden.
Kapløb med mørket er dit.

Ta’ eller giv
Værd er det liv

levet for livet med livet på spil
Bare vi vil.

2. Håbet er ude for mange
hvor håbet alene er rungende ord.
Asken af usungne sange1
gøder den sårede jord.

Spirende tro
Afgrundens bro

Bethlehemsstjernen, et lysende spejl
Halvmånens segl.

3. Håbet er kommet til verden
og lagt i den hullede menneskehånd.
Livet blev livet med smerten
bundet med frihedens bånd.

Kærlighedsord.
Sagt ved et bord.

Sendte et krav gennem tider og land
Gør hvad du kan.

4. Håbet er ude i verden.
Fordi vi nu endelig ved: Kærlighed
er dog det største. Det er den!
Lang er dén korte besked.

Vores substans
livsresonans.

Toner der rammer og uden et men
klinger igen

5. Håbet er håb om en verden
som håbet er værd og er håbet bekendt
Chancen er vores, det er den!
Menneskehænder har sendt

Ud skal du gå
Ud skal du nå

Møder er gløder hvor alt bliver til
Bare vi vil.

Per Krøis Kjærsgaard 2021

(1 fra Jeppe Aakjærs gravsten)
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