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Fællessalme:  

Op al den ting som gud 

har gjort 
 
Tekst: H. A. Brorson 1734 

Mel.: Tjekkisk sangbog 1576 

 

1. Op, al den ting, som Gud har gjort, 

hans herlighed at prise! 

Det mindste, han har skabt, er stort 

og kan hans magt bevise. 

2. Gik alle konger frem på rad 

i deres magt og vælde, 

de mægted ej det mindste blad 

at sætte på en nælde. 

3. Det mindste græs jeg undrer på 

i skove og i dale, 

hvor skulle jeg den visdom få 

om det kun ret at tale? 

4. Hvad skal jeg sige, når jeg ser, 

at alle skove vrimle, 

de mange fuglesving, der sker 

op under Herrens himle? 

5. Hvad skal jeg sige, når jeg går 

blandt blomsterne i enge, 

når fuglesangen sammenslår 

som tusind harpestrenge? 

6. Hvad skal jeg sige, når mit sind 
i havets dybe grunde 
kun dog så lidt kan kige ind 
og ser så mange munde? 

7. Hvad skal jeg sige, når jeg ser, 
hvor stjerneflokken blinker, 
hvor mildt enhver imod mig ler 
og op til himlen vinker? 

8. Hvad skal jeg sige, når jeg op 
til Gud i ånden farer 
og ser den store kæmpetrop 
af blide engleskarer? 

 

 

 

 

 

9. Hvad skal jeg sige? mine ord 

vil ikke meget sige: 

o Gud! hvor er din visdom stor, 

din godhed, kraft og rige! 

10. Op, stemmer alle folk på jord 

med frydetone sammen: 

Halleluja, vor Gud er stor! 

Og Himlen svare: Amen! 
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Introitus (1) – ”Solen livgiver for jorden” 
Kor og orkestersats  

Salmetekst: I østen stiger solen op 

Tekst: B. S. Ingemann, 1837 

Melodi: C. E. F. Weyse, 1837 

1. I østen stiger solen op: 

Den spreder guld på sky, 

går over hav og bjergetop, 

går over land og by. 

2. Den kommer fra den favre kyst, 

hvor Paradiset lå; 

den bringer lys og liv og lyst 

til store og til små. 

3. Den hilser os endnu så smukt 

Fra edens morgenrød, 

Hvor træet stod med evig frugt, 

Hvor livets væld udflød 

4. Den hilser os fra lysets hjem, 
Hvor størst Guds lys oprandt 
Med stjernen over Bethlehem, 
Som østens vise fandt. 
 

5. Og med Guds sol udgår fra øst 
En himmelsk glans på jord, 
Et glimt fra paradisets kyst, 
Hvor livets abild gror. 
 
6. Og alle stjerner neje sig, 
Hvor østens sol går frem: 
Den synes dem hin stjerne lig, 
Der stod ved Bethlehem. 

 

7. Du soles sol fra Betlehem! 

Hav tak og lov og pris 

for hvert et glimt fra lysets hjem 

og fra dit Paradis! 
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Introitus (2) - ”Hvis Jorden var lille…” 
Kor og orkestersats med recitation  

Tekst fra: "Gud så, at det var godt" : En tekstsamling om mennesket i Guds skaberværk 

Forlag: Kirkernes U-landsoplysning - År: 1990 (fra dokumentet Tekster-læsninger-digte-drama_170830-1) 

 

”Hvis jorden kun var nogle få meter i diameter og svævede nogle få meter over en mark et eller andet sted, 

ville folk komme langvejs fra og undre sig. Folk ville gå rundt om den og undre sig over dens store vand-

damme og dens små vanddamme og vandet, der flød mellem dammene. Folk ville undre sig over bulerne på 

den, over hullerne i den, og de ville undre sig over det tynde lag af luft, der omgav den, og over det vand, 

som luften indeholdt. Folk ville undre sig over alle de levende væsener, der gik omkring på kuglens 

overflade, og over de levende væsener i vandet. Folk ville sige, at den var dyrebar, fordi der kun var én af 

slagsen, og de ville beskytte den, så der ikke skete noget med den. Kuglen ville være det største kendte 

vidunder, og folk ville komme for at se den, for at blive helbredt, for at hente visdom, for at opleve 

skønheden og undre sig over, hvordan dette i det hele taget kunne gå til. Folk ville elske den og forsvare den 

med livet som indsats, for de ville forstå, at deres eget liv, dets afrundethed, ikke ville findes uden den. 

Sådan ville det være, hvis jorden kun var nogle få meter i diameter.” 

 

Kyrie 
Kor og orkestersats 

Tekst: Efter ”Grøn Kirke”, http://www.gronkirke.dk/liturgiske-byggeklodser/ dokumentet ’bønner’  

 

Herre forbarm dig over os. 

Almægtige Gud, skaber og livgiver; 

Vi er dele af dit herlige og sårbare skaberværk 

Vi har ansvar for at respektere, beskytte og nære det. 

Men vi har svigtet det ansvar. 

Derfor siger vi: Herre forbarm dig.  

Kristus forbarm dig. 

Herre forbarm dig over os. 

 

  

file:///C:/Users/vla/Dropbox/Musik-aktuel/Grøn%20Messe/Tekster-læsninger-digte-drama_170830-1.doc
http://www.gronkirke.dk/liturgiske-byggeklodser/
file:///C:/Users/vla/Dropbox/Musik-aktuel/Grøn%20Messe/Bønner_170830.doc
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Fællessalme:  

Bekender vi har syndet 
 

Tekst: Lars Busk Sørensen 

Mel. Befal du dine veje: Hans Leo Hassler 1601 

 

1.Bekender vi har syndet  

Imod din lyse jord 

Og selviske kun yndet 

Vort eget skaberord, 

Og kærligheden visner, 

de store skove dør 

og angsten gennemisner 

vort lig som aldrig før. 

 

2. Hvor træet kun er tømmer, 

Og fuglen kun er kød, 

Forbrænder det, vi drømmer,  

I magtbegærets glød, 

Erobreren må vaske 

sit ansigt rent for blod 

i sejrens kolde aske, 

hvor drømmeslottet stod. 

 

3. Vi blev os selv en gåde, 

vi sejrede os små, 

Nu har vi kun din nåde 

at overleve på. 

Gud lad os gennemstrømme 

hver morgen af din Ånd, 

Giv jorden nye drømme 

med vores mund og hånd! 

 

4. Din jord er blevet lille 

og svag og skrøbelig, 

men skønt det nu er silde, 

er den dog stadig rig 

på fuglesang og grøde 

Og frygtløs kærlighed 

og hænder, der tør møde 

den nye dag med fred 

 

 

 

5. Så brug da vore hænder 

til dine gøremål, 

Før alt, vi elsker, ender  

i magtens verdensbål, 

så saml da os, der håber 

i by ved by, ved by,  

som floden samler dråbe, 

og skab din jord påny! 
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Gloria  
Kor og orkestersats: 

Tekst: Salme 8 i Det Gamle Testamente, Galaterbrevets kapitel 4, vers 1-7, uddrag 

 

Herre, vor Herre!  

Hvor herligt er dit navn  

over hele jorden,  

du som har bredt din pragt ud på himlen!  

 

Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er da et menneske, 

at du husker på det, 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.  

 

Du har gjort det til hersker over dine hænders værk, alt har du lagt under dets fødder, får og okser i 

mængde, selv de vilde dyr, himlens fugle og havets fisk, dem som færdes ad havenes stier.  

 

Herre, vor Herre!  

Hvor herligt er dit navn  

over hele jorden!  

 

 

 

Sanctus 
Kor og orkestersats. 

Hellig, hellig, hellig 

er Herren, hærskarernes Gud  

Himlen og jorden er fuld af din herlighed. 

Hosianna i det høje. 
 

Velsignet være han, som kommer 

i Herrens navn. 

Hosianna i det høje. 
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Agnus Dei 
Kor- og orkestersats 

O du Guds lam 

Som bar alverdens synder  

Forbarm dig over os 

O du Guds lam 

Som bar alverdens synder 

Giv os fred. 

 

 

Pas godt på Guds Jord! 
Kor- og orkestersats - koral 

Tekst og melodi: Marianne Seeberg 

1. Miraklet, som ingen har set, af luft og jord, ild og vand, 

Hvordan det gik til, hvordan det er sket, går over menneskers forstand  

En sammensætning helt speciel  

Som både gi'r liv og slår ihjel.  

Vi har fået en gave, vidunderlig stor 

Pas godt på vor klode! Pas godt på Guds jord. 

 

2. Men vi, der blev mennesker har, et ansvar for vores jord, 

Og regningen for de valg, vi ta’r kan hurtigt blive alt for stor,  

Når andre arter trædes ned 

Som følge af vores grådighed.  

Vi har ansvar for alle, der lever og bor 

Pas godt på vor klode! Pas godt på Guds jord.  

 

3. Mod bølgernes evige slag, der er vi svage og små. 

Alligevel prøver vi hver dag Guds skaberværk at overgå  

Naturen levnes ingen plads 

I byer af sten, beton og glas. 

Og vi sprøjter og brænder på alt det, der gror 

Pas godt på vor klode! Pas godt på Guds jord.  

 

4. Så sæt dig og se dig omkring, og lyt og duft, mærk og smag. 

Og prøv så at tænke ingenting og følge jordens hjerteslag. 

En Karl Johan, et brombærhegn 

Og solvarmet jord i sommerregn.  

Hør de jublende toner fra fuglenes kor, 

Pas godt på vor klode! Pas godt på Guds jord. 
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Fællessalme: 

Du gav mig, o Herre en lod af din jord 

 
Tekst: C.R. Sundell 1934. K.L. Aastrup 1945. 

Mel.: Knud Jeppesen 1951 

 

1. Du gav mig, o Herre, en lod af din jord, 

som jeg nu min egen må kalde. 

Du gav mig et dagværk og brød til mit bord. 

Her lever jeg trygt på dit mægtige ord, 

der taler til mig som til alle. 

Her bygtes mit bo, 

her nyder jeg ro 

og kan dig med glæde påkalde. 

2. Af henfarne slægter jeg arved den vang, 

hvis muld jeg for udsæd nu pløjer. 

Her rydded de marken for stene engang 

og dyrked den siden med suk eller sang. 

Nu, Herre, for dig jeg mig bøjer: 

den mark, som blev min, 

var altid dog din. 

Min tanke til dig jeg ophøjer. 

3. Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan, 

frimodigt som fuglen i skove, 

og takke for regnen, som vander mit land, 

for solskin og varme i sommerens brand, 

for avl i min lade dig love. 

Hvad magted jeg vel, 

om du ej gav held? 

Det vokser jo, medens vi sove. 

4. Så lær mig da, Herre, at dig til behag 

jeg bruger det pund, mig blev givet, 

at fylde med hæderligt virke min dag, 

at hjælpe og værne om den, som er svag, 

at elske, thi deri er livet. 

Og giv mig til sidst 

et navn, Herre Krist, 

som er i din livsbog indskrevet! 
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Exitus (Bøn)  
Kor- og orkestersats: 

Uddrag af bøn fra ”Grøn Kirke”, http://www.gronkirke.dk/liturgiske-byggeklodser/ dokumentet ’bønner’ 

 

Lær os, Kærlige Skabergud,  

at verden, med al dens rigdom  

og jorden, med alle dens børn,  

tilhører dig. 

Kald os igen til at værne om livets gave. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gronkirke.dk/liturgiske-byggeklodser/
file:///C:/Users/vla/Dropbox/Musik-aktuel/Grøn%20Messe/Bønner_170830.doc

