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T: 1979 Frederico José  Pagura 
O: 2000 Estrid Hessellund, 2000 Holger Lissner 
M: 1999 Homero R. Perera 

 

 



2 Fordi han jaget kremmerne fra templet 
og innbød dem de fromme hadde stemplet, 
fordi han lo når barna sang og danset 
og spredte liv som prester ikke sanset, 
fordi han tømte kalken uten klage 
og måtte gallen fra vår ondskap smake, 
fordi han bar sitt kors og våre synder 
slik at hans død vårt nye liv forkynner, 

Omkved 
så kan vi holde ut i vonde tider, 
så vet vi Gud er nær, selv når vi lider, 
så kan vårt brutte håp som solen stige, 
så kan vi se at kommet er Guds rike. 
Så kan vi holde ut i vonde tider, 
så vet vi Gud er nær, selv når vi lider, 
så kan vårt brutte håp som solen stige. 
Gud er hos oss. 

3 Fordi en morgen så ham sprenge graven 
og dødens brodd ble brutt den dag i haven, 
fordi Guds budskap om ham ikke stanser, 
men bryter ut i sanger, ord og danser, 
fordi hans Ånd får hjerter til å smelte, 
og med et pust får murer til å velte, 
fordi hans Ånd får gamle til å drømme, 
gir unge syner om at liv kan strømme, 

Omkved 
så kan vi holde ut i vonde tider, 
så vet vi Gud er nær, selv når vi lider, 
så kan vårt brutte håp som solen stige, 
så kan vi se at kommet er Guds rike. 
Så kan vi holde ut i vonde tider, 
så vet vi Gud er nær, selv når vi lider, 
så kan vårt brutte håp som solen stige. 
Gud er hos oss. 



2         T: 1908 John Oxenham  
O: 1973 Per Lønning 
M: 1830 Alexander R. Reinagle 

 

2 In him shall true hearts everywhere 
their high communion find, 
his service is the golden cord 
close-binding all mankind. 

3 Legg hand i hand då, de som trur! 
Me fekk den same rett. 
Dei born som tener Gud, vår Far, 
dei høyrer til vår ætt. 

4 I Krist no møtest aust og vest, 
og eitt vert sør og nord. 
Av alle tunger samlar han 
eit heilagt folk på jord 



3       T: 1996 Hans-Olav Mørk, 1996 Tore W. Aas 
M: 1996 Tore W. Aas 

 



2 Som barn i ditt hus 
gir du rom for alt vi er. 
Vi har vår styrke og svakhet. 
Midt i alt er du oss nær. 
Du samler oss nå 
til bønn og lovsang rundt ditt bord. 
Og vi skal gå med din kjærlighet 
ut til alle folk på jord. 

Refreng 
Du har lovet å være til stede 
for å dele vår sorg og vår glede. 
Gi oss vilje og mot til å leve, 
Herre, som barn i ditt hus. 

Vi ber for din kirke. 
Vi ber for hverandre. 
Vi ber for vår verden. 
Velsign oss du, vår Gud! 

Refreng 
Du har lovet å være til stede 
for å dele vår sorg og vår glede. 
Gi oss vilje og mot til å leve, 
Herre, som barn i ditt hus. 

4     T: 1942 Ronald Fangen 



M: 1967 Anfinn Øien 

 

2 Så kommer dagen da alt hat skal smelte 
som sne og is for sol og sommervær. 
Da faller Satans makt, da skal hans velde 
gi tapt for dem som strider i Guds hær. 
Med jubel skal de høste hva de sådde 
og salige få se ham som han er. 

3 Å hellig håp! Å sanne, sikre løfte 
fra ham som aldri skifter sinn og art! 
Er natten lang, er kampen full av kvaler, 
som morgenstjernen lyser løftet klart. 
Det er Guds eget ord: Du skal ha trengsel, 
men kjemp frimodig – se, jeg kommer snart! 



5       T: 1981 Britt G. Hallqvist 
O: 1982 Eyvind Skeie 
M: 1981 Egil Hovland 

 

2 Vi er et folk på vandring. 
I uro, bekymring og nød, 
da søker vi styrke og stillhet, 
og samles om vin og brød, 
og samles om vin og brød. 

3 Vi er et folk på vandring. 
I tro kan vi skimte iblant 
et hjem for hver søkende pilgrim, 
det salige livets land, 
det salige livets land. 



6     T: 1923 David Welander  
M:  Zulukirken 

1 Navnet Jesus blekner aldri, 
tæres ei av tidens tann. 
Navnet Jesus, det er evig, 
ingen det utslette kan. 
Det har bud til unge, gamle, 
skyter stadig friske skudd. 
Det har evnen til å samle 
alle sjeler inn til Gud. 

Omkved 
Navnet Jesus må jeg elske, 
det har satt min sjel i brann. 
Ved det navnet fant jeg frelse, 
intet annet frelse kan. 

2 Jesu navn! Hvor skjønt det klinger, 
la det runge over jord! 
Intet annet verden bringer 
håp og trøst som dette ord. 
For det navn må hatet vike, 
for det navn må ondskap fly. 
Ved det navn skal rettferds rike 
skyte friske skudd på ny. 

Omkved 
Navnet Jesus må jeg elske, 
det har satt min sjel i brann. 
Ved det navnet fant jeg frelse, 
intet annet frelse kan. 

3 Midt i nattens mørke blinker 
som et fyrlys Jesu navn, 
og hver hjelpløs seiler vinker 
inn til frelsens trygge havn. 
Og når solen mer ei skinner, 
Jesu navn, det lyser enn. 
Da den frelste skare synger 
høyt dets pris i himmelen! 

Omkved 
Navnet Jesus må jeg elske, 
det har satt min sjel i brann. 
Ved det navnet fant jeg frelse, 
intet annet frelse kan. 



7       T: 2007 Dag Aakre 
       M: 2007 Gunhild Marie Roald 

 

2 Byens brostein er symbol på byrder mange bærer. 
Du som løfter liv som trues, vær vår gode lærer. 

Refreng 
La din milde nåde lyse over vei og vandring, 
gi vår skyld og sorg og smerte kjærlighets forvandling. 

3 Lån oss ly fra larmen så vi hører stille stemmer. 
Fri oss med ditt gode nærvær ut fra alt som skremmer. 

Refreng 
La din milde nåde lyse over vei og vandring, 
gi vår skyld og sorg og smerte kjærlighets forvandling. 

4 Rens vårt sinn fra dype spor som urett etterlater. 
Vi vil bære Kristi ansikt ut i byens gater. 

Refreng 
La din milde nåde lyse over vei og vandring, 
gi vår skyld og sorg og smerte kjærlighets forvandling. 



8       T: 1923 Thomas Obediah Chisholm   

      O: 1962 Sverre Therkelsen 
M: 1923 William Marion Runyan 

 

2 Tidene ski,er med dager og ne2er. 
Soler og stjerner har oppmerket gang. 
Syng, all hans skapning, og pris ham som styrer. 
Lov den allmek>ge Herre med sang. 

Omkved 
Stor er din trofasthet, 
stor er din trofasthet, 
dag e2er dag ga du nåde på ny. 
Himmelske hender gir alt jeg behøver. 
Trofaste Herre, hos deg har jeg ly. 

3 Nåde for synder og fred uten like. 
Mesterens omsorg >l stø2e og stav. 
Styrke for dagen og håp for i morgen. 
Signing for barnet, som Gud tar seg av. 

Omkved 



9        T: 1897 Melchior Falk Gjertsen 
M: 1833 Alexej F. Lvov 

 

2 Gled deg, Guds menighet! 
Herlig å være 
sannhets og frihets og kjærlighets tolk! 
Til de forvillede 
bud fra hjemmet bære, 
samle og løfte et elsket folk! 

3 Skynd deg, Guds menighet! 
Talløse skarer 
lengter i dag etter frihet og fred. 
Send dine vitner ut 
med det ord som varer! 
Skynd deg, vær snar, før enn sol går ned! 

4 Arbeid, Guds menighet! 
Plass må du finne, 
plass for hver troende sjel i din hær! 
Herren har bruk for dem, 
hver en mann og kvinne, 
høsten er stor, og så få vi er. 

5 Reis deg, Guds menighet! 
Snart lyder ropet: 
Brudgommen kommer i herlighets skrud! 
Da skal han hente deg, 
da oppfylles håpet, 
kronen er din, skjønne kongebrud! 



10 

 

11    T: 1850 B.S. Ingemann 



O: 1906 Hilja Haahti, Anna Jacobsen, 1926 Konrad H. I. R. Nielsen, 1994 
Anna Jacobsen, 1994 Bierna Leine Bientie, 2011 Terje Aronsen 
M:  Breslau 1842 

1 Deilig er jorden, 
prektig er Guds himmel, 
skjønn er sjelenes pilgrimsgang! 
Gjennom de fagre 
riker på jorden 
går vi til paradis med sang. 

Nordsamisk 
2 Áiggit vel bohtet, 
áiggit galget vássit, 
sogat sogaid maŋ-maŋŋilis 
čuvvot, muht’ ii de 
almmálaš nuohtta 
jávkka min illulávlagis. 

Sørsamisk 
3 Dan jïjjen eengkelh 
geerjene laavloejin. 
Almetjh bååhperen goltelin. 
Jupmelen raeffie, 
almetje aavodh! 
Mijjen lea lutnjestæjja! 

Kvensk 
1 Maa oon niin kaunis, 
kirkas Luojan taivas, 
ihana oon sieluitten toiviotie. 
Mailman kautta 
kuljema laulain, 
taivasta kohđi matka vie. 



12       T: 1979 Arne E. Sæther 
M: 1979 Anfinn Øien 

 

2 Midt i vår verden, 
her hvor vi bor, 
reiser tårnet seg opp som en mast. 
Skipet og teltet, 
folk underveis. 
Vi har funnet en plass for vår rast. 

3 Midt i vår verden, 
her hvor vi bor, 
finnes vern for en utmattet sjel. 
Muren og tårnet, 
her er en borg 
og en levende kraft som gjør hel. 

4 Midt i vår verden, 
her hvor vi bor, 
kimer klokker til alvor og fest. 
Kristus er sentrum, 
korset et tre, 
det gir ly til hver søkende gjest. 

5 Midt i vår verden, 
her hvor vi bor, 
er et rom for vår lovsang og bønn. 
Gud er vår skaper. 
Vi er hans folk, 
vi blir frigjort ved Kristus, Guds Sønn. 



6 Midt i vår verden, 
her hvor vi bor, 
går en vei som er rettet mot øst. 
Oppbruddet kommer, 
stunden er nær, 
da vi selv skal få høre Guds røst. 

7 Midt i vår verden, 
her hvor vi bor, 
kommer Kristus som morgenens gry. 
Vi er hans kirke, 
vi er det bygg


